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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

सखुसांवाद 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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सुखसंवाद 

 लवलत 

लेवखका : शभुाांगी पासेबांद 

Address :  202,Anandi Bhuvan    Veer Savarkar Marg, opp 

Maharashtra Vidyalaya. Thane  (West) 400602.  

िो.नां. 9869004712, 02225345992 

िेल- scpaseband@gmail.com 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखकेकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट 

शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेशखकेची लेखी परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह.े तसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ 

िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright 

protection in India is available for any literary, dramatic, 

musical, sound recording and artistic work. The Copyright 

Act 1957 provides for registration of such works. Although 

an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts. 
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www.esahity.com 

www.esahity.in 

esahity@gmail.com
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर 

करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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िनोगत 

ह ेपसु्तक 'सखुसांवाद' माझ े33 व ेपसु्तक आह.ेयातील काही 

स्तांभ, ग्रामोध्दार, लोकसत्ता, प्रहार, मुांबई चौफेर,यात प्रकावशत 

झाले आहते. 

यातील स्तांभ आपला सखुसांवाद  समजावा. 

िभुवांगी पवसेबांद 

९८६९००४७१२ 

***** 
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अनकु्रिशिकव [्तांभ] 

1सखु सांवाद 

2 वस्तमूैत्ी 

3सायकल 

4 टीका वटप्पणी 

5 मसाले 

6 ज्याला जे हवे ते 

7 लग्नाची गोष्ट 

8 भारतीय लग्न जळुवणे 

9 काकाजी 

10 वशक्षण 

11 रोटी 

12 रेविओ 

13 कल्हई 

14 पोटापरुते 

15 कॅिबरी 

16 बदलता आहार 

17 उपवासाच ेखाणे 

18 इशारा 

19 एकमेकाां सहाय्य करु 

20 अवमताभ 

21 बढुीची वळकटी 
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22 गाण ेमनातले 

23 पैल तोगे काऊ कोकताह े

24 गाण ेमनातले 

25 वकलवबलती पाखरे 

26 मेथयाांबा 

27 आम्रपरुाण 

28 माध्यम 

29 श्रावणबाळ 

30 सोन ेते सोने 

31 हसताय ना! 

32 भातकुली 

33 लग्न एक ववघ्न 

34 एक मठू अनाज 

35 सखु टोचतेय 

36 खा रे शेंगदाण े

37 इिली 

38 कायिकारण भाव 

39 अरे ववणकरा 

40 कोरोना त ूजा 

41 ववश्वास  

42 झरोका 

43सहलीच ेबेत 

44दवे दवे्हाऱ्यात नाही 
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45मल्हार वारी 

46अतीत 

47स्मवृतपत्े 

48बकेट वलस्ट 

49स्नान 

50फेरीवाले 

51दवे जरी मज 

52व्रत वैकल्य े

53स्वभावाला औषध 

54दवे माणसू नाही 

55बाहरे वफरणे 

56अवघि सोप ेझाले 

57वतथ ेतझुी मी वाट पाहते 

58दहेदान 

59जगायचे राहून गेले 

60किूवलांब 

61पेन घेतला का? 

62 wheelchair 
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1 सुख सवंाद  

प्रत्येक सांवाद हा सखु सांवाद असतो का? तसां नाही आह.े 

बरेच सांवाद नसतात, वाद असतात. ववसांवाद अथवा दुुःख सांवाद 

सदु्धा अस ूशकतात. माणसाच्या मनात बराच कचरा, junk वेदना, 

आठवणी, दुुःख, अपमान, भरलेले असतात. let it go. सोिून 

द्यावां. ह ेवकतीदा ठरवतो, ते कळत ेपण सोपे नसत.े भतूकाळ तमु्ही 

मनात धरून ठेवला आह.े कचरा साठवनू ठेवला आह.े मी सखु 

सांवाद ठेवणार असां म्हणणां सोप असतां. पण ददुवैाने दखुरी आठवण 

येते. ह े नकारात्मक ववचार सोिून जायला तयार नसतात. See 

with bird eye view. let the past go. leave it. you are 

hurt, So what? only the hearts will break, let it go. 

bygone is bygone. Now it’s the end of past, think of 

present. अशा शब्दात मानसोपचार तज्ञ वकां वा अनेक 

वचत्पटाांमध्ये साांवगतले जाते. सार ह ेकी तमु्ही दुुःखद घटना सोिून 

द्या. इतराांनाही माफ करा स्वतुःला ही माफ करा. चकूा तर 

माणसाकिून होत राहतात. इतराांकिून होतात, तशा आपल्याकिून 

होत राहतात. अनेक सोहळयाांना आपण जात असतो त्या 

सोहळयाांच्या चाांगल्या आठवणींमध्ये काही वाईट आठवणी 

येतात. पण ह ेसगळां चाांगलां वनविून बाकीच सोिून द्या. ठीक आह े
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इतराांशी तमुचा सांवाद आनांदी नाही झाला, तरी स्वतुःचा स्वतुःशी 

सांवाद जो होईल तो आनांद सांवाद वा सखुसांवाद ठेवा. तमु्हाला जे 

दखु झालां, ते झालां. मी आत्ता अशी ठीक आह.े माझ्या जीवनातील 

आनांद लापता झाला आह े का?नाही! आनांद सरी तर दर रोज 

सकाळी उगवणाऱ्या सयूि नारायण त्याचे वकरण रुपान े दतेो. 

आपल्या सेवेला दते आह.े तमुच्या अांगणात वकरण बरांसवत ऊजाि 

दते असतो. सखु ही मनाची अवस्था असते. माना, आनांद घरी 

येणार आह.े ववश्वमोवहनी तमुच्या जीवनात येणार आह.े 

उठल्याबरोबर आपण वतिमानपत् हातात घेतो. जगभरा ची, खबर 

बखर, कबर बरोबर घेतो. आतल्याची आवण स्वतुःच्या मनाची 

खबर घेतो का? आपल्याला काय बोचतेय? काय बाई साांग?ू कसां 

कसां साांग?ु कुणाला साांग ू?का मी साांग?ू या सवािचा ववचार करून 

आपण आपल्या मनाशी बोलावे. वलहाव.े  

आपण दपुारी वाचन करतो. नांतर टीव्ही लावतो. अध्यात्म 

ऐकतो, शाांती सल्ला दणेारा बाबा साांगत असतो. “स्वप्न तरी काय 

असतात, घर वाळूच े बाांधायचां. वाळूचे घर कधीही पिून जातां. 

समदु्रवकनारी बाांधले असेल तर लाटेन ेवाहून जात.े ” 

त पाांढरे शभु्र तरेु फुलाांची फ्लॉवरपॉट मध्ये ठेवनू आपण घर 

सजवतो पण ते तरेु नांतर सकूुन जातात. सुांदर घरट्यातनू पक्षी उिून 
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जातात. ररकामां घरटां झािाला लटकत राहत े ते अगवतक 

पररवस्थतीतनू बाहरे बघत राहतो.  

रात्ी आपण दरूदशिनच्या मावलका बघतो. त्या मावलका 

म्हणज े काय असतात ?त्यातील सांवाद जवळजवळ ववसांवादी 

असतात. भाांिणां वचिवचि अपमान सवि गोष्टी अवतरेकी असतात. 

ज्या बघनू मनातील ववकार बळावतात. सखुसांवाद ऐकण्यासाठी 

थोिेफार ववनोदी अथवा माफक आनांदाचे कायिक्रम बघावे. 

मध्यांतरी एक चॅनेल बवघतला, त्याच्यात ईतकी वहांसा होती की ते 

बघनु सदु्धा कसेतरीच वाटले.  

जगात सांवाद उरला आह े की नाही? दसुऱ्याच्या दुुःखाच े

बाबत माणस े ही उदासीन का झाली आह?ेकाय चालले आह?े 

असा ववचार केला की उलट मन वनराश पण होऊ शकते. 

आपल्याला आनांदी राहायचे आह े जगभरात चाांगल्या सोबत 

इतक्या बकाल नकारात्मक घटना का घित आहते?कारण की 

केवळ भौगोवलक आवण वैज्ञावनक प्रगती म्हणज े प्रगती असां 

समजनू धावपळ चाल ूआह.े मानवसक शाांतता माणसुकी करुणा या 

गोष्टी जण ू काही कालबाह्य होत आहते. हा ववचार केला की 

नकारात्मकता मनात भरून राहत.े सखु सांवादाचा अभाव वदस ू

लागतो. मात् या प्रवतकूल पररवस्थतीत आपल्याला आपल्या 
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कुटुांबातील सखुसांवाद वजवांत ठेवायला हवा. पणूि ववश्वात ससुांवाद 

हवा. जगात हवा. दशेात हवा. राज्यात सखुसांवाद व्हावा. 

शहराांमध्ये, गावाांमध्ये, खेि्याांमध्ये, सखुसांवाद हवा. तांटामकु्ती 

सवित् हवी. पण सखुसांवाद हल्ली दवुमिळ झाला आह.े 

औपचाररकतेन ेमाणसां सखुसांवाद दाखवत आहते का? पणूि जग 

आपण बदल ू शकत नाही. सगळीकिे सखुसांवाद पसरव ू शकत 

नाही कारण आपण साधी माणसां आहोत. आपण आपल्या 

कुटुांबातनूच सरुुवात करावी. वनदान आपल्या स्वतुःपासनू करावी. 

आपल्याच मनाशी आपला सखुसांवाद ठेवावा. आत िोकावनू 

बघनू आपल्या आतल्या अांतनािदाशी जळुवणे हवे. आयषु्यात 

अांतसुिखाशी सखु सांवाद ठेवावा. भावनानी, प्रयत्न करत मना मध्ये 

सखुसांवाद ठेवा. खपू अवघि असते. प्रयत्न ठेवावा. सांवाद ठेवावा.  

वधृ्दाांचे जीवन म्हणज ेजण ूकाय होतां? ह ेनाव थाांबलेली आह.े 

फक्त लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा म्हणत म्हणत, आपण आयषु्यभर 

लढत राहतो. आता लढु नका. वाद करु नका. आपल्याला 

स्वतुःला स्वतुःची सांवाद करायला सांधी वमळाली आह.े वेळ 

वमळाला आह.े वकतीतरी जवळचे लोकाांनी या काळात जग सोिले.  

“वनरोप घेतो आता आम्हा आज्ञा असावी” 
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असां न साांगता सदु्धा करोना काळात काही ोोक आपला 

वनरोप घेऊन गेली आहते. त्याांची घरां ववस्कळीत झाली आहते. त्या 

आठवणी माग े सोिून आपल्याला पढेु जायच आह.े करोना शी 

लढायचा आह.े स्वतुःची काळजी घ्यायची आह ेआवण औक्षवांत 

व्हायचे आह.े  

सखु सांवाद करायचा प्रयत्न करत राहु या.  

** 
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2 वस्तू मैत्रीः  

 मैत् ह े आनांदाचे क्षण दणेारे सखु आह.े माणसाांची मैत्ी 

फक्त व्यक्तीशी असते असे नाही. स्वतुःशीच असते असांही नाही. 

मानवी मनाचा सांवाद मानवाशी असल्यास मैत्ी झाली म्हणनू 

म्हटलां जातां. मानवाव्यवतररक्त सजीव प्राण्याशी मैत्ी झाली की पेट, 

पाळीव प्राण्याचे मैत् म्हणतात. मानवाचे मानवाशी मैत् क्षीण होत 

असताना या काळात तो एखाद्या वस्तशूी सदु्धा मैत्ी करून आनांदी 

होऊ शकतो.  

 वकत्येक वष ंमी माझ्या िायरीला माझी मैत्ीण माननू या 

िायरीला उद्दशेनू पत् वलही अथवा काही काही सांवाद साधत असे. 

नांवदता बास ूयाांच्या वद वपयानो स्टोरी ऑफ फ्रें िवशप कादांबरीत त्या 

वपयानोला नावयकेन े मैत्ीण मानल े आह.े पक्षी आहते, तसेच 

माणसां, पाळीव प्राणी, मासे, पोपट, कुत्ा-माांजर-खार, कासव याांना 

वमत् म्हणतात. माझी मैत्ीण म्हणायची, “पेटवर प्रेम करायचां. ह े

वमत् काय कसे, असां म्हणतात. साांगतात की खपू हसत रहा. 

जेवलीस का? त ूसदु्धा जेवण घेत मला जेवण द ेम्हणतात. वेळ काय 

झाली याचा अांदाज दतेात. पाळीव प्राण्याांची अपेक्षा पैसे, फायदा 

नसत.े पेट्सना दवुनयादारी मावहती नसते. ” 

 “पेट पाळण ेयासाठी जागा, वेळ, बळ नाही. ” मी.  
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 मला पसु्तकाांची मैत्ी, वस्तूांची मावहती मैत्ी, वस्तूांची मैत्ी 

दखेील आविते. एखाद्या वनजीव फोटोशी सदु्धा व्यक्ती चाांगल्या 

प्रकारे सांवाद साध ूशकते. एखाद्या वचत्ाचे, एखादा रांगीत फोटो, 

एखादी वस्त,ू एखादा आकार सहचर बनतो. पसु्तके सदु्धा 

चाांगल्याप्रकारे सहचर बन ूशकतात.  

 झािाांनासदु्धा मैत्ी बांध बाांधायची पद्धत आह.े त्यामळेु 

एखाद ेझाि सदु्धा आपली चाांगली वमत् मैत्ीण बननू आपल्याला 

ररझव ूशकतो. आपला सांगणक, आपला मोबाईल या व्यक्तीवनष्ठ 

वस्तूांशी सदु्धा एखाद्या व्यक्तीशी जोिावां, तसां नातां आपण जोिून 

त्याांना आपले वमत् मैत्ीण समज ूशकतो. लेखणीला वमत् मानणारे 

बरेच जण आहते. एखाद्या चाांगल्या पसु्तकाला वमत् मानणारे बरेच 

जण आह.े झलुा, वाहन, जनुी सायकल, जनुी स्कूटर, जनुी गािी 

अशा गोष्टींवर सदु्धा माणसाचा अशाप्रकारे स्नेहबांध जोिलेला 

असतो. हा फापटपसारा गोळा केला आह,े अिगळ आह े असां 

म्हटलां तरीही त्या वस्तशूी मैत्ी अस ूशकत.े घरातली एखादी जनुी 

मतूी, पारांपररक असा हांिा, वदवा, झुांबर, फोटो, दवे्हाऱ्यातील मतूी, 

बांब या वस्तूांशी सदु्धा मैत्ी होऊन माणसू त्याांच्यावर प्रेमान े हात 

वफरवतो. त्याांचा स्पशि जाणनू घेतो. त्या वस्तशूी मैत्ी झाली की 

वतच्याशी सांवाद साधतो. त्या वस्तदूखेील मैत्ीण बन ू शकतात. 

एखादा पारांपररक दावगना, त्या दावगन्याशी सदु्धा माणसू कधीकधी 
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बोलत असतो. म्हणज ेया गोष्टींशी सदु्धा मानवी मनात मैत् जळुणे 

शक्य असते.  

 “असतील वशते तर जमतील भतेु” असे म्हणतात. त्यामळेु 

एक श्रीमांत नट माणसू आवण भोवती बरेच तथाकवथत वमत् आवण 

ओळख करून घेणारे असनूही समस्या असतात. नकुत्याच 

घिलेल्या एका अपघाती मतृ्यचू्या, त्याच्या मतृ्यचू्या केसमध्ये 

आपण पावहले की माणसे जवळ असनूही माणसू एकटा होतो. 

त्यामळेु एखाद्या अशा प्रतीक वस्तसूोबतची मैत्ी काही वाईट 

नसत.े मन आनांदी राहण्यासाठी, आरोग्यासाठी मैत्ी जोिायला 

हवी. आपल्या वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर माणसाला वमत्-

मैत्ीण हवी. वमत् मैत्ीण हवी ही सांकल्पना जरी खपू छान असली 

तरी वमत्-मैवत्णी वमळणे अवघि असते. दार बांद असतात. दार 

उघिेल तरीही या वदवसात फक्त ओळखी होतात.  

 फार फार तर वस्मतहास्य वदलां जातां. काय कसे आहात? 

ववचारलां जातां. ह े सदु्धा ती व्यक्ती कशी आह े ह े ववचारण्याच्या 

बाबत कुणालाच स्वारस्य नसत.े त्या व्यक्तीन े जर उत्तर वदले, 

“ऐका. मला फार प्रॉब्लेम आह,े ” तर कोणी त्या व्यक्तीचे बोल 

ऐकत नाही. त्याला पढुच्या वेळी कसे आहात? असेपण ववचारत 

नाही. म्हणजे थोिक्यात काय ह े ‘कसे काय आहात?’ सवि 
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औपचाररकता असते. खायला राहायला, एकाच कॉलनीत 

राहणाऱ्या माणसाांना एकमेकाांची नावेसदु्धा मावहती नसतात. कधी 

कधी तर फक्त चेहरा बघनू ओळख असते. आता या कोरोनाच्या 

काळात, “बाजारातनू थोिां सामान आणनू द्या” साांवगतले तरी ते 

खपू टाळाटाळ करतात.  

 “कोरोना आता दोन वष ंचाल ूराहणार आह.े तर मग वकती 

मदत घेणार. जा, आत्मवनभिर व्हा” असे साांगतात. त्यामळेु मैत्ी 

करण्याचा प्रश्न वनमािण होतो. कुणी कुणाला मदत करत नाही. 

राखीला कौतकु करणारे भाऊपण पढेु टाळतात. काळ मैत्ीहीन 

आह.े मनासाठी मैत्ी वनजीवाांशी, वस्तमूैत्ी करा.  

 मैत्ी वदनाच्या हावदिक शभुेच्छा.  

*** 
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3 दुचाकी (सायकल):  

 कोववि 19 मळेु 2020 साली एकूणच सामावजक 

पररवस्थतीत खपूच बदल बघायला वमळाले. त्यातला एक बदल 

म्हणज े दचुाकी अथवा सायकलला एकदम अच्छे वदन आले. 

गेल्या सात वषांपासनू स्थलूता, आजाराांचां प्रमाण, मधमुेहाचां प्रमाण 

वाढल्यामळेु अनेक जणाांच्या घरी सायकल चालवली जात.े वस्थर 

राहणारी, व्यायाम करायची सायकल तीस-चाळीस हजाराला 

ववकत घेतली जायची. पण मी आता काही त्या सायकलीबद्दल 

बोलणार नाही.  

 आता खऱ्याखऱु्या सायकल बद्दल बोलणार आह.े मला 

अजनूही आठवतां की 1963 च्या दरम्यान आम्ही नावशकला 

असताना सायकल ह े वाहन होत.े सायकल सदु्धा वकती कमी 

लोकाांसाठी असायची. लग्नात सदु्धा जावईबाप ू सायकल आवण 

अांगठी, रेविओ मागायचे. माझ्या स्मरणात बायवसकल दचुाकी 

बरीच महाग असायची आवण सायकल असलेल्या मलुाांकिे 

शाळेमध्ये सदु्धा आदराने बवघतलां जायचां. जवळपासची लोकां  

चालतच पाठीला दप्तर लावनू भराभरा शाळेत यायची. सॉरी- तेव्हा 

दप्तर सदु्धा नव्हतां, वपशव्या असायच्या. सायकलच्या कॅररयरवर 

बसणारे, चालवणारी व्यक्ती दमल्यावर पढुच्याच जागा घ्यायला 
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यायचे. पाच वकलोमीटर अांतरावरच्या शाळेत आम्ही आलटून 

पालटून, दोघाांपैकी कोणीतरी एकजण सायकल चालवनू जात 

अस.ू गेल्या दशकापासनू स्थलूता वाढली, व्यायाम हवा त्यामळेु 

सायकलचां महत्त्व वाढलां.  

 तसां परदशेामध्ये यरुोपमध्ये मी पावहलां, सगळीकिे 

सायकल चालवणाऱ्याांसाठी स्वतांत् लेन आह.े त्यामळेु बाकीच्या 

वाहनाांचा त्ास सायकल चालवणाऱ्या तरूणाांना, लहान मलुाांना 

होत नाही. अपघात काही होत नाहीत. या स्वतांत् लनेमळेु मलुे 

सरुवक्षत पण असतात. इतर वाहनाांचा धोका न होता जलद गतीने 

सायकलवरून व्यक्ती दरू जाऊ शकते. सायकल मळेु प्रदषूण होत 

नाही. पेट्रोलचा खचि नाही आवण आरोग्य दखेील चाांगलां राहतां.  

 1970 साली सायकलची सीट मालकाच्या वयानसुार 

खाली वर करायची सोय असलेली सायकल आली. वहरो, 

अॅटलास, रॅलीस कां पनीची सायकल त्यादरम्यान आमच्या 

प्रवासात आली. त्यानांतर मग सायकल वशकणाऱ्या मलुाांसाठी 

सायकलच्या दोन्ही बाजलूा दोन खाांब जोिलेली, स्टँि लावलेली, 

छोटी चाकां  लावलेली सायकल आली. त्यामळेु मलू पिलां तरी 

लागत नसे. सायकल कोसळत नसे. सायकल चालवायला यायला 

लागल्यावर ही चाकां  काढून टाकली जात असत. सायकल 
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चालवताना सायकलच्या चाकात कपिा घसु ू नय े म्हणनू एक 

प्रकारच्या वक्लपा आल्या. पायजम्याच्या पायाला या वक्लपा 

लावनू सायकल चालवत. यामळेु सािी, धोतर, लेंगा, कापि, 

पायजमा सायकलमध्य े अिकत नस.े याच काळात सायकलचा 

पढुचा वदवा आला. या हिेलाईटचां अवतशय कौतकु असायचां. हा 

िायनॅमो वर चालणारा वदवा दखेील अस.े हा सायकलला समोर 

लावला जाई. त्याच्यावर बवहगोल वभांग असलेला वदवा असे. या 

वदव्याची वायर मागच्या चाकाला जोिलेली असे. आवण बटन 

चाल ूकरताच, चाकावर लाईनर घासला जाई. त्या घषिणातनू जी 

ववद्यतु शक्ती वनमािण होई वतचे रुपाांतर प्रकाश शक्तीत होई व 

िायनॅमो वदवा पेटत असे.  

 ह ेतत्त्व आवण िायनामोचां कौतकु समाजात खपू होतां. या 

प्रकाशात रस्त्याचा मागि वदसत असे. कारण त्यावेळी पदपथावर 

वदवे असले तरी ते वमणवमणते असायचे आवण क्ववचत काही 

वठकाणीच असायचे. ववजेऱ्या असत पण या ववजेरीला लागणाऱ्या 

बॅटरी सेल खपू महाग असत, आजही असतात. त्यामळेु ही 

िायनामोची सायकल फारच लोकवप्रय झाली.  

 ‘टूर िी फ्रान्स’ नावाच्या, फ्रान्समध्ये वकत्येक वष ं

लोकवप्रय असलेल्या सायकल चालवायच्या शयितीत सवि दशेाचे 
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नागररक भाग घेत आहते. सायकल चालवणे यामळेु शरीराला 

व्यायाम होतो. माणसाांची उांची वाढत ेआवण पायाची हािे मजबतू 

होतात. सायकल ही आरोग्याला खपू चाांगली असते आवण 

पयािवरणाला दखेील खपू मदत करत.े अवजबात पेट्रोल-विझेल 

लागत नसताना सदु्धा जोरात पळत.े पिले तरी चालेल, फार मोठा 

मार लागत नाही. माणसाला कोणत्याही वयात, म्हणजे वय वषि 

पाच ते ऐ ांशीपयंतची सशक्त व्यक्ती सायकल चालव ू शकते. 

सायकलचे ब्रेक आवण सायकलची चेन ह ेदोन अवतशय महत्वाचे 

भाग असतात आवण ह्या दोघाांवर सायकलीचे सवि तांत् अवलांबनू 

असते. नवीन सायकल ववकत घेणे ह े फार पवूीपासनू माणसाचे 

आविते स्वप्न असते. पवहल्या पगाराला त्या पवूीच्या काळी 

सायकल ववकत घेतली जाई.  

 दचुाकीचा सायकलचा इवतहास रांजक आह.े पायाने 

चालणे, िोली, घोिा वापरण,े टाांगा, बैलगािी ते सायकल 

प्रवासाचा वेग वाढला.  

 1817 साली मानवी दळणवळण आवण चलनवलन 

यासाठी दोन चाकी वाहन जमिनीत आले. कालि वोन डे्रस याांनी 

प्रथम दचुाकीचा शोध लावला. ही दचुाकी लाकिी होती. वतला 

काहीही मदतभाग accessory नव्हत.े ती पायान ेढकलली जाई. 
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वतला हॉबी हॉसि म्हणत. रवनांग मशीन दखेील म्हणत असत. पढेु 

1860 साली फ्रें च शास्त्रज्ञान ेया जमिनीत बनलेल्या सायकलीला 

पेिल म्हणज ेपाय ठेवायसाठी दोन बाजलूा दोन चौकटी जोिल्या.  

 आवण त्यानांतर या दोन चाकाांनी चालणारी चावलका, 

बायवसकल म्हणनू ओळखल्या गेल्या. भराभर जाणाऱ्या या 

वाहनाला बाइवसकल म्हटलां जाऊ लागलां. दोन्ही चाकाांचा आकार 

लहान मोठा करून बवघतला, पण शेवटी दोन्ही चाकां  समान ठेवली 

गेली. रस्त ेखराब असल्यामळेु, हािापयंत सगळे अवयव हालनू 

वनघत. तरी लोक चालवायला घेत. कारण तोपयंत ट्यबू टायरचा 

शोध लागला नव्हता, त्यामळेु हािां मोिणारी वकां वा बोनब्रेकर असां 

या शोधलेल्या सायकलला म्हटलां जाऊ लागलां. नांतर ट्यबू टायर, 

हाताला हिँल, हिँलला कव्हर ब्रेक अशी प्रगती होत होत 

आधवुनक, वगअर असलेल्या सायकलचा शोध लावला. पवूी 

सायकलचे पेिल उलटे मारल े की ब्रेक लागत असे. अचानक 

सायकल थाांबनू जाई आवण अपघात होई. तशी 1970 सालची 

सायकल माझा मलुगा वापरतो. तो मला म्हणाला, “आई मला 

नवीन सायकल घ्यायची आह.े या सायकलचे सटेु भाग वमळाले 

नाही. नवीन सायकलला मागणी वाढली आह.े लगेच ववकत 

वमळत नाहीय,े महाग पण आह.े ” 
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 त्यावरून मग मला ह ेसायकल परुाण आठवलां. आविलां? 

बालपणात फेरफटका मारून आणलां ना! सोसायटीत खाली खपू 

या तटुक्या-फुटक्या सायकली पिलेल्या असतात. या सायकली 

फेकत का नाही? असां मी त्या काकाना त्या बायाना नेहमी म्हणते. 

हा लेख वलवहल्यावर कळलां की त्या एका सायकलीबरोबर वकती 

आठवणी असतात.  

 

*** 
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4 टरका-टटप्पणरीः  

 स्ततुी कोणाला आवित नाही? प्रत्येक व्यक्तीला स्ततुी 

आविते. कणकेचा गोळा तोंिावर ठेवला की मदृांग/वीणा दखेील 

सुांदर सांगीत काढत.े वकां वा पोपट सदु्धा तोंि गोि करायला काहीतरी 

वदले की त्याच्या बदल्यात गोि गोि बोलतो. अशा रीतीन ेस्ततुी 

वप्रय माणसां सगळीकिेच असतात, पण वटकेचे सदु्धा जीवनात फार 

महत्त्व असते.  

 तकुाराम महाराज म्हणतातुः 

वनांदक बपवुा जन ैमरे 

परी उपकारु होवे.  

वकां वा वनांदकाच ेघर असावे शेजारी.  

 वनांदा करणारे, टीका करणारे लोक ह े आपल्या उपयोगी 

सदु्धा पितात. आपल्या गणुाांची शक्ती वाढवण्यासाठी कोणीतरी 

टीका केलेली चाांगली असते. नाहीतर अहांकार वाढतो आवण 

िोक्यात यश जात.े  

 स्वाती म्हणाली, “वमत् मला खपू वचिवत होत.े ” 

 “वमत्ाांना परत बोलाव ूनकोस. ह ेवमत् कसले म्हणायचे?” 

त्यावर त्या व्यक्तीन ेउत्तर वदले की, “टीका करणां, भल्याबऱु्या बाज ू
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कळणां या गोष्टी हव्यातच! या गोष्टींमधनू जीवन सलुभ होईल. ठीक 

आह,े टर उिवणारे हवेत, वचिवणारे वमत्ही हवेत. ” मला काही 

तेवढां पटलां नाही. माझ्या मते चाांगल्या प्रकारे पण ह्या गोष्टी साांगता 

येतात. पण ठीक आह े त्याचे ववचार होते. त्याच्यावर मी टीका 

करण ेयोग्य नाही. अनेक व्यक्तींना वेि्यावाकि्या प्रकारे जखमी 

करणाऱ्या टीकाांनी जखमी केले जात.े असे म्हणतात बालपणात 

सहजीवी वमत् टीका करत असतात आवण त्यातनू त्याांचाही ववकास 

घितो. कलाकार प्रथम कलाकृती सादर करतात हा रवसक, त्याांचा 

समहू असतो वकां वा बालपणीपासनू ज्याांच्याशी ह े कलाकार ह े

जोिलेले असतात, तो पररसर असतो. प्रेक्षक तमु्हाला चीप 

वाटेलही! रवसक गरीब असेल, तो कलाकाराच्या स्टेटस (स्थान) 

पेक्षा कमी असेल पण त्या लोकाांसमोर या कलाकाराांना नव कला 

सादर केल्यावर त्या प्रेक्षकाांच्या रवसकाांच्या नजरेतनू वकां वा त्याांच्या 

सचूनाांतनू आपली कला अवधक उत्तम करायला वेळ वमळतो. 

कलाकृतीवर अवधक काय ते काम करू शकतात. एका प्रवतवक्रयेवर 

ते कलाकार बरोबर काम करतात. असे म्हणतात की एक पसु्तक 

वलहायला 1 वष ं22 वषं इतका वेळ ह ेकलाकार दतेात.  

 गीतकार शैलेंद्र आवण गीतकार सावहर लवुधयानवी ह ेपण 

त्याांच्या मळूच्या झोपिपट्टीतल्या अथवा चाळीतल्या सारख्या 

पवूीच्या वमत्ाांच्या घरी जाऊन वतथल्या लोकाांना आपले गाणे 
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ऐकवत आवण त्याच मतानसुार सधुारणा करण्यात सल्ला ववचारत 

असत. एका कलाकृतीसाठी पणूि जीवन सदु्धा अपिण होत.े कवी 

शैलेंद्र, कवी सावहर ह ेअवतशय गरीब चाळवजा वस्तीत राहायचे, 

प्रवसद्धी वमळाल्यानांतरही आपली कलाकृती ऐकवायला ते त्याांच्या 

मळूच्या वठकाणी जात. वषे काढली होती त्या लहान वस्तीत 

जाऊन तेथील सहकाऱ्याांना आपल्या कलाकृती ऐकवत असत. 

वमळणाऱ्या प्रवतसादावरून आपल्या कलाकृतीत बदल करत जात. 

त्या कलाकृतीची वाट एका 250 शब्दाांच्या लेखाने टीकाकार लाव ू

शकतो. एखाद्या शब्दाांनी जखमी करून अन्य कलाकार या 

उदयोन्मखु कलाकाराांचे खच्चीकरण करतात. तरुन जातात ते 

शैलेंद्र, सावहर होतात. कवी सावहर ह े‘कभी कभी’ या त्याांच्या वहांदी 

वसनेमाांमधल्या शब्दाांसाठी प्रवसद्ध आहते.  

 कवी एकाच ववचारावर, ववषयावर भरपरू अभ्यास करून 

त्याची कलाकृती पणूि करत असतो. खपू मेहनत केलेले लोक 

आहते. कलाकृती म्हणज े खाऊ नसतो. अनेक वष े लेखक या 

कलाकृतीचे पनुलेखन करतात. एकच कववता, एकच लेख अनेक 

वेळा या लोकाांना ऐकवनू परत परत कववता ऐकवतो अशी टीका 

होत असते. मात् तो पायांिा चकुीचा नसतो. काहीतरी सचूना 

वमळाल्या तर वमळाव्यात या हतेनेू कलाकार आपली कववता 

इतराांना ऐकवतो. आपल्या कलाकृती बद्दलची टीका-वटप्पणी 



30 

 

स्ततुी सवि ऐकून घेत असतो. स्वतुःच्या कलाकृतीवर सवांचां प्रेम 

असतां. मात् यात सधुारणा करायला कलाकार कायम तयार असतो. 

कधीकधी एविट केल्यावर मळू लेख बदलतो.  

 कोणे एके काळी मला खपू आनांद झाला होता की एका 

मोठ्या प्रवथतयश लेखकाच्या चौकटीत आता माझा स्तांभ 

लागणार. त्या गोष्टीला पण आता वीस वष े झाली. आता वीस 

वषांनांतर ज्या चौकटीत माझा स्तांभ लागत होता वतथे दसुऱ्या 

कुणाचा तरी स्तांभ लागतो आह.े म्हणजे जे ‘मैं पल दो पल का 

शायर हू’ँ असां म्हटलेलां, ते खरां होतां.  

 अनसे्ट हवेमांग्व े याांचे old man and the sea आठवा. 

पणूिपणे उन्हात काम करून, त्वचा करपनू काळी झालेला असा एक 

समदु्रावर काम करणारा कोळी त्याची ही कथा आह.े त्याची त्वचा 

उन्हामळेु, त्याच प्रकारच्या आजाराांमळेु काळवांिलेली असते. मात् 

जण ूकाय हा कॅन्सर त्याच्या उपयोगी असतो, कारण त्यामळेु त्याची 

त्वचा दखुत नाही. अशा रीतीने त्याांनी, त्या नायकाने कॅन्सरशी 

सदु्धा मैत्ी केली असते. कारण की त्याला कॅन्सर सोबत जगायचे 

असते. आजार फायदशेीर होतो. टीका सदु्धा एका प्रकारे 

फायदशेीरच ठरत.े भारतीय राजकारणात उल्लेख केला जातो अशा 

प्रकारे ‘ओल्ि मॅन अँि सी’ ची टीका वाचा.  
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 बदल करून कधी मळू गाभा गोि लागत नाही. त्यामळेु 

अवत बदल केला तर कलाकृतीचा आनांद नष्ट होतो. आपल्या 

कववता ह्या मळुात दधू उत ू गेल्यावर दधुावरची साय असतात. 

उभारून येते तशी मळू कलाकृती असत.े वतच्यावर सांस्कार 

केल्यावर ती बदलते. मळू कलाकृतीचा आनांद कलाकाराला 

असतो, पण कलाकार या कलाकृतीत सधुारणा करायला सदु्धा 

तयार असतो. एका कलाकृतीवर काम करण्यासाठी एक वषि ते 

आयषु्य एवढा काळ जाऊ शकतो.  

 माणसू कुठल्या मनवस्थतीतनू जात आह े ह े बाहरे बघनू 

कधीच कळत नाही. हल्लीच झालेल्या सवुनलच्या एका अकाली 

मतृ्य ुवरून आपल्याला कळलां की माणसाच्या मनात वकती दुुःख 

अस ूशकते. इतके की त्याला जीवन नकोसे वाटते. पण वरवर, ‘मी 

ठीक आह’े ह ेनाटक प्रत्येक व्यक्ती करत.े  

 कुठल्यातरी वचत्पट टीकाकाराने केली तशी जहरी टीका 

सदु्धा कलाकार सहन करतात. प्रगती करू शकतात. टीका करणारी 

व्यक्ती पण पढेु पढेु स्ततुी करू लागत.े पण कधी या टीकेमळेु, या 

गोष्टींमळेु त्यावेळी एखाद्या व्यक्तीवर वकती पररणाम होतो ह ेअन्य 

लोकाांना कळत नाही. ऑवफसमधलां बवुलांग ही एक प्रकारची वटका 

म्हणज े गॉवसपमधनू होणारा छळ असतो. एखाद्या व्यक्तीचां 
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खच्चीकरण केलां जातां. मनावर पररणाम होऊ शकतो. त्यामळेु 

टीका करताना एखाद्या व्यक्तीला दखुावताना चार वेळा ववचार 

करावा.  

 हाथी चलत भारांभार, कुत्ता भोके बार-बार! असां म्हटलां 

तरी या कुत्र्याच्या भुांकण्यामळेु पण माणसू उदास होऊ शकतो. 

कानात मुांगी वशरून पणूि हरैाण, मन वनराश करू शकते. मांथरा 

कानात वशरून छळते. याचा अथि या सवि टीकेमळेु मन वनराश, 

नाराज होऊ शकत.े तर कलाकार लोक हो, टीका सोसा.  

 आवण टीकाकार जनहो टीका करा पण सौम्य शब्दाांत! 

 

**** 
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 5 टमरचर धटिया हळदर:  

 भारतीय लोकाांचे स्वयांपाकातले मसाले, ह े फार 

पवूीपासनूच परदशेी, खवय्ये लोकाांना, व्यापाऱ्याांना भारताबद्दल 

आकषिण वाटावां असा एक खाण्याचा पदाथि होता. वास्को-द-गामा 

जेव्हा अमेररका शोधत शोधत भारतात आला तेव्हा तो सदु्धा 

मसाल्याचा व्यापार करण्यासाठी मसाले वमळावे, व्यापार वाढावा 

म्हणनू आला. पवूीच्या काळी भारतीय मसाले ही फार प्रवसद्ध वस्त ू

होती. स्पेशल होती. भारताचा व्यापार-उद्योग आवण खाद्य 

प्रसांस्करण या उत्कृष्ट सेवाांमध्ये मसाल्याांचा उल्लेख नेहमी होतो. 

एका मराठी मावलकेतील अचानकच सांकट आलेली, एकदम 

घरगतुी बाई, हजारो लाखो रुपयाांच्या मसाल्याचा व्यापार सरुू 

करून करोिपती होते, असे दाखवले आह.े घरगतुी मसाले 

करणाऱ्या अनेक बायका ऑवफसमध्य,े घरोघरी, छोटी छोटी 

पाकीटां घेऊन ववकायला येतात. मला तो 1970 चा, गावातला 

पारांपररक काळ आठवतो. खलबत्त्यात त्या बत्याला, खलाला 

आवण परातीला फिकां  बाांधनू हळद कुटली जाई. कधी मसाला 

कुटत असत, तसेच कधी वमरची कुटत असत. या गवृहणी सवि 

खाण्याचे पदाथि, मसाले घरच्या घरीच बनवत असत. पापि लाटणे 

म्हणज ेमोठा कायिक्रमच असे. कॉलनीतल्या बायका एकत् जमत 
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असत आवण पापिाचे पीठ कुटण्याचा कायिक्रम असे. 

आयाबायाांच्या कायिक्रमात लहान मलुां पण सामील होत. तरी 

मसाला करणे हा मात् पवूीच्या गवृहणीचा एकटीन ेकरायचा प्रयत्न 

असे. वमरच्याांचे दठे काढून त्या सकुवल्या जात असत. हळकुां ि 

दखेील उन्हात सकुवली जात. धण ेदखेील खरपसू भाजनू घेतले 

जात. उखळात कुटून नांतर चाळून त्यामध्ये तेल वकां वा मीठ टाकून 

परत कुटत. मसाला प्रमाणात भाजतात. खलबत्त्यामध्ये, मणाने 

कुटले जात. आता मसाला िांख वमक्सरमध्य ेकुटतात. नमनुा म्हणनू 

शेजारी वाटीभर मैवत्णीला दखेील पाठवले जात असत. खपू मेहनत 

घेतली जाई.  

 आता दोन चमचे मसाल्याचा सॅशे शांभर रुपयाला ववकत 

घेताना घेऊ की नको घेऊ म्हणत जीव तटुतो. एवढी मसाल्याची 

वकां मत महाभारी आह.े वमरची, धवनया आवण हलदी MDH या 

नावान ेमसाले बनवणाऱ्या एका व्यापाऱ्यान ेउपकार केले. एकशे 

एक वष ंगवृहणींना या मसाले बनवण्याच्या त्ासातनू बाहरे काढतो 

आह.े ह ेआहते एम. िी. एच. मसाले 101 वषांपवूी खपू कष्ट करून 

महाशय धमिपाल गलुाटी तेव्हाच्या पावकस्तान, वसयालकोटमधनू 

भारतात आले आवण कठीण पररवस्थतीत सांघषि करून मसाला 

व्यापार केला. सरुुवातीच्या काळात टाांग्यातनू जाऊन त्याांनी स्वतुः 

भेट दऊेन मसाले ववकले.  
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 मसाले मी बनवले ह े साांवगतलां तर चालेल, अशी या 

मसाल्याांची चव घरगतुी वाटते.  

*** 
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6 ज्याला जे हवं ते:  

 ज्याला ज ेहवां ते, आभासी रीतीन,े कल्पनेने, शब्द वाचनू 

िोळयाांसमोर वचत् उभ े करून दणे्याची ताकद वतिमानपत्ाांमध्ये 

आह.े  

 कोरोनाच्या महामारीमळेु घरीच रहा, सरुवक्षत रहा असा 

सल्ला सवित् वदला जातो. अशावेळी आपण समांजसपणे वागणे 

आवश्यक आह.े आपलां घर हा आपला राजवािाच असतो. 

वतथल्या एररयात आपले राज्य असते, आपण राज ेअसतो.  

 आपण आपल्या घरात सोइस्करपण े आवण आनांदाने 

राहायला काय हरकत आह?े फार पवूीच्या काळी वारांवार घराबाहरे 

जाण,े वफरणे, खरेदी जवळजवळ नस.े आता आता ह े रोज एक 

चक्कर मारून येणां, रोज सकाळी वफरायला जाणां, सांध्याकाळी 

कामाला जाणां वगैरे प्रकार वाढले आहते. पवूी शेतात काम करायचे 

अथवा काय खायचे करायचे, तेवढां घराबाहरे पिणे असे. लोक 

आधवुनक झाले आवण हल्ली जरा बाहरे पिण्याचे प्रमाण वाढले 

होत.े पण आता जर आपल्याला एक सांधी वमळाली आह ेआवण 

लाखो रुपये खचि करून आपण जे घर बाांधले आह े त्या घरात 

आपण आनांदाने राहायला काही हरकत नाही. कारण आपण घरात 

सरुवक्षत आहोत. बाहरे कोरोनाची भीती आह.े लागण होण्याचा 
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धोका आह.े कोरोना महामारीमळेु घरात अिकून पिल्यावर 

प्रत्येकाची तक्रार त्याच्या त्याच्या स्वतुःच्या स्वतांत् 

व्यवक्तमत्त्वानसुार वेगळी आह.े कोण म्हणतां सहली, भटकां ती, टूसि 

बांद झाल्या आहते, घरात अिकून पिायला लागत.े पवूी 

मवहन्याला एक तरी सहल आम्ही करायचो. ठीक आह े काही 

वदवस ह ेत्ास सोसाव ेलागणारे आहते. ह ेवदवस जातील. तमु्हाला 

सहलीची, भटकां तीची आठवण येते ना मग आमिचेअर टॅ्रव्हल 

म्हणज ेखचुीतच बसनू जगाचा प्रवास तमु्ही करू शकता. ह ेबघा, 

प्रत्येक वतिमानपत्ात एक तरी पयिटन ववषयक लेख असतो, तो 

वाचा, खचुीत बसा आवण प्रवास करा. अजनू वेगळां काही हवां 

असेल तर पयिटन ववषयक पसु्तकां  ऑनलाईन वाचा आवण 

पयिटनाचा आनांद घ्या.  

 तमु्हाला अध्यात्माची आवि आह.े वतिमानपत्ात 

अध्यात्माबद्दलचा एक 300 शब्दाांचा तरी लेख असतो. तो वाचनू 

तमु्हाला अध्यात्माबद्दल सरल ववचार ज्ञान होईल. बातम्या 

वाचायला, काढायला आविायच्या? आजबूाजलूा जाऊन 

बातम्या काढायला आविायचां, ठीक आह.े चचाि करायला 

आविायची? ती चचाि पण तमु्हाला वतिमानपत्ातील प्रमखु 

बातम्या, अग्रलेख आवण चचाि यातनू वाचायला वमळेल. शहरात 

काय चाललांय याच्यासाठी फेरफटका मारायला जाण्याची 
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अवजबात गरज नाही. वतिमानपत्ात सगळया ठळक बातम्या 

बघायला वमळतात.  

 वतिमानपत्ाचा आराखिा कसा असतो की मध्यभागी 

वतिमानपत्ात कपाळ, म्हणजे महत्त्वाची हिेलाईन असते आवण 

दोन्ही साईिला गणपतीसारखे फिफिे मोठे कान असतात. या 

वठकाणी, वतथे िोक्यावरून थोि्या कमी महत्त्वाच्या बातम्या 

िाव्या आवण उजव्या बाजलूा लावलेल्या असतात. त्यामळेु 

घराबाहरे जाऊन फेरफटका मारायची गरज नाही काय म्हणता? ह े

सणवार उत्सव असतात त्याचा भक्तीचा आनांद वमळत नाही? 

वतिमानपत्ात त्यावदवशी असलेल्या प्राथवमक, प्रादवेशक 

सणाांबद्दलची मावहती दणेारा छोटेखानी का होईना लेख असतो. 

त्यामळेु त्या सणाचा आनांद आपण वतिमानपत् वाचनूच घेऊ 

शकतो.  

 खाण्यावपण्याच्या पदाथांच्या वणिनावशवाय वतिमानपत् 

पणूि होत नाही. वतिमानपत्ाचे स्वाद ह े अांग पणूि करण्यासाठी, 

एखादी तरी पाकवक्रया वतिमानपत्ात असते. महामारीचे वदवस 

आहते, आरोग्याबद्दल पण छोटासा लेख हवा. त्यामळेु 

आरोग्याबद्दल पण लहान झाला तरी लेख असतो. सावहवत्यक 



39 

 

वतिमानपत्ात वलवहत आहते. वनयवमतपणे वाचत जा आवण सवि 

गावाच्या, शहराच्या, दशेाच्या, या जगाच्या दखेील सांपकाित राहा.  

 हो, ज्याला जे हवां ते त्याला वतिमानपत्ातनू नक्कीच 

वमळतां. लहान मलुाांना वतिमानपत्ात काय वमळेल? असां तमु्ही 

म्हणाल. छोटसां काटूिन, एखादी बालकववता, वतिमानपत्ात असते. 

हो, वनदान आपल्याला जे महत्त्वाचे आह,े ती हिेलाईन वकां वा 

प्रमखु बातम्या मलुाांना मावहत असाव्यात. वलवहता वाचायला 

वशकणाऱ्या मलुाांना वतिमानपत् बघनू वाचण्याची आवि हळूहळू 

वनमािण होत.े  

 वतिमानपत्ात त्या त्या वठकाणच्या स्थावनक 

कायिक्रमाबद्दल काहीतरी वलवहलेलां असतां. एका छोट्याशा पिुीत 

इतक्या वस्त ू बाांधनू दणेाऱ्या वतिमानपत्ाबद्दल आपण कृतज्ञ 

राहायला हवां.  

 उगीच नाही म्हणतुः वतिमानपत् कागद नव्ह े तर वमत्च 

असते. वकां वा लोकमान्य लोकशक्ती वकां वा तमुचा आवाज आमचा 

पेपर! अशा रीतीने या वतिमानपत्ातनू सवि जगाची भटकां ती करा. 

गावाची भटकां ती करा. गल्लीची भटकां ती करा. वनसगािचे वनरीक्षण 

करा. वतिमानपत्ातनू वाचन करत जा. आभासी जगातील या 

कल्पनेन ेज्याला जे हव ेते वटपनू घ्या. Virtually.  
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 घरातच रहा सरुवक्षत रहा.  

*** 
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7 लग्िाचर गोष्टीः  

 लग्न ही एक पारांपररक पद्धती आह.े स्त्री आवण परुूष याांनी 

समाजाच्या सहमतीन ेएकत् राहण्याची ही पद्धती हजारो वषांपासनू 

चाल ूआह.े साधारणपणे आठ प्रकारचे वववाह समाजात आहते- 

 1ब्रह्म, 2दवै, 3आयि, 4प्राजापत्य ह ेचार प्रकारचे समाज 

सांमत वववाह मानल ेजातात. 5असरु, 6गाांधवि, 7राक्षस, 8पैशावचक 

ह ेचार अप्रमावणत वववाहाचे प्रकार मानले गेले आहते. पळून जाणे, 

पळवनू नेण ेअशा प्रकारचा अथि यात अध्याहृत ठरतो.  

 नाटक, कथा, वसनेम े वशक्षण. परदशे प्रेम प्रकरण सवि 

बाबतीत स्त्री-परुुष ह ेशृांगाररक असतात. पण लग्नाच्या वेळी मात् 

धोका नको, जोखीम नको, असा ववचार करून ज्येष्ठाांकिे, 

कुटुांवबयाांकिे आवण प्रायोवजत वववाहाकिे बवघतलां जातां.  

 आईला कामात मदत करणारी बाई हवी असते वकां वा 

मलुगा स्वतांत् राहत असेल तर मलुाला सेवा दणेारी नवरी असावी 

अशी अपेक्षा असते. मलुींनी मात् सवि वठकाणी लववचकतेने 

तिजोि करावी ही अपेक्षा वववाहामध्ये केली जात.े हुांिा (dowry) 

हा छुपा वहस्सा असतो. आई-विील दोघांही असलेल्या कुटुांबाला 

अवधक वाव वदला जातो, कारण एकटी आई अथवा विील 

असल्यास ते मलुाांच्या सांसारात लिुबिु करतात, असा समज 
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असतो. दसुऱ्या जातीतील वववाहाला तेरा टक्के हो म्हटलां जात,े 

करतातच असे नाही. आांतरजातीय आवण आांतरधमीय 

वववाहामध्य ेहोणाऱ्या ऑनर वकवलांगच्या घटनाांच ेमळू आपल्या 

भारतीय मनातील, ठरवनू केलेल्या लग्नाांमध्ये, परांपरेतच आह.े 

लग्न तर सगळयाांना करायचां असतां, मात् ते घरच्या लोकाांनी 

ठरवलेल्या आवण जातीतल्या मलुीशी करावां ही परुुष पाटीची 

इच्छा असते. जात हा प्रकार कधीच जात नसतो.  आधवुनकतेचा 

बरुखा पाांघरून सदु्धा नाव काय? गाव काय? नातेसांबांध कुठे? अशा 

रूपाने जात बवघतली जात.े मलुामलुींना त्याांची आकाांक्षा 

ववचारली असता 73 टक्के मलुी वववाह करायचां हचे त्याांच ेध्येय 

असां साांगतात. मलु े तसे साांगत नाही. वववाह या परांपरेने आवण 

मागच्या वपढीतल्या सवांच्या ज्ञानामळेु पारांपररकच होत राहतो. 

सामावजक नातां जपनू सवुनयोवजत वववाह जातीतल्या जातीतच 

व्हावे, जातीसांस्था वटकावी, हा हते ूहोता. जात, साथ, धमि वगैरे जे 

भेद माणसाांनी नांतर वनमािण केले आहते, ते तसेच राहावेत, म्हणनूच 

कुटुांबाद्वारे दाखवनू लग्न करणारी ही सांस्था अवस्तत्वात आली.  

 एका पाहणीत 74 टक्के लोक अन्य जातीतील व्यक्तींशी 

लग्न करू नय े या मताचे असतात. याचे कारण दतेाना आपले 

सांस्कार, वस्त्र, बोलण्याची पद्धत ही तीन कारण ेवदली जातात. काही 

काही जातींमध्य ेरोटी व्यवहार केला जातो, म्हणजे त्याांच्यासोबत 



43 

 

जेवण जेवलां जातां. बेटी व्यवहार नाही याचा अथि त्याांची मलुगी 

आपल्याकिे केली जात नाही. पवूीच्या काळी नात्यातल्या नात्यात 

आपापल्या ओळखीतील कुटुांबाांमध्ये वववाह ठरवला जाई. त्यामळेु 

पदर जळुणे, सपुारी फोिणे अशी वाक्यां त्याकाळी अवस्तत्वात 

असतील. चार लोकाांच्या साक्षीन े वववाह ठरवला जाई त्यामळेु 

साक्षगांध हा ववधी केला जाई. सवांमध्य ेजात ही मध्यभागी होतीच. 

जातीच्या मध्यवबांद ू भोवतीच सवि परांपरा वफरत होती. त्यानांतर 

साधारण 1970 व त्यानांतर वववाह ववषयक जावहराती 

मावसकाांमध्ये, वतिमानपत्ाांमध्ये वदल्या जाऊ लागल्या. तोपयंत 

मध्यस्थाांतफे लग्नां ठरवली जात होती. 1970 नांतर वदल्या जाणाऱ्या 

या जावहराती जातीवनहाय होत्या. लग्न अथवा वववाह हा 

सामावजक करार समजला जात आह.े राजकीय हतेनेू सांबांध 

वाढवण्यासाठी वववाह होत होत,े आता बदल असावा. सोळाव्या 

अथवा सतराव्या शतकात असलेली बहुपत्नीत्व पद्धती नांतर 

आलेल्या कायद्याांमळेु बांद झाली. तरीही राजकीय वचिस्व, 

श्रीमांतीचा दबाव आवण उच्चभ्र ूलोकाांचे आकषिण, यामळेु वववाह 

स्थळ बघताना ह े सवि वचिस्व बवघतलां जाऊ लागलां. 

वतिमानपत्ातील छोट्या जावहराती, मावसकातील वववाह ववषयक 

जावहराती, काही मांिळां यातनू लग्न जळूु लागलां. त्यानांतर सटेुबल, 

साथ 77, जीवनसाथी िॉट कॉम वगैरे नावान ेवववाह मांिळां तयार 
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झाली. मलुाांना मलुींना त्याांच्या अपेक्षा ववचारल्या जाऊ लागल्या. 

ज्या वजन, उांची, रूप, रांग, नोकरी, पगार, वय याबद्दल असतात. 

परुुषाांच्या अपेक्षा भरपरू असतात. मलुी तिजोि करायला तयार 

असतात. एक दोन पायऱ्या खाली उतरायला मलुींची तयारी असते. 

पररकथेतील राजकुमाराची स्वप्न े पाहूनही, आपल्याला कोण 

राजपतु् वमळणार? याची जाणीव या तरुणींना असते. त्यामळेु 

कुठेतरी तिजोि करून या मांिळाांतफे वववाह जोिला जाई. 

भारतीय वववाह हा सामावजक करार होता. तरी एक मोठा व्यवसाय 

बनला. लग्न जळुवनू, हॉल, त्या हॉलमधले जेवण, वरील सजावट 

त्यासाठी वमळणारा सौंदयि सल्लागाराांचा सल्ला, कॉन्टॅ्रक्टर, मेन ू

अशी मोठी व्यवसायाची सांस्था वनमािण झाली. कायद्याने हुांिाबांदी 

झाली तरी लग्न थाटात करायचां या कारणाने लाखो करोिो रुपये 

खचि होऊ लागले. गाव जेवण, भरपरू माणसां बोलवणार हा प्रकार 

सरुू झाला. वववाहासाठी भरपरू खचि, दावगन,े सजावट ह्यामळेु 

आवण हा सवि खचि मलुीने करायचा, पयाियाने मलुीच्या 

आईवविलाांनी करायचा त्यामळेु मलुीच ेआई-विील धऊुन वनघ ू

लागले. छुप्या प्रकारचा हुांिा वदला जाऊ लागला. हा एक प्रकारचा 

छुपा हुांिाच होता. रुखवतात वस्त ू माांिून दावगने दणेे या रूपाने 

मलुीचे आई-विील दते होते. भारतीयाांच्या अनेक गोष्टींचे परदशेी 

लोकाांना फार आकषिण असते. मजा करण,े भारतीयाांच्या लग्नाच्या 
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वेळी होणाऱ्या गमतीजमती, वसनेमा, त्यामळेु परदशेी लोकसदु्धा 

भारतात लग्न करायसाठी येऊ लागले. कारण तो वववाह सोहळा, 

त्यामळेु गाजे.  

 आता ह े का आठवायचां? कारण म्हणजे हुांियाच्या 

नावाखाली मलुीच्या वविलाांकिून थाटात लग्न करून घेतले 

जायचे. हजारो लोक लग्नाला यायचे. पयिटनाच्या वठकाणी 

लग्नाचा घाट घातला जायचा. त्यामळेु मलुीचा बाप अक्षरशुः पैसा 

ओतत होता. पैसा खचि करून करून, कां टाळा येत होता. आता 

कोरोना मळेु वववाहाला फक्त वीस लोक हजर होण्याला परवानगी 

आह.े अवधक लोक आल्यास कायद्याने गनु्हा दाखल होऊ शकतो. 

नवी सरुुवात करण्याची पद्धत सरुू झाली आह,े ती चाल ूठेवावी. 

पवूी event काही नाही मजा आवण गांमत यामळेु भारतीय वववाह 

सांस्था आवण वववाह सोहळे गाज ूलागले. वहांदी वचत्पटाांमळेु या 

मजेला अजनूच वेगळे आयाम वमळाले आवण लोक परदशेातनू 

भारतीय वववाह, भारतीय प्रकारचे भारतामध्य ेवववाह करायला येऊ 

लागले. गररबी, झोपिपट्टी, अस्वच्छता या भारतीयाांच्या 

दोषाांबरोबरच भारतीय कुटुांबव्यवस्था, वचत्पट आवण भारतीय 

जेवण याची त्याांच्यात सवित् चचाि होती. त्यात भारतीय वववाह 

ववषयवस्तचूी भर पिली. लग्नाचे इव्हेंट वाढतच रावहले.  
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 आज कोरोनामळेु दशेात वववाहासाठी फक्त वीस लोकाांनी 

जमाव असे वनयम केले गेले आहते. हुांिा मागण्याऐवजी थाटात 

लग्न करा असां साांवगतलां जाई. पयिटनाच्या वठकाणी लग्नाची 

मागणी होई, त्यामळेु मलुीचा बाप वपचत होता. वधकूिून चकूुन 

चोरी छुपे वेगळया वेगळया मागािने दावगने अथवा इतर खचि, 

मानपान या कारणाने हुांिा घेतला जात होता. वववाहाला वीस लोक 

बोलवावे या वनयमामळेु आता मला असां वाटतां वववाहाची पद्धत 

सधुारेल. वववाह ही तरुणाांच्या आपल्या नव्या जीवनाची गोि 

सरुुवात असते. अशावेळी ववनाकारण खचि आवण उधळमाधळ 

योग्य नव्ह.े सण-समारांभ व्हावा ह े मान्य आह,े पण फक्त दोन्ही 

प्रमखु मलुाकिच्या आवण मलुीकिच्या जवळच्या नातेवाईकाांनी 

हजर राहावे. उगीचच सोहळयाचा इव्हेंट, पैशाचां प्रदशिन आवण 

लोकाांना दाखवण्यासाठी केलेली भपकेबाजी नसावी. लग्न साधे 

व्हावे, हा ववधी साधा असावा. पटतांय का?  
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8 भारतरय लग्ि जुळवणेीः  

 भारतीयाांमध्ये लग्न जळुवण्याची पद्धती, ही फार 

वषांपासनू पणूि जगातच लोकाांना आश्चयि वाटावां अशी आह.े 

भारतीयाांची अशी कल्पना आह,े की वववाह हा दोन कुटुांबाांमध्ये 

होतो, फक्त दोन व्यक्तींमध्य े नाही. परांपरा आवण त्यामळेु 

एकमेकाांच्या आविी-वनविी जरा बाजलूा ठेवनू दोन कुटुांबाांचां पटेल 

की नाही यादृष्टीन ेलग्न ेजळुवली जातात. पारांपररकररत्या वध ूघरात 

काम करणारी, सहन करत राबणारी हवी, मलुाांना जन्म दणेारी हवी. 

वर वयान े अवधक असलेले, वनकम्म,े व्यांग असलेले, पवहल्या 

लग्नापासनू मलु ेअसलेले, वयस्कर, काही काम न करणारे असेही 

अस ूशकतात. असे परुुष सदु्धा मध्यस्थ, नातेवाईक याांच्यामाफि त 

लहान वयाची मलुगी गटवायसाठी या वववाह मांिळाांच्या मध्ये 

अांतगित, ह े काम करत असतात. दसुऱ्या एखाद्या लग्नात उपवर 

मलुी आवण उपवर उपवध ूअसे सगळयाांकिे लक्ष ठेवनू असणारी 

काही कुटुांबां असतात. त्याांचे वववाह जळुवण े ह े फार पवूीच्या 

काळापासनू एक आश्चयािची गोष्ट आह.े ज्योवतषी पवत्केत 

असलेला मांगळ, त्याची शाांती पजूा, भट आवण लग्नातले वेगवेगळे 

ववधी, आवथिक दवेाण-घेवाण, सोनां-नाणां आवण त्यासोबतच 

येणारा मलुीला सासरी केला जाणारा सासरुवास या गोष्टी या वववाह 
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मांिळाच्या माफि त केल्या जाणाऱ्या त्या वववाह व्यवहाराचा 

अव्यवहायि भाग होत्या, अपररहायि भाग होता. वबजवर, ववधरु, 

वयस्कर, केवळ लग्नाचा िाग लागला आह,े असां कारण साांगनू 

काही परुूषाांचे दसुरे-वतसरे-चौथे-पाचवे लग्न लावले जायचे. 

मलुींना मात् दसुऱ्या लग्नाचा हक्क 2000 सालानांतर आला. 

मलुगा मलुीला काहीतरी प्रश्न ववचारायचा. वतला चालवनू 

दाखवाला साांगायचे. 25 वमवनटे भेट, चहा पोह,े वजन-उांची 

बवघतली जायची आवण लग्न ठरवले जायचे. काही काही वठकाणी 

तर वध-ूवराांनी एकमेकाांना बवघतलेलां दखेील नसायचां, कारण हा 

वववाह दोन कुटुांबाांचा आह े असा समज असे. लग्न झाल्यावर 

दनैांवदन जीवनाचा आवण त्याला लागनू येणाऱ्या हुांिा, सासरुवास, 

मलुगी होऊन मलुगा न होण,े सासरी काम करणां इत्यादी त्ासदायक 

घटनाांचा अपररहायि भाग सोबत घेऊन येत असत. लग्न होताना 

मलुी त ूउभ्यान ेसासरी जात आहसे आिव्यानी परत ये! येऊ नको 

असां साांगनू मलुीची जबाबदारी झटकली जाई. एकदम गरम 

उकळता सोललेला बटाटा हातात असावा तो पटकन टाकून द्यावा 

तसां मलुीचां लग्न उरकलां जाई. त्याच लोकाांना मलुाच्या लग्नाच्या 

वेळी मात् एकदम अांगात जोर येत असे आवण ते 100 मलुी 

बघायला सदु्धा एका पायाने तयार होत असत. मलुीचां लग्न ही 

उरकून टाकायची गोष्ट फार पवूीपासनू असायची. पराया धन अस 
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म्हणनू म्हटलां तर. लग्नाच्या बाबतीत मलुी ह्या कायम दवैवादी 

असायच्या. त्यामळेु दवेाांवर अवनवश्चतता सोिून वनभिय व्हायचा 

प्रयत्न करायच्या. सांतोषी मातेचे व्रत, सोळा सोमवार, शकु्रवारच े

उपास, वेगवेगळे उपास, व्रत करून बघत. ती मलुगी गोंधळून जाई 

कारण लग्न हा प्रकार तेव्हा आवण आताही, एक मोठा जगुार 

असतो. दकुानात गेल्यावर अवधक चाांगल्या क्वावलटीची वस्त ू

दाखवा असे आपण म्हण ूशकतो; वववाहाच्या बाबतीत अवधक 

चाांगलां माग ूशकत नाही. हा अनभुव असतो.  

 Indian matchmaking या Netflix वसरीजवरून, 

टीव्हीवरच्या एका वव्हविओ शोवरून जगभरात भारतीयाांच्या लग्न 

जळुवनू आणणे या प्रकाराबद्दल खपूच चचाि वाढली आह.े 

नेटवफ्लक्सची ही कथा एका उच्चभ्र ूवस्तीतील वववाह मांिळाांतील 

एक वववाह मांिळ चालवणाऱ्या स्त्रीची, वतला आलेल्या लग्न 

जळुवण्याच्या अनभुवाांची कथा आह.े घटस्फोवटत, अवववावहत, 

सवि वयाच्या अशा सवि स्त्री आवण परुूष याांच्या मनात एक 

प्रकारची असरुवक्षतता वववाहाच्या बाबतीत असते. गरज आह ेपण 

सोय नाही अशा गोष्टीतनू मग वववाह मांिळां जन्माला आली. 

वतिमानपत्ात जावहरात दणेे, वववाहाची मावसके, जातीची मांिळां, 

वववाह मांिळ, वेगवेगळया वेबसाईट आवण दलाल याांच्या माफि त 

marriage fixingचां काम होऊ लागलां. अशा त्या हाय प्रोफाईल 
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दलालाची गोष्ट या वव्हविओत साांवगतली आह े आवण भारतात 

होणाऱ्या अरेंज मॅरेज सवुनयोवजत वववाह या प्रकाराच्या 

वेगवेगळया अनभुवाांचा लेखाजोखा या सीररजमध्ये घेतला आह.े 

हा लेखाजोखा अनेक वषे आपण तर आपल्या जीवनात बघत 

असतो. लग्न म्हणज े एकदम वेगळीच गोष्ट वाटत असते. 

जीवनातील वेगळाच बदल करणारा मदु्दा म्हणनू लग्नाकिे बवघतलां 

जातां. आज प्रगती आह.े बदल पण चाांगले आहते की मनोवमलन, 

स्वभाव जळुवणे अशी एक वेबसाईट तयार केली आह.े मन 

जळुवणे नांतर सदु्धा वववाह जळुतात आवण याबाबतीत गरज आह े

ह ेलक्षात घेतलां जाऊ लागलां. हीसदु्धा एक चाांगलीच गोष्ट आह.े 

मात् स्वभाव जळेुल का? या मध्य ेदोघेही जर उधळे असतील तर 

सांसाराचां कस होणार? कां जसू असतील तर जीवनात आनांद कसा 

येणार आह?े हा प्रश्न मनात येणार. या गणुमीलन प्रश्नपवत्केनांतर 

जळुलेले वववाह वकती यशस्वी होतात? वकती वटकतात? ह े

कळण्याइतकी अजनूही गणुमीलन पद्धती जनुी झालेली नाही. 1वषि 

जनुी आह.े ही पद्धती यशस्वी झाली तर चाांगलेच आह,े कारण 

वववाह वटकणे ही आज काळाची गरज होऊन गेली आह.े वारांवार 

होणारे घटस्फोट, कुटुांब न्यायालयातील खटले त्यामळेु होणारे त्ास, 

लहान मोठ्या जखमा, मानवसक त्ास कमी होण्यासाठी लग्न वटकणे 

आवश्यक आह.े जपान आवण तकुी या दशेाांमध्ये सदु्धा अरेंज 
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मॅरेजची पद्धत आह.े आपण नक्की कशासाठी लग्न करणार 

आहोत? आपल्या लग्नाचा हते ू काय? याबाबतीत नीट ववचार 

करून जर तरुण-तरुणी वववाहाला तयार होतील, तर वववाह 

वटकण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न दखेील वाढतील, असां मला 

वाटतां. फार वषांपवूी एक वीस वषांपवूी मी आवण कुटुांब, लीव्ह इन 

आवण वववाह वटकतील का असे लेख वलवहले होत.े आज वीस 

वषांनी पररवस्थती अवधकच वाईट झाली आह.े माझ्या मैवत्णी असां 

साांगतात, त्याांची मलुां मलुी म्हणतात आम्हाला लग्नच करायचां 

नाही. ते लग्नानांतर होणारे वाद नकोत. आम्ही आपले पावहज ेत्या 

व्यक्तीबरोबर पावहज े तेवढे वदवस वलव्ह इन ररलेशन मध्य े राहू 

आवण नांतर बघ.ू आम्हाला तर मलुां नकोच आहते. असां म्हणणारे 

तरुण-तरुणी समाजात आहते. तरीही घरच्याांच्या साांगण्यावरून 

म्हणा वकां वा काही कारणाने म्हणनू जर वववाह करावा लागला, तर 

ह ेतरुण सवुनयोवजत वववाहाकिेच वळतात.  

 साधारण वय 40 च्या दरम्यान एका प्रकारे माणसू प्रगल्भ 

होतो असां म्हणायला हरकत नाही आवण त्या दरम्यान जर वववाह 

करायचा असेल तर ह े तरुण-तरुणी अरेंज मॅरेज किे वळतात. 

आपण ज्या समाजात राहतो त्याचां प्रवतवबांब लग्नसांस्थेत असतां. 

त्यामळेु आज समाजात घिते ते बघता आज होणारे वववाह फक्त 
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आपली श्रीमांती दाखवणारे आवण थाटाचे आवण खाण्यावपण्याचे 

सोहळे वाटतात.  

 वववाह ह ेनवल नाही. फार पवूीच्या काळी तर लग्न म्हणजे 

दावगन,े कपिे आवण जेवण एवढांच असायचां. त्याची मळू भावना 

वधवूराांची पसांती ही गौण मानली जायची. पण तो काळ तिजोि 

करण्याचा होता. म्हणनू त्या काळात वववाह वटकून गेले. आज 

काळ बदलला आह ेतर मलुी नोकरी करत आहते. त्याांना स्वतांत् 

व्यवक्तमत्व वनमािण झाली आहते. वशवाय समाजात मलुींचे प्रमाण 

कमी झाले. त्यामळेु तरुणाांना मलुी वमळणे अवघि होऊन बसले 

आह.े अशावेळी मॅचमेवकां गच्या, ऑनलाईन या पद्धतीत काहीतरी 

बदल होण ेआवश्यक आह.े  

 वषािनवुष ं वववाह ही सांस्था आपल्या समाजात वटकून 

आह.े भारतातल्या 140 कोटी लोकाांचे वववाह, अरेंज मॅरेज वकां वा 

दाखवनू लग्न करण,े घरच्याांनी लग्न ठरवणे याच पद्धतीने होतात. 

अनेक वषांपासनू होत आहते. ज्या अथी ही तरुण मांिळी दाखवनू 

लग्न करण्याची पद्धत इतकी वष ेवटकली त्याअथी वतच्यात काही 

दोष याांबरोबर गणुदखेील असावेत.  

*** 
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9 काकाजरीः  

 सपुरस्टार राजेश खन्ना याांना सविजण काकाजी या नावाने 

ओळखतात. काका या पांजाबी शब्दाचा अथि सुांदर दखेणा तरूण 

असाही असतो.  

 काका तेरा की पछु तेंिा? 

 या नावाचां एक पांजाबी लोकगीत सदु्धा आह.े राजेश खन्ना 

याांचा जन्म एकोणतीस विसें. 1942 साली अमतृसर येथे झाला. 

त्याांचे मळूचे नाव जतीन खन्ना असे होत.े 70 व्या वषी ददुवैाने 

अठरा जलुै दोन हजार बारा साली राजेश खन्ना याांचा अपमतृ्य ू

झाला. या काळया घटनेला काल आठ वष ेपणूि झाली.  

 सपुरस्टार ही सांकल्पना वचत्पटसषृ्टीत आणणाऱ्या 

महामहानायक सपुरस्टार पदाचा राजेश खन्ना हाच पवहला 

वारसदार होता. लागोपाठ पांधरा वफल्म सपुरवहट वचत्पट 1969 ते 

1971 दरम्यान त्याांनी वदल्या. ह ेरेकॉिि अजनूही कुठल्याही नटीला 

अथवा नटाला बनवणे शक्य झालेले नाही. अांदाजे 180 वचत्पटाांत 

त्याांनी काम केलां. 1973 साली अवभनेत्ी विांपल कापविया 

वहच्याबरोबर त्याांचा वववाह झाला. ट्ववांकल आवण ररांकल या दोन 

मलुींचे ते विील होत.े 2013 साली मतृ्यनूांतर त्याांना पद्मभषूण 

परुस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. वगरगाव येथे सरुुवातीला 
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एका छोट्या खोलीत राहून त्याांनी आपले कररअर सरुू केले. 

अवतशय दखेणे असल्यामळेु त्याांना वचत्पटात अवधक वाव 

वमळाला. आराधना या वचत्पटाने त्याांना जबरदस्त यश वदले 

असले तरी त्याांचा पवहला वचत्पट 1966 सालचा आखरी ख़त हा 

होता. बाांद्रा येथील समदु्र वकनारी असलेला आशीवािद हा बांगला 

त्याकाळी वचत्पट रवसकाांचा एक म्यवुझयम स्पॉटच बनला होता. 

अनेक वचत्पट रवसक राजेश खन्नावर प्रेम करणारे खपू भारलेले 

होत.े अनेक तरुणी चाहत्या राजेश खन्नाला रक्तान े दखेील पत् 

वलहायच्या. नाकावर गॉगल खाली आणनू मान गोल वफरवनू 

आवण हाताची तीन बोटे वर करून राजेश खन्ना जी अॅक्शन करत 

असत त्या अॅक्शनवर पणूि दशे वफदा होता. वजांदगी एक सफर ह ै

सहुाना यहा ँ कल क्या हो वकसने जाना? असां म्हणणारा राजेश 

खन्ना अजनूही अनेक तरुण वधृ्दाांची हृदयाची धिधि वाढवतो. 

एकूण वचत्पट क्षेत्ात राजेश खन्नाचा दबदबा होता. लोक राजेश 

खन्नाला रक्ताने पत् पाठवायचे. नांतरच्या काळात कळलां की रवसक 

नटाांना टोमॅटो केचपच्या शाईन े वलहू लागले. पण तेव्हा रक्तानेच 

वलवहत होते.  

 राजेश खन्ना सारख्या उमद्या तरुणान ेआनांदमध्ये कॅन्सर 

झालेल्या आवण तरीही हसत आनांदी राहणाऱ्या तरुणाची भवूमका 

केली होती. त्याला झालेला जो वचत्पटात झालेला आजार, वलफो 
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सारकोमा ऑफ इांटेन्स्टाईन याच आजारान ेददुवैाने राजेश खन्नाला 

पढेु ग्रासले. राजेश खन्ना ह ेवचत्पट वनमािते बाांधकाम व्यावसावयक 

आवण राजकीय नेता म्हणनू पढेु काही काळ गाजले.  

आशीवािद या त्याांच्या बांगल्यात वचत्पटाचे म्यवुझयम व्हाव,े 

अशी अनेक चाहत्याांप्रमाणे माझी पण इच्छा होती. पण चाहत्याांना 

काही फारसा आवाज नसतो. आवाजाला सदु्धा पैशाचां वजन हवां 

असतां. त्यामळेु राजेश खन्ना याांचा आशीवािद बांगला ववकला 

गेल्यावर 

 ‘ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ?’ या 

गोष्टींमध्य ेआता काही अथि नाही.  

 ‘आय हटे वटअसि पषु्पा’ असे साांगणारी राजेश खन्नाांची 

अमर प्रेम मधली प्रवतमा मात् प्रेक्षकाांच्या हृदयात अमर आह.े 

आजही,  

 कहीं दरू जब वदन ढल जाय,े  

 साांज की दलु्हन बदन चरुाये,  

 चपुकेसे आये,  

 मेरेख्यालों के आांगन में,  

 कोई सपनोंके दीप जलाये,  
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 नजर न आये! तो राजेश खन्नाच असतो.  

 काकाजींना त्याांच्या आठव्या स्मतृी वदनाबद्दल श्रद्धाांजली.  
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10 टिक्षणीः  

 शाळा बांद असल्यामळेु वशक्षणाचाही आनांद आह,े ह े

ववचार ऐकायला वमळतात. एका ववनोदी कायिक्रमात तर लहान 

मलुां म्हणत होती, तमु्हाला आता कळलां? आम्ही तर वकत्येक वषं 

साांगतोय की शाळा बांद करा.  

 त्या बालपणी खेळत राहायच्या वेळी शाळा लादली 

जातेय का? आई-वविलाांकिून वमळणारे वशक्षण कमी पिते म्हणनू 

फक्त शब्दाांचा आनांद आवण पसु्तकाांचा बोजा मलुाांच्या पाठीवर 

आपण वाढवत आहोत का? मलुां कमी झालेली, म्हणनू घरी जास्ती 

लाि करून मलुां बेवशस्त झाली म्हणनू शाळा वाढल्या? 

लोकसांख्या वाढली त्यामळेु एका वशक्षकाला एका ववद्याथयािला 

वशकवणां परविेना म्हणनू का? शाळा नक्की का सरुू केल्या 

असाव्यात याचां कारण आपल्याला वशक्षण इवतहास बवघतल्यावर 

कळत.े  

 425 A. D. मध्य ेसवाित पवहली शाळा ही मलुाांना वशक्षा 

म्हणनू भरवली गेली. एकदा बालकाांना त्याांच्या चकुा दरुुस्त 

करण्यासाठी एका घरी िाांबनू ठेवण्यात आले. हळूहळू पालकाांना 

असां जाणवलां की या मलुाांना शाळेत पाठवल्यावर आपल्याला फार 

मोकळां आवण बरां वाटतांय. आपल्यावरची जबाबदारी कमी होते. 
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वतथ ेअवधक चाांगल्या प्रकारे बालक ऐकत आह.े त्या शाळेत रमनू 

बालकां  सटुी पण राहात आहते. मग या शाळेला काहीतरी गगुल 

काकाांना ववचारून माांिले गेलेले ववचार आहते. त्याांचा सांदभि 

घेऊनच हा अभ्यास केला आह,े लेख वलवहत आह.े नाहीतर 

तमु्हाला वाटू शकते मी आपली अशीच शाळा वशक्षण 

याांच्याववरूद्ध काहीतरी वलवहतेय. वशक्षण शास्त्रात मानस शास्त्रात 

gold मेिल वमळालां असलां तरी ही शाळा या प्रकारामागची 

मानवसकता मला नेहमीच बचुकळयात पािते.  

 1796 Horace Mann Greek started school to 

pass knowledge. 425 A. D. या साली सवि बालकाांच्या चकुा 

दरुुस्त करण्यासाठी त्याांना एका घरी िाांबनू ठेवलां- या त्ासासाठी 

पालकाांची परवानगी होती. नांतर पालकाांना असे बालकाने बाहरे 

वशकणे आविू लागले. ती पद्धती आविू लागली. 1905 साली 

रॉबटो नेवव्हलीस नावाच्या दसुऱ्या एका शास्त्रज्ञान े गहृपाठ दणेे, 

‘होमवकि ’चा शोध लावला. ववद्याथयांना वशक्षा द्यावी म्हणनू 

homework, marks, नांबर वदला जाऊ लागला. त्यानांतर 

वशक्षणाच्या प्रवासात महत्वाचा नवा प्रकार म्हणज ेपरीक्षा आल्या. 

हने्री वफशेल या चीनच्या माणसाने परीक्षेचा शोध लावला. हल्ली 

वगाित वशकवण्याच्या तावसका वगांपेक्षा परीक्षा अवधक असतात. 

या शास्त्रज्ञाने मात् वशक्षण एकसरुी होऊ नय,े बदल व्हावा म्हणनू 
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चाांगल्या हतेनेू परीक्षेचा शोध लावला होता. त्यानांतर वस्कल 

टेवस्टांग- म्हणजे ववद्याथी वकती वशकला? ते कळावां म्हणनू 

परीक्षाांचा, तपासणी करणे, या पद्धतीचा अवलांब केला जाऊ 

लागला. मात् त्यामळेु ववद्याथी परीक्षाथी बनले. प्रश्न, 21 अपेवक्षत 

अशी गाईि्स वमळू लागली. अभ्यासाचा वरवरचा धिाका, 

कोवचांग, एक रात्ीत अभ्यास करणां, परीके्षपवूी घोकां पट्टी करणां, ह े

प्रकरण सरुू झालां. आजच्या वशक्षण पद्धतीत वशकलेले कौशल्य 

आवण आयषु्यात करतो त्या कामाचा काहीही सांबांध नाही. वशक्षण 

उपयोगी पितच अस नाही. आज शतकानांतर, वशक्षण पद्धतीचा 

केवळ साांगािा आराखिा करून टाकलाय. कालबाह्य असे ववषय, 

आपले वशक्षण पठण, खोलीत भरणारे वगि, होमवकि  आवण परीक्षा 

आवण तो रोजच्या जीवनाशी सांबांवधत नसलेला अभ्यासक्रम घेऊन 

आजही वावरत आहोत.  

 सामावजक भान यावां, माणसू हा सामावजक प्राणी असतो 

त्याला सामावजक पररवस्थती आवण समाजातील वागणकू कळावी, 

रीत कळावी म्हणनू शाळा सरुू केल्या गेल्या का? 

I was born intelligent, education ruined me. Is it 

system? Curriculum? 
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 वशक्षण असे हवे की ज्यामळेु ववद्याथी चतरु होतील. ह ेत्या 

शाळा सरुू करण्याच्या हतेनेू मानल ेहोत.े पण पद्धतीचे ritual केले 

गेले. Education जीवनापासनू दरू झालां. लोकाांना आपण दनैांवदन 

व्यवहारात गेल्यावर फ्यजू कसा बसवतात, वहशेब, स्टोला वपन 

कशी लावतात, गॅस वसलेंिर कसा लावतात, जेवण कसे तयार 

करतात, याचे ज्ञान नाही. छोट्या छोट्या गोष्टी समजत नाहीत. 

नोकरीच्या काही वठकाणी वशक्षणाचा रोजच्या जीवनात सांबांध 

नसतो. सामान्य ज्ञानाच्या नावाखाली वचत्वववचत् प्रश्न, सनावळी 

असतात. वतथे जीवनाशी सांबांवधत काहीही वदसत नाही. िोक्यात 

आत मावहती जमा होत.े मीपणा अहांकार दतेो आवण ज्ञान, 

मनोववकास माग े राहतो. बालक सवुशवक्षत होतो पण ससुांस्कृत 

बनतोच असे नाही.  

 शाळा ही सांस्था सांपायची भीती आह े का? सधुारणा 

घिवनू आणणे शक्य नव्हते का? आता पढेु काय? नव्या वशक्षण 

धोरणान ेबदल घिेल का? 

...  
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11रोटरीः  

 रोटी नावाचा 1973 साली आलेला एक गाजलेला वहांदी 

वचत्पट होता. भकू लागली, की पोटासाठी माणसू चोरी पण करतो.  

 माणसू जगतो कशासाठी? 

 वटचभर पोटासाठी! 

 या पोटात घालायला, खायला रोटी कमावण्यासाठी, 

अन्नासाठीच माणसू सवि कष्ट करत असतो.  

 वशळी, कुस्करलेली रोटी खाल्ली तरी चालते; पण पोट 

भरेल अशी रोटी हवी असते. खयाली पलुाव, िाळ भात खपू 

आवितो. पण रोटी खाल्ल्यावशवाय पोट भरत नाही, अशी बरीच 

माणसां असतात. हो मी दखेील त्यात आह.े वखचिी खाल्ली तर 

रात्ी भकू लागत.े गहू दळून त्याच्या पीठापासनू बनवलेली रोटी 

म्हणज ेववववध प्रकारच ेगोि वतखट पदाथि असतात.  

 रोटीच्या नावाखाली बरेच पदाथि येतात. रोटीचा आकार 

हाताच्या तळव्यापासनू ते हाताच्या कोपरापयंत इतका मोठा अस ू

शकतो. गोि परुणपोळया, पारशी लोकाांच्या दालपोलीसारख्या 

छोट्या रोटीपासनू ते महाराष्ट्रीयन लोकाांचे माांिे खापरावर, 

मातीच्या तव्यावर बनवलेले, टोपलीइतक्या मोठ्या आकाराचे 

असतात. परुणपोळी गोि पोळी प्रकारात येते. परत कोणी 
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परुणपोळी दधुासोबत, शेवयाांसोबत, तपुासोबत खातां. गोि रोटी 

बरोबर कोणी आमरस खातो.  

 गळुाची दशमी करतात. पारशी लोकां  दालपोलीवर मध्ये 

वॅवनला टाकून खातात. मैद्याच्या वरच्या कव्हरमळेु खसुखशुीत 

खरपसूपणामळेु वबवस्कटासारखे कव्हर लागत.े साधी वमठाची 

पोळी, साधी पोळी त्यासोबत शाक, चवीसाठी चटणी हादखेील 

प्रकार खपू प्रवसद्ध असतो. वतखट रोटीला कोणी ठेपले, खाकरे, 

परोठे या नावाने तीखी रोटी खातो.  

 साधी रोटी, गोि आवण वतखट रोटी ह्या तीन प्रकारच्या 

रोट्या होतात. रोटी, चपाती, फुलका साधी केली तर वतच्या बरोबर 

भाजी खावी लागत.े रोटी वतखट केली तर दही वकां वा चटणी बरोबर 

खावी लागत.े गोि केली तर पातळ काहीतरी तोंिीलावणां म्हणनू 

तपू वकां वा दधू घ्यावे लागते. रोटी ह ेहॉटेल मध्य ेसदु्धा आल ू के 

पराठे, अजवाईन पराठा अशा मोठ्या मोठ्या नावाने वमळते. 

बेवसकली रोटी शेकलेली असते.  

 मला स्वयांपाक काम करायला वशकवले तेव्हा आई 

म्हणाली, “अगां बेवसक मळू पदाथि घटक, मळू चवी या तेवढ्याच 

असतात. त्याांचे फक्त वेगवेगळया प्रकारे वमश्रण करून वेगवेगळे 

पदाथि बनवायचे. हाताची चव काही वेगळीच असते असे नाही. 
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फक्त पदाथि कमी जास्त प्रमाणात टाकल्यामळेु चव बदलत असते. 

” 

 पवूीच्या काळी जात्यावर दळण दळून पीठ बनवलां जायचां. 

नांतर वगरणी आली आवण आता काय सवि प्रकारचा आटा ववकत 

वमळत आह.े  

 जीवनात जेल की रोटी, मफु्तकी रोवटयाँ तोिना, भकू 

रोवटयाँ खाना असा रोटीचा उल्लेख असतो. आमच्या ऑवफसमध्ये 

पण जेवण झालां का? ववचारायला “रोटी खाई?” ववचारत. तांदरुी 

रोटी, वपझ्झा, ब्रेि, बगेट, बगिर ह ेरोटीच ेसधुाररत भाऊबांद आहते. 

थोिक्यात रोटीच्या कुटुांबातली मांिळी आहते. मराठी गाणी 

आठवा,  

 अरे सांसार सांसार  

 जसा तवा चलु्ह्यावर 

 आधी हाताला चटके 

 तेव्हा वमळत ेभाकर 

 यात रोटी, भाकरी शेकवण्याबद्दल वणिन केले आह.े 

पवूािपार काळापासनू गोि दशम्या, वतखट दशम्या िब्यात नेत. 

खायला आवण थोिक्यात नाश्ता पण तमु्ही प्रवासाला जाताना रोटी 

न्यायची पध्दती होती. त्याकाळी काही आत्तासारखी वबवस्कटां 
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नव्हती. जागोजागी गाि्या विापाव नव्हत.े हॉटेलां नव्हती वमठी 

रोटी साधी रोटी वतखी रोटी ह ेतत्त्व होतां. भाजीचां जर जमलां नाही 

तर चहाबरोबर सदु्धा पोळी खाता येते. पोटभर खाऊन टाकता येते. 

मला आठवतां, मी विाळा ब्राांचला होत ेतेव्हा खपू काम असायचां 

आवण ब्राांच मनेजरपासनू ते वशपायापयंत सगळी जण चहा पोळी 

खायची. खपू काम असायचां. एक वाक्य मला कायम मावहत होतां, 

आई मला, मी सपुतु्ाला म्हणायचे, “बाहरे जाताना दोन पोळया तरी 

िब्यात घालनू ने, रोटी बाांधनू घे. ” 

 मी पवूी ** येथे पसु्तकाच्या कामासाठी पणु्याला जायचे. 

ते पणुेकर मला म्हणत, “बाहरे बसनू तमु्ही आणला असलेला तो 

काय िबा खाऊन घ्या. ” घरी काम करायला आलेले, शेतात काम 

करणारे मजरू त्याांना सदु्धा आई त्याांनी बाांधनू आणलेल्या रोटीवर 

लोणचां चटणी वकां वा ताक असेल तर खायला द्यायची. पण पणु्यात 

माझ्यावर मात् सखुी रोटी खायची वेळ येई. पण रोटी तरी होती ना 

त्यामळेुच मी पोट भरू शकले.  

 लॉकिाऊन मध्य ेघरी सगळां असतां का? आता हचे बघा 

ना हातात, बँक खात्यात पैसे असनू काय उपयोग? घरात खायला 

रोटी हवी. ती बनवायला शक्ती हवी.  

 पोटापरुता पसा पावहजे 
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 नको वपकाया पोळी! 

 दणेाऱ्याचे हात हजारो  

 दबुळी माझी झोळी! 

 भाकर ताजी अथवा वशळी 

 दवेा दईे भकेुच्या वेळी.  

 भकू लागली, रोटी खात.े  

  

*** 
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12 रेटिओीः 

 सांदशेवहनासाठी रेविओवेव्हजन ेहोणारे वहन ह ेआपल्या 

दनैांवदन जीवनातील फार महत्त्वाचे अांग असते. पोस्टाचे पत् वकां वा 

सांदशे वाहक, दतू व्यक्ती याांच्यापासनू येणारे सांदशे पोहोचायला 

पवूी फार उशीर होत असे. साधारणपण े1910 च्या समुारास रेविओ 

वस्त ू घरोघरी पोहोचायचा सरुूवात झाली. मात् 1917 साली 

महायदु्धाच्या दरम्यान रेविओ वापरायला बांदी होती. कारण 

रेविओवरुन इतर दशेाांच्या बातम्या दखेील कळत असत. 1965 

सालाच्या दरम्यान मला आठवतां दोन फूट लाांबीचा आवण एक फूट 

उांच, एक फूट खोल जि असा रेविओ, उांचावर एका वेगळया खास 

जागी फळीवर ठेवला जायचा. लहान मलुां रेविओच्या आत कोण 

बाई/माणसू गातो, कायिक्रम करतो ते कुतहूलाने बघत असत. 

रेविओ लावताच आवाजात प्रचांि खरखर येऊन, वचत्वववचत् 

आवाज काढून, तो रेविओ वाजे. कुठल्यातरी एका ठराववक रेविओ 

स्टेशनला जोिून, गोल बटन वफरवनू ट्यनू केला जाई. ट्यवुनांग होत 

असे आवण मगच गाणी बातम्या ऐकू येत. फार कमी घरी रेविओ 

असे. आमच्या वेळी शाळेत, नगरपावलका सभागहृात लोक 

बातम्या ऐकायला जमत. शाळेत सदु्धा सवि जणाांना नवल वाटे. 

आकाशवाणीवरून आमच्या शाळेतील ववद्याथी मध्यवती 
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सभागहृात हा शैक्षवणक तास रेविओवरून अनभुवायचो. त्याकाळी 

काही ऑविओ-वव्हविओ शैक्षवणक मदत साधन ेनव्हती, त्यामळेु 

‘खिू-फळा’च्या वदवसाांत, नवीन हषाित ह ेरेविओ ऐकणे सदु्धा खपू 

आनांददायी वाटे. घरी हॉलमध्ये एका ठराववक वठकाणी फळीवर 

रेविओ ववराजमान असे आवण घरात रेविओ असणे सदु्धा 

सवुशवक्षतपणाचे लक्षण असे. रेविओ ऐकणे ह े श्रीमांतीचां लक्षण 

मानलां जाई. गावात एखाद ेतरी वबघिलेले रेविओ ररपेअर करायचे 

दकुान असायचे. त्या दकुानदाराकिे भरपरू वबघिलेले रेविओ 

पिलेले असत आवण तो “वेळच नाही वेळच नाही” साांगत असे. 

ह े दकुान शहरात असल्यामळेु खेिोपािीचे लोक या दकुानात 

रेवियो ररपेअर करायला येत असत. रेविओ ररपेअररांग क्लासेस 

आवण वगि होत असत. काळ पढेु सरकला. एवढा मोठा रेविओ 

वापरण्याच े वदवस माग े पिले. लहान नेता येणारा रेविओ, 

ट्राांवझस्टरचा काळ आला. ट्राांवझस्टर सदु्धा साधारणपणे एक फूट 

लाांब आवण रुां द असे. ट्राांवझस्टर असा लहान रेविओ आल्यावर, 

खाांद्यावर अिकवनू चालता-चालता गाणी ऐकली जाऊ लागली. 

वसनेमाची गाणी, मराठी गाणी, मुांबई अ व मुांबई ब व सवि गाणी 

ऐकायचे ते वदवस होत.े थैला, व्हाव्याची धोपटी, झोळी या शब्दात 

या ट्राांवझस्टरवर टीका केली जाई. कुटुांब वनयोजन केल्यानांतर 

परुुषाांनी नसबांदी केली, तर रेविओ बक्षीस परुस्कार वमळे. 
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Incentive ला ट्राांवझस्टर वदला जाई. “मी न्हावी नाही खाांद्यावर 

ट्राांवझस्टर घेऊन चाललो आह.े ” असे ववनोद कधीकाळी 

वतिमानपत्ात टाकले जायचे. लग्नात नवऱ्या मलुाला अांगठी आवण 

सायकलसोबत रेविओ वकां वा ट्राांवझस्टर द्यावा, ही मागणी सरुू 

झाली. टेवक्नकन ेप्रगती केली. नांतर या ट्राांवझस्टर रेविओचे कायिक्रम 

कॉमन झाले. ट्राांवझस्टर एक फूटावरून अजनूच छोटा झाला. सहा 

इांच लाांबीचा एक रेविओ वमळू लागला. सायकल आवण पवहल्या 

पगाराला ट्राांवझस्टर घेणां ह ेस्वप्न माझां पण होतां. आकाशवाणीचे 

अमकु अमकु कें द्र आपल्याला बातम्या दते आहते, ’ ह ेसकाळी 

७ आवण सांध्याकाळी ७ च ेपररवचत वाक्य असे, तर ‘बहनों और 

भाईयों’ ही ववववध भारती आवण रेविओ वसलोनवरील साद असे.  

 रेविओ आपल्या आयषु्याच े अववभाज्य अांग बनला. 

टीव्ही आला, फोन आले. सांगणक आले. आता तर भ्रमणध्वनीमळेु 

तो सदा सविकाळ सांपकि  कानालाच वचकटलेला असतो. ध्वनी 

लहरींचे ववद्यतु लहरींमध्ये रूपाांतर करण्याच्या रेविओ शोधाने 

सांवाद माध्यमाांचा पाया घातला. कथाांमध्ये वणिन केलेली 

आकाशवाणी प्रत्यक्षात आली.  

 ववद्यतु चुांबकीय लहरी वातावरणातनू पढेु जाण्याची 

शक्यता जेम्स मॅक्सवेलने १८७३ मध्ये दाखवनू वदली. या 
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सांकल्पनेत शास्त्रज्ञ हनै्रीक हट्िझने मॅक्सवेलच्या वसद्धाांताला दजुोरा 

दणेारे प्रयोग केले. त्यान े शोधलेल्या ‘हट्िझच्या लहरी’ (रेविओ 

लहरी) अनेक शास्त्रज्ञाांनी त्याांच्या प्रयोगात वापरायला सरुुवात 

केली आवण ऑगस्ट १८९४ मध्य े ऑवलव्हर लॉज या वब्रवटश 

भौवतक शास्त्रज्ञान ेएका व्याख्यानाच्या वेळी हट्िझच्या लहरींचे ५० 

मी. अांतरावर प्रक्षेपण करून दाखवले. १८९६ मध्ये माकोनीने 

वबनतारी सांदशेवहनाच े स्वावमत्व हक्क (Patent) वमळवले. 

रेविओने पाय रोवले.  

 आज खपू सांवादाची साधनां माणसाजवळ आहते. तेवढ्या 

मोठ्या रेविओपासनू, मोठ्या फोन, टीव्ही, सांगणकापासनू तीन इांच 

लाांबी आवण दीि इांच रुां दीच्या मोबाईल फोनपयंत प्रगती झाली. 

सवि वठकाणी सोबत ह े नेण्याची सोय असलेले आधवुनक सांपकि  

क्राांती घिवणारे सांपकि  यांत् घरोघरी आले.  

 “माणसाांच्या पायात चप्पल नसेल पोटात अन्न नसेल, पण 

प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल अस ूद,े ” असां जावहरात वाक्य बनवनू 

स्वप्न, एका मोबाईल ववकणाऱ्या उद्योजकान ेपावहलां होतां. आज, 

ददुवैाने आपल्या भारत दशेात कोरोनामळेु वाईट पररवस्थती आली 

आह.े आज पोट भरण्यासाठी, जगण्यासाठी, मानवाांसाठी रोटी 
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नाही, वकती तरी लोकाांना अन्न नाही. पायात चपला नाहीत. त्याांना 

खायला पैसा नाही.  

 सांपकि  साधावा म्हणनू साधनां आली. साधनाांनी, tools नी 

जलद सांपकि  होतो. पण ससुांवाद होतो असे नाही. वस्त ू आह,े 

भावना नाही.  

 अनेक साधन सवुवधा आहते, पण माणसाला माणसाशी 

जोिणारे मन जे आह ेते एकमेकाांपासनू दरू जातेय.  

 लहरींनी, सांपकािने शहर, दशे अस ेजवळ आले आहते, पण 

माणसां मात् एकमेकाांपासनू दरू दरू जात आहते.  

 मनाला मनाशी जोिणारा रेविओ अजनू तरी शास्त्रज्ञ तयार 

करू शकले नाहीत.  

 साधनां शोधली गेली, पण मनाांचा सांपकि  झालेला नाही.  

   

*** 
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13 कल्हईीः  

 “कल्हई वाले काका म्हणजे कोण, सोसायटीत आले 

आहते, बघ ू या?” भाची मला म्हणाली. पण लॉकिाऊनमळेु 

आम्ही गेलो नाही. हल्ली अज्ञात अनदखे्या गोष्टींची भीती वाटते. 

एक वेगळी, चाांगली नसणारी घटना घिणार अशी भीती वाटते. 

वववचत् घटनाांची आशांका खात राहत.े  

 पता नाही मैं रहू या ना रहू? 

 पता नहीं मैं कब तक हू?ँ अशीही भीती वाटत असल्यामळेु 

माझ्या घरातली जनुी ट्रांक काढली. घरातील सासबुाई ांची जनुी 

जमाखचािची वही काढून वाचत बसले. त्याच्यातील एक यादी 

वाचनू मला नवल वाटलां. ते पान सरुू झाले की अशी यादी होतीुः 

पातेली, मोदकपात्, िाव, ताट, परात, टोप याांना कल्हई तरुांत! 

 त्या सोसायटीत कुणीही काही कल्हई करून न घेतल्यामळेु 

पाठीवरची कल्हईची धोपटी वपशवी घेऊन कल्हईवाला अगदी 

चेहरा उतरून बाहरे गेला. त्याचा काहीच धांदा झाला नाही.  

 “बाई खायला पैसा नाही” मला म्हणाला. मी तरी काय 

मदत करणार? बँकेतनू पैसे काढून आणणे पण वदव्य झालेय.  

 आता या काळात भाांि्याांना कल्हई कोण करते? दनैांवदन 

आयषु्यातल्या वस्त ूभाांिी सधु्दा बदलली. घासायचा त्ास म्हणनू 
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ताांबे, वपतळीची भाांिी गेली. त्याची जागा स्टीलन ेघेतली. त्यामळेु 

ताांबे, वपतळीच्या वस्तवूर कल्हईची गरज भासेना.  

 वकत्येक वषांपवूी दपुारी आमच्या गल्लीत “कल्हई वाले” 

अशी आरोळी ऐकायला येई. लहानपणी कल्हईवाले काही 

वदवसाांनी गावात येत असत. अन वाि्यातल्या झािाांखाली त्याांच 

यांत् माांिून बसत. अनेक घरातील भाांिी कल्हई लावनू चकाचक 

करून दते असत. लहान मलु ेगलका करून कल्हईची गांमत पाहात 

असत. तो नवसागराचा वास, यांत्ाचा आवाज ऐकायला मजा येई.  

 आजकाल ताांब्यावपतळीची भाांिी शोपीस झाल्यान े तसे 

घरोघरी येणारे कल्हईवाले रावहल ेनाहीत. आजच्या मलुाांना कल्हई 

म्हणजे काय हचे माहीत नाही. कल्हई म्हणजे काय तर ताांब्याच्या 

व वपतळेच्या भाांि्याांना आतनू कवथल नामक धातचूा पातळ थर 

दणे्याची प्रवक्रया होय.  

 फोन केला. होम विवलव्हरी माणसू घरी येणे टाळत होता 

त्याला अवजजीन ेसाांवगतलां 

 “तमु्ही बरेच वदवस सेवाकायि करीत आहात. एखाद्या अन्य 

दकुानाचा फोन नांबर दऊेन त्या दकुानदाराला होम विलीव्हरी द,े 

असे साांगनू ठेवले तरी चालेल. मी त्या दकुानदाराला फोन करत 

जाईन. अांिी, औषधी, उपयोग म्हणनू, ब्रेि दातामळेु कमी चावनू 
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खाण्यासाठी लागतो. तमु्हाला इतर आवश्यक कामां आहते. अवत 

आवश्यकला तर तमु्हाला कॉल करावा लागतो. ईश्वर कृपेने तशी 

वेळ न येवो. सध्यातरी दकुानदार फोन नांबर वदला तरी चालेल. ” 

 काळाच्या पिद्याआि बऱ्याच गोष्टी गेल्या. मोठे मोठे 

मॉल आले. नेहमीचे ठरलेले बाांधलेल,े घरी सामान दणेारे वाणी 

गेले. मदतीला धावनू येणारे शेजारी गेले. कॉलनीत खेळायला 

येणारा मलुगा येताना काहीतरी सामान आणनू द्यायचा ते सांस्कार 

पण गेले. वधृ्दाांबद्दलचा आदर गेला.  

 दारावर येणारे भाजीवाले, केळीवाले फेरीवाले गेले. 

वदृ्धाांना अजनूच एकटेपणा आला. दपुारच्या वेळी येणारे 

बाांगिीवाले, कल्हईवाले ववके्रते याांची गावी असणारी करमणकू, 

माणसाची जाणीव पण गेली. दारां बांद झाली. माणसाांची उपयकु्तता 

बदलली.  

 गेलेल्या गोष्टींसाठी कुणी रित नाही.  

 शहरातनू कल्हईवाला गेल्यातच जमा आह.े सांस्कृतीतनू 

वधृ्द दखेील? 

** 
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14 पोटापुरते देई: 

 दईे दवेा पोटापरुते दईे दवेा, पोटापरुते दईे! 

 दईे दळण अथवा कोंिा  

 दवेा दवेी भकेुच्या तोंिा 

 भाकर ताजी अथवा वशळी 

 दवेा दईे भकेुच्या वेळी! 

 लई नाही मागणे! 

 पोटापरुते दईे दवेा पोटापरुते दईे.  

 माणसू सगळे कष्ट करत असतो ते पोटापरुतां अन्न वमळावां 

म्हणनूच करतो. छोटे छोटे पक्षी सदु्धा अन्नासाठी वदवसभर धिपि 

करतात. प्राणी, कीटक, सरपटणारे प्राणी, आकाशात उिणारे पक्षी- 

सविजण पोटासाठी कष्ट करत असतात. माणसाला जेवण वकती 

लागतां? पोटापरुतां! 

पोटापरुता पसा पावहज ेनको वपकाया पोळी 

दणेाऱ्याचे हात हजारो दबुळी माझी झोळी 

 वकतीही पक्वान्न असली तरी पोटाला तिस जाईपयंतच 

खाऊ शकतो. तेवढेच माणसू जेऊ शकतो. त्याच्यापढेु पदाथांचा 
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उपयोग होत नाहीत. म्हणनूच पोटापरुते दईे, असे या भजनात 

म्हटलेले आह.े  

 एक दांतकथा आह े की, भगवान शांकराने पथृवीवर 

मानवाला वनरोप पाठवला की “त ूएक वेळ जेव आवण दोन वेळा 

काम कर. ” मात् त्या नांदीबैलाने पथृवीवर जाताना तो वनरोप, 

बदलला. वनरोप दतेाना, “दोन वेळा जेव आवण एक वेळ काम 

कर!” असां साांवगतलां. त्यामळेु काम वेळेत पार होईना, शांकर दवे 

वचिले आवण बैलाला म्हणाल,े “ त ू असा चकुीचा वनरोप 

वदल्यामळेु माणसां अशी खादाङ झाली. त्यामळेु माणसाांचां काम 

आता यापढेु तलुा करावां लागेल!” त्यामळेु माणसू असां आपलां 

काम अन्य कुठल्यातरी बैलामाफि त करून घ्यायचा प्रयत्न करत 

असतो. हा बैल म्हणज े मशीन अन्य कुणीतरी कामगार व्यक्ती, 

जेवण बनवनू दणेारे कोणीही अस ू शकतो. थोिक्यात काय तर 

त्यामळेु माणसू एकच वेळा काम करतो आवण दोन वेळा जेवतो.  

 कॅलरीुः फार पवूीच्या काळी तर काही कॅलरीच गवणत 

नसायचां. आयवुेदानसुार आपलां जेवण होतां. पारांपररक पद्धतीच्या 

त्या जेवणाला सवोच्च पौवष्टक मानलां जायचां. त्या त्या काळातील 

सणसदु्धा त्या त्या ऋतनूसुार असायचे. स्वयांपाकघरातल्या 

अन्नाच्या औषधी रुपाचा उपयोग केला जायचा. वहांग, हळद याांचा 
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उपयोग औषधासारखा केला जायचा. “आहार हचे औषध” 

असांही मानलां जायचां. आहार, भय, वनद्रा, मैथनु त्याच्या मळू गरजा 

मानल्या जायच्या. त्या गरजात आहार ही एक नांबरची गरज मानली 

जायची.  

 वदनक्रम. सकाळी उठल्याबरोबर नाश्ता, (पवूीच्या काळी) 

गळूपाणी, दधू प्यायचे, आता आपण चहा वपतो. नांतर एक 

वाजताच्या दरम्यान जेवण आवण सांध्याकाळी सयूािस्ताच्या पवूी, 

परत जेवण अशी आहार वदनचयाि पवूी सामान्य माणसाची 

असायची.  

 त्याकाळी साथीचे रोग खपू असत. साथीचे बळी 

असायचे. रोगजांत ू प्रवतकारक अशा लसींचा शोध लावला 

जाईपयंत साथीच्या रोगाांनी आवण रोगजांतूांमळेु होणाऱ्या रोगाांनी 

बरीच प्रजा मतृ्यमूखुी पित असे. आधवुनकता आल्यावर 

एकोवणसाव्या शतकानांतर, ह ेआजार कमी झाले. जीवनशैलीला 

लागनू येणारे रोग म्हणजे हृदयरोग, रक्तदाब, मधमुेह, हािाांचे 

आजार या रोगाांनी माणसां दगाव ूलागली. या सवि आजाराांचा आवण 

जीवनशैलीचा सांबांध आपल्या आहाराशी सरळ जोिता येतो. 

आहारात कबोदकां , प्रवथनां, तेल, वसा, तयार होणारे पदाथि तांतमूय 

पदाथि, फळां, दधू, ताक, चटण्या, कोवशांबीरी ह ेपदाथि असावे, असां 
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मानलां जायचां. ताटाची िावी बाज ू आवण उजवी बाज ू म्हणजे 

िाव्या बाजलूा कच्चे खाल्ले जाणारे पदाथि कोवशांवबरी, उजव्या 

बाजलूा भाजी या सवांचा योग्य प्रमाणात आजारात समावेश 

असावा अशी अपेक्षा असे. बाहरेचां खाणां त्याकाळी जवळजवळ 

नव्हतांच. त्यामळेु स्थलूतेच्या आजारावर चचाि कानावर पित नस.े 

एखाद्या घरी आनवुांवशकतेने सगळेजण जाि आहते अशी चचाि 

क्ववचत चाले. मैलोन ्मैल पवूी चालायची पद्धत असे. जवळपास 

जायला ररक्षा, स्कूटर, बस, वाहन ेनसत. सायकल सदु्धा त्याकाळी 

एक कौतकुाची, सोयीचे वाहन, उपलब्धी, लक्झरी गोष्ट असे. तरी 

बरां सायकल चालवायला बऱ्याच कॅलरीज बनि केल्या जातात.  

 या सवि आपल्या राहणीनसुार आहार ठरवला जाई. 

आताही तसेच कराव.े  

 साराांश: जेवण वकती, केव्हा व कसे याचे उत्तर आपल्याला 

वमळाले. ठराववक वेळी, पोटापरुते जेवा व तीन चपात्या, थोिा 

भात, भाजी, कोवशांवबरी, फळां, ताक ह ेसवि ठेवावे. आहाराचे महत्त्व 

जाणनू, आपल्या आविीनसुार आवण प्रकृतीनसुार घ्यावा. सवि रस 

जेवणात येतील, म्हणज ेकिू, वतखट, आांबट, तरुट याांचा ववचार 

करून आहार घ्यावा.  

 रोज ठराववक वेळी जेवावां.  
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 पोळी, भाकरी, भाजी, भात आवण िाळ ह े जेवणातले 

प्रमखु पदाथि असावेत.  

 रोज एकतरी फळ खावां. सोसत असल्यास आवण सदी होत 

नसल्यास ताक, वलांब ूसरबत प्या. त्यासोबत भरपरू पाणी प्या.  

 भकू भागली नाही असां वाटत असेल तर कोमट पाणी 

प्यायल्यान ेसदु्धा भकू भागते.  

 वजन कमी करण्यासाठी कमी खायचां हा प्रकार चकू आह.े 

जेवढां खाल्लां तेवढां काम करून त्या कॅलरीज बनि कराव्या.  

 भरपरू खाल्ल,े तर भरपरू काम कराव.े जेवढां खाऊ ते सगळां 

पचवावांच आवण ते जेवण अांगी लाग ूद्यावां.  

 पोटापरुतां खावां, अवतरेकी खाऊ नय.े जेवताना अन्न 

वपकवणारा शेतकरी, ते वशजवणारी गवृहणी, ते जेवण आपल्याला 

दणेारा परमेश्वर याांच्याबद्दल कृतज्ञता मनात ठेवनू जेवावे; म्हणजे 

सवि काही पचते सवि काही अांगी लागत.े  

** 
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15 कॅिबररीः 

 कॅिबरी, ह े फक्त कां पनीचां नाव अथवा ब्रॅन्ि नसनू 

बालकाांच्या बालपणीच्या आठवणींचा तो एक मोठा भाग आह.े  

 साधारणतुः दहा वषांपवूी कॅिबरी कां पनीवर मोठां सांकट 

आलां होत. कॅिबरी चॉकलेटमध्य े अळया सापिल्या वगैरे, 

असांबद्ध आरोप झाले होत.े या कारणान ेकां पनी बांद करावी अशी 

टीका, इतपत घाट्याचा सौदा कां पनीच्या नवशबी आला होता. पण 

कां पनी सवािईव्ह झाली. (आता अन्य कॉपोरेटने ताब्यात घेतली 

आह.े ) 

 पण खरा ववचार करा- त्याच वेळी Globalization ने 

परदशेी चॉकलेट्सनी भारतात मसुांिी मारायला सरुूवात केली 

होती. परदशेी चॉकलेट्सना माकेटमध्ये अवधक धांदा करता यावा 

म्हणनू कॅिबरीच्या मागे शकु्लकाष्ठ लावण्यात आले आह,े अशी 

एक ववचारधारा त्यावेळी दबक्या आवाजात ठाणे शहरात बोलली 

जायची.  

 हा, आता साांगते की कॅिबरी फॅक्टरी ही माझ्या ठाणे 

शहरात आह.े  

 मी ठाणेकर आह,े याचा आता मला अवभमान आह.े 

माझ्या वमस्टराांनी प्रथम कॅिबरीची फॅक्ट्री आतनू बवघतली, तेव्हा 
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त्याांनी रात्ी स्वप्नात सदु्धा वविलाांना जाऊन साांवगतलां. “दादा मी 

कॅिबरीची फॅक्टरी बवघतली. ” बॉनिवव्हटा, चॉकलेट, म्हणजे 

कॅिबरीचा आवण बालपणाचा वकती जवळचा सांबांध असतो ते या 

अनभुवावरून जाणवलां. परदशेी भेटीत चॉकलेट फॅक्टऱ्या 

बवघतल्या, वकतीतरी वचत्वववचत् ववववध, दशेी, भारी, स्वस्त, 

वेगवेगळया प्रकारची चॉकलेट्स खाल्ली. पढेु ती ववक्रीला भारतात 

पण आली. तरीही या चॉकलेटच्या दवुनयेत कॅिबरी चॉकलेट 

सांस्थानचे स्थान वेगळच आह.े  

 कॅिबरी बॉनिवव्हटा मी अजनूही आविीने खात.े वाटीत 

घेवनू चमच्यान ेपण खाते.  

 माझ्या मैवत्णीची मलुगी अमेररकेत असताना प्रेग्नांट होती 

तेव्हा मी वतला ठाण्याहून कॅिबरी चॉकलेटची भेट घेऊन गेले होत.े  

 “इथे वकतीही चॉकलेट्स वमिॆळत असतील, ती खपू 

चववष्टही असतील, पण कॅिबरी ती कॅिबरीच!” ह े वतचां वाक्य 

मला कायमच आठवतां. सपुतु्ासाठी पण मी अजनूही कॅिबरी भेट 

नेत.े परदशेी चॉकलेट एकदम भारी असली, तरी भारतीयाांना 

कॅिबरी चॉकलेटची चव अवधक आविते. कॅिबरी चॉकलेटने मिू 

सधुारतो. एकूणच चॉकलेट खाल्ल्यामळेु मिू सधुारतो. लहान 

शाळकरी मलुाांच्या बरोबर तरुणाांना सदु्धा आपल्या वमत्मैवत्णींमध्ये 
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कॅिबरी वाटायला आवितां. हल्ली तर परदशेीयाांच्या बॅगाांत 

कॅिबरी भेट म्हणनू द्यायला नेली जात.े  

 बालक, तरुण, आजी-आजोबा, आईविील सदु्धा 

आनांदाने कॅिबरी खातात. वदवाळीला, वाढवदवसाला, राखी 

पौवणिमेला, तसेच अन्य कारणान े दखेील कॅिबरीची चॉकलेट्स 

भेटवस्त ूम्हणनू वदली जातात. वमठाई फार काळ वटकत नाही पण 

चॉकलेट्सचे शेल्फ लाइफ अवधक असल्याने ते खराब होत नाही. 

फ्रीजची गरज आहचे असे नाही. कॅिबरी साठवनू ठेवायला कष्ट 

पित नाहीत.  

 माझे विील मला कॅिबरी चॉकलेटचे आवमष दाखवत. 

पण त्याांनी ते अगदी क्ववचतच वदले. एकूण तीन वेळा म्हणजे 

एसए्स्सीला बोिाित आल्यावर, बीएससीला कॉलेजमध्ये पवहली 

आल्यावर आवण नोकरी लागल्यावर असे तीनच वेळा, मला 

वविलाांनी कॅिबरी चॉकलेट बक्षीस वदलां. पण त्या भेटीवरील 

पावकटात मला एक वचठ्ठी वलवहली होती. ती वचठ्ठी अशी होतीुः 

 Personal achievements can't be compared with 

others; it is achieved in different circumstances, abilities, 

opportunities.  

 Always be happy and always love yourself, first! 

***  
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16बदलता आहार:  

 कोरोना मळेु सध्या अचानकच एक प्रकारची महामारी 

आल्यामळेु, 2020 माचि मवहन्यापासनू सवि जण घरीच बसनू 

आहते. बाहरेून अन्न मागवनू पाटी, हॉटेलमध्ये जाऊन खाणां, 

एकमेकाांकिे पाटी करणां आवण अवत उत्साहात अवत मागवनू फेकून 

दऊेन माजणे फार वाढले होते. चव लागत नाही, मजा येत नाही 

म्हणनू घरी जेवण वशल्लक असताना वर बाहरेचे मागवनू उरवणे, 

याचा फारच अवतरेक आपल्या समाजात झाला होता. कोरोनाच्या 

काळानांतर जराशा सवयी बदलल्या. पवूी शवनवार-रवववार तर 

माणसां घरी जेवतच नसत. आमच्या समोरच्या हॉटेलसमोर शांभर 

लोक शवनवार-रवववार वेवटांगला असत. वशवाय जाताना पासिल 

दखेील उद्यासाठी िब्यासाठी वकां वा घरच्याांसाठी असां भरून नेतात. 

माचिपासनू साधारण वनबंध पिू लागले. हॉटेल मध्य ेजाणां बांद केले. 

हॉटेलमधनू पासिल मागवनू थोिस धोकादायक वाटू लागलां. तरीही 

झोमॅटो वस्वगी वगैरे वरून ऑििर करून, प्रवतवनधी पासिल घेऊन 

घरी येत होते. . पण पढेु पढेु ते दखेील कमी झालां. जीवा जायची 

भीती प्रत्येकाला असते. त्यामळेु बाहरेचां खाणां बांद झालां.  

 चमचमीत खाणे तर हव.े त्यावर पयािय काय? वजभेच े

चोचले म्हणज ेकाय तर घरीच बनवनू खाणे. मग इन्स्टांटच ेसगळे 
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प्रकार ट्राय करून झाले. मात् प्रवास, दशेाांतगित बांदीमळेु बरच अन्न 

पोहचेना. बऱ्याच वस्त ूवमळणारे शेतीतील काही उत्पन्न, भाज्या, 

रेिी टू इट पदाथि वमळेना झाले. कामगार परतले, फरसाण, 

गािीवरचे जांक वमळेना. वबवस्कट, टोस्ट, दधुाचे पदाथि वमळणां कमी 

झालां. 2019 पयंत बाहरेचां खाण्याची आपल्याला फारच सवय 

लागली होती. भारतीय पदाथि कमी म्हणनू की काय, चायनीज 

जापनीज ईटलीचे खाणे सरुू झाले. सावमष मटन-मच्छी असे 

वेगवेगळे प्रकार आपण खात होतो. तेल-तपू आवण बटरने भरलेले 

खात होतो. बेकरी, मैदा, रासायवनक रांग, चायनीज पदाथांतील 

सोवियम ग्लटॅुमेटने आजार होतात वगैरे साांवगतलां; तरीही आपल्या 

वजभेला त्याची चटक लागली होती. रस्त्यावरच्या छोट्या 

गािीपासनू ते अगदी मोठ्या मोठ्या हॉटेल आवण ढाब्यापयंत 

सगळीकिे दशेी-परदशेी वफरून वेगवेगळया चवींचा आनांद 

घेण्याची एक परांपराच वनमािण झाली होती. घरी खाणारा माणसू 

कां जसू असला पावहज ेवकां वा त्याचां पोट वबघिलेलां असावां असा 

समज समाजात होता.  

 लोक घरी स्वयांपाक करतात की नाही असा प्रश्न पिावा, 

एवढी गदी हॉटेलाांमध्ये असे. दोन वमवनटात होतात म्हणनू न्यिुल्स 

हा प्रकार काही आपल्या दशेात नवीन नव्हता. पवूीसदु्धा पाहुणा 

आला की मिक्यातनू शेवया काढून त्या वेळून त्याांच ेजेवण बनवले 
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जाई. वतखट वकां वा गोि शेवया बनत. पण आता आपल्याला वेळ 

नाही वकां वा आपण आधवुनक आहोत ह े दाखवायसाठी मॅगीवर 

कब्जा केला. मॅगीने आपल्या वर केला.  

 बेकरी! मला आठवतां 1982 सालापयंत पणूि शहरात 

दखेील एखादीच बेकरी असायची. ब्रेि खाणे म्हणज े काहीतरी 

वेगळेच मानले जायचे. आता गल्लोगल्ली बेकऱ्या आहते. पवूी 

वाढवदवसाला घरी चार-पाच तास खचि करून केक सजवत 

बनवला जाई. आता गल्लोगल्ली केक वमळतात. पेस्ट्रीपयंत सवि 

हजर झालेले आहते.  

 असां साांवगतलां जातां की जांकवर जग जगते. भेळेच्या 

इतक्या गाि्या असतात आवण विापावच्या दखेील भरपरू गाि्या 

असतात. वेळ नाही या कारणामळेु जांक फूि, फास्ट फूि अशा 

फॅशनेबल नावाखाली बाहरेचां अन्न खाल्लां जातां. चाांगल्या 

चाांगल्या अन्नाची आवि कुणाला नसत?े श्वासानांतरची आवश्यक 

वक्रया म्हणज ेजेवण होय. अन्न केव्हाही आवित असते. त्यामळेु 

चाांगल्या अन्नाचा आनांद घ्यायला प्रत्येकाला आवितां. 

रस्त्यावरच्या जेवणामळेु पोटात रोगजांत ूजातात या कारणाने मग 

बेकरीच े पदाथि खाल्ल े जाऊ लागले. चॉकलेट आवण वबस्कीट 

आवण मध्य े खपू कॅलरीज आवण ट्रान्सफॅट, मागािरीन, बटर वगैरे 
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असते. तरीही एखाद्याला बाहरे जाऊन खावां लागलां तर 

त्याच्यासोबत बाहरेचां खाण्यासाठी बेकरी फूि असते. वबसलेरी 

घ्यायची तरी शीतपेय े घेऊ या म्हणनू शीतपेयाांची ववक्री दखेील 

जोरात चाल ूझाली.  

 पवूी फक्त लग्नात लािू आवण शेव- बुांदीचे लािू वचविा 

वगैरे बघायला वमळायचा आवण वदवाळीत चकल्या-करांज्या-शेव 

वमळे. पोळीभाजी कें द्र वकां वा घरगतुी ववक्री कें द्र यातनू बारोमास 

वेगवेगळे खाद्यपदाथि वमळू लागले. अथाित या पदाथांची सद्दी 

लवकरच सांपली. सत्ता गेली. सत्तापालट झाल्याबरोबर या 

पदाथांना दखेील कमी मागणी रावहली आवण नवनवीन पदाथि जसे 

की मोमोज,् चायनीज भेळ, बांगाली वमठाया, वेगवेगळी चॉकलेट 

िेझटि याांचां राज्य आलां.  

 पदाथि बदलतात, पण खाद्य पदाथि ववकण्याचां माकेट ह े

कधीच आऊट ऑफ सेल होत नसतां. वेळ नाही, या कारणाने 

वदवाळीला घरी फराळ करणां पणूि बांद झालां. वदवाळीचे फराळाचे 

हमॅ्पसि बनवनू पाठवल ेजाऊ लागले. अगदी परदशेी सदु्धा जाऊ 

लागले. करांज्या, वचरोटे आवण साटोऱ्या सवि ववकत वमळू लागले. 

वचतळे बांध ूवमठाईवाले याांनी तर क्राांतीच केली. प्रत्येक घरी सेमच 

चवीची वमठाई वमळत ेअसां समाज सवित् म्हण ूलागला.  
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 काही काळ पावभाजीन ेराज्य केलां. अमलू बटर टाकलेली 

पावभाजी गावोगावी, गल्लोगल्ली एकदम गाजत होती. 

आांबापोळी- गळुपोळी दकुानात ववकत वमळू लागली. विापावची 

खपू ववक्री होऊ लागली. इिली िोस ेमेदवूिे सवित् वमळू लागले. 

परदशेातनू आलेले मोमोज सदु्धा सवित् वमळू लागले.  

 चॉकलेट! वमठाई खराब होते म्हणनू लोक चॉकलेट भेट 

म्हणनू दऊे लागले. चॉकलेट अवधक काळ वटकतां त्यामळेु 

चॉकलेटचां माकेट फारच जबरदस्त आह.े स्नॅक्स म्हणनू 

गल्लोगल्ली आमलेट पाव, बैदा करी, मटन भाकरी वमळू लागली. 

चहा-कॉफीच्या गाि्या जागोजागी वदस ूलागल्या.  

 “अगां, िबा दऊे नकोस, कॅन्टीनमध्ये गरम-गरम वमळतां 

वकां वा वतथ ेआम्हाला चाांगलां जेवण वमळतां, ” ही वाक्यां कानावर 

पिू लागली वकां वा आईने वदलेला िबा तसाच घरी परत येऊ 

लागला.  

 अगदी पन्नास वषांपवूी “बाहरेचां खाऊ नये सनूबाई, उठ 

पटकन आवण जेवणाचे िब ेबनव” असां सास ूसनेुला रागवायची 

वकां वा मुांबईचे प्रवसद्ध िबेवाले सनेुने बनवलेला िबा हावपसात काम 

करणाऱ्या माणसाकिे पोहोचवायची. सांपला तो काळ सांपला 

आह.े त्यातील काही जे िबेवाले िबे पोहोचतात ते खानावळीतील 
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िबा ऑवफसमध्य ेपोचवतात. घरचां खाणां पोहचवणाऱ्याांची सांख्या 

फार कमी आह.े  

 श्रीखांि! मला आठवतां आमच्या काळी श्रीखांि बनवणे 

म्हणज ेएक मोठी वक्रया असायची. दह्याचा चक्का बनवण्यासाठी 

दही फिक्यात बाांधनू टाांगलां जायचां. तेव्हापासनू सवि घराला 

आजबूाजलूा बातमी पोहचे की उद्या श्रीखांि बनणार आह.े ते 

बाांधलेल्या दह्याचा चक्का बनवनू, श्रीखांि फेसनू त्यात साखर-

वेलची पिू घालनू श्रीखांि-परुी हा बेत असायचा. आता दकुानात 

सदु्धा शांभर ग्रॅम ते एक वकलो पयंत तयार िबे आपल्याला ववकत 

वमळतात.  

 वर 2019 पयतंचा खाद्यसांस्कृतीचा प्रवास आपण इथपयंत 

पावहला. घरगतुी जेवण, प्रवासाला जाताना घरूनच न्यायची 

झणुका चपाती अथवा बटाट्याची भाजी चपाती, वफरकीच्या 

ताांब्यात वदलां जाणार ताक, कधीतरी थमािसमध्ये चहा यापासनू 

आपण हळूहळू प्रगती केली. आता ते रस्त्यावर खाणां, सकारण 

अथवा ववनाकारण बाहरे खाणां ह्या मदुद््यापयंत 2019 सालापयतं 

आलो. 2020 साली काय घिलां ते बघयूा पढुच्या लेखात.  

 9869004712 

*** 
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17उपवासाचे अन्िीः  

 हल्ली कोरोना महामारीच्या काळात वेगवेगळया 

चॅनेलवर, यट्ुयबुवर खाण्यावपण्याबद्दलच्या कृतींना बहर आला 

आह.े पाककला खपूच लोकवप्रय आह.े “काांदा उभा वचरून वेगळा 

परतवनू घ्यावा मग चव येते, ” मी वटप्स ऐकत होत.े  

 माणसाच्या हृदयाचा रस्ता तोंिातनू जातो.  

 सगु्रास जेवण म्हणज ेमाणसू वशी करण, ज्याचां खावां मीठ 

त्याची चाकरी करावी नीट.  

 अन्न ह ेपरब्रह्म! अन्नान ेपोषण होते, अशी वाक्यां आपण 

आयषु्यभर ऐकत असतो. सैन्य पोटावर चालते! असे म्हटल ेजात.े 

पोटासाठी दईे ववठोबा पोटासाठी दईे! कशासाठी पोटासाठी 

खांिाळयाच्या घाटासाठी, पोट मोठे वाईट असते, अशा वाक्याांमध्ये 

पोट भरणां आवण अन्न खाणां याचा उल्लेख आपण कायमच करत 

असतो.  

 उपवास नावाने फक्त चवबदल करून वेगवेगळे पदाथि, 

वेगवेगळे अन्न वेगळया प्रकारे वशजवनू केवळ बदल म्हणनू 

उपवास केला जातो. उपोषण वकां वा उपासना आवण खरा उपवास, 

दवेाच्या जवळ जाऊन मनाने वास करणे वकां वा कठोर तपस्या 

आवण खरे उपवास याचा आवण आजकालच्या उपासाचा काहीच 
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सांबांध नसतो. नसुती फळां खाऊन, चहा कॉफी वपऊन, केवळ पाणी 

वपऊन असे उपवास करणारे फार थोिे असतात. बाकीची लोकां  

केळयाच ेवेफसि, साबदुाणा वखचिी, मलई दधू, श्रीखांि सकुा मेवा 

खातात.  

 अजब अांध भक्त अशी व्रते करतात. उपवासाचे पदाथि 

पौवष्टक आहार इ. च ेमाकेट मोठे आह.े  

 श्रावण जवळ येतो आह.े अशी आरोग्याला घातक 

उपवासी प्रणाली व्रत करू नय,े म्हणनू वलवहते आह.े  

** 

  



91 

 

18 इिाराीः  

 2020 साली वनसगािन े आपल्या खाण्याच्या वपण्याच्या 

उधळ माधळ करण्याच्या आवण अवतररक्त अन्न वशजवनू वाया 

घालवण्याच्या सवयींबद्दल आपल्याला इशारा केला. तोपयंत घरचे 

खाणे आपण जवळपास ववसरलोच होतो. स्वयांपाक ही एक कला 

असते आवण स्वत:चा स्वयांपाक वशजवणे काम असते, स्वयांपाक, 

घरकाम ही पणूि वेळ जबाबदारी असते या सत्याकिे आपलां दलुिक्ष 

झालां होतां.  

 दोन हजार एकोणवीस पयंतचा खाद्यसांस्कृतीचा प्रवास 

आपण मागच्या लेखात बवघतला.  

 पवूीच्या काळी पाकवक्रया पसु्तक, स्वयांपाकघरातली 

भाांिी वगैरे लग्नात नवऱ्या मलुीला भेट म्हणनू द्यायची पद्धती होती. 

काचेचे सामान, कुकर, वमक्सर, फूि प्रोसेसर, वनलेप तवे, कढया ह े

वववाहात सप्रेम भेट वदले जात. नोकरी करणारी तरुणी पण 

स्वयांपाकात रस घेई. पण वेगवान जीवनात, स्त्री आवण परुुषाांच्या 

नोकरीतल्या वेळा बदलल्या. आता तर काही वषांपासनू आपण 

इतकी प्रगती केली आह े की नवऱ्या मलुीला, उपवर तरुणीला, 

“स्वयांपाक येतो का?” असे ववचारायची सदु्धा चोरी झाली आह.े 

यट्ूयबूवरुन एखादा पदाथि वतने केला तर ते पण िोक्यावरून पाणी 
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गेलां समजायचां. ऑनलाइन, वस्वगी, झोमॅटो, वेगवेगळे साईटवरचे 

फोटो, त्याांच्या वकां मती बघनू आवण हॉटेलच्या मेन्य ू कािािवरून 

ऑििर दणेां वतला चाांगलां जमतां ह े ती स्वतुःच्या गणुाचे कौतकु 

म्हणनू साांगते.  

 माझ्या मलुासाठी मी एक मलुगी बघायला गेल्यावर, 

चकूुन त्या तरुणीस, प्रत्येकाला खायला अन्न हव असते म्हणनू त्या 

मलुीला मी “स्वयांपाक येतो का?” हा प्रश्न ववचारला असता वतन,े 

“मला मॅगी, चहा आवण कॉफी बनवता येते” असां उत्तर वदलां होतां.  

 “ह ेकाय, तमुच्या मलुाला नाही वशकवलां तमु्ही स्वयांपाक 

करायला?” असां वतने मला ववचारलां नाही याबद्दल मी खपू आनांद 

मानला. दसुरे एक स्थळ बघायला वधपूरीके्षसाठी मी गेले असताना 

त्या तरुणीने मला वेगवेगळया अन्नाच्या सांस्थानाांची, ब्रँिची नावे 

साांवगतली. जसे की “हल्दीराम, मॅकिोनाल्ि, कॅफे कॉफी िे, ईथनु 

मी जेवण मागवेन. ” त्यामळेु या एकववसाव्या शतकात दोन हजार 

वीस सालानांतर वेगवेगळे जेवणाचे पदाथि पढुची वपढी करेलच, 

याची खात्ी नाही. केले तर चाांगलांच आह े पण आपण अपेक्षा 

करायची नाही.  

 तर अशा वेळी दोन हजार वीस सालातील कोरोनाच्या 

महामारीने रोजच्या चांगळवादी भोगवादी फास्टि लाइफला 

स्वल्पववराम वदला. ‘वकि  फ्रॉम होम’ सरुू झालां. मोलकरणी, 
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कामगार येणां बांद झालां. बाहरेचां खाणां साथीच्या आवण आजाराच्या 

भीतीने आपोआप बांद झालां. ववकतचे पदाथि, इन्स्टांट फूि वगैरे 

वमळणां कमी झालां. वशवाय प्रवतकारशक्ती वाढवायची म्हणनू काढे 

वपण,े त्याचवेळी च्यवनप्राश खा, कायम घरगतुी जेवण बनवा, 

वलांब ू खा, सरबत प्या असे सचूनाष्टक कोरोनाष्टकासोबत आले. 

जेवण, घरात चालणे, घरात राहा इत्यादी उपदशे होऊ लागले. 

अॅप्सवरून आरोग्यासाठी काय चाांगलां वगैरे मावहती वारांवार 

मोबाईलवर येऊ लागली. कमी भाांि्यात स्वयांपाक कसा करावा? 

एकच जेवण पोटभरीनां कसां करावां असे वेगवेगळे सल्ल े मग 

इांटरनेटवरून आदळू लागले.  

 अन्न एकदम महागल.े लािके जेवण, अन्न स्वस्तात 

आवण सहजासहजी वमळेना. त्यामळेु आवश्यक तेवढेच पदाथि 

वशजवले जाऊ लागले. धान्य घरी खाल्ले जाऊ लागले. गवृहणीवर 

ताण वाढू लागला. वशवाय ते अन्न बनवण्यात बाईचे कष्ट 

असल्यामळेु बाई गरजेपरुताच स्वयांपाक राांधनू परुव ू लागली. 

त्यामळेु वशळे अन्न उरेना. शक्यतो उरेल इतके करू नय,े परेुसे 

कराव,े असा गवृहणी प्रयत्न करू लागली. तरी थोिां फार काही उरतां 

म्हणनू मग त्या उरलेल्या पदाथािचां काय करायचां असे सदु्धा 

वेगवेगळे उपदशे इांटरनेटवर येऊ लागले. वाटीभर भातात दोन वाटी 
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ड्रायफु्रट घालनू खीर कशी बनवावी, वि्या कशा बनवाव्यात असे 

सदु्धा उपदशे इांटरनेटवर माझ्या वाचण्यात आले.  

 दोन हजार वीस सालच्या 120 वदवसाांच्या वमशनचा 

सगळयात जास्त लािका पदाथि ठरला, वखचिी उफि  पलुाव रूप 

वबयािणी! 

 कोरोना नांतरच्या महामारीच्या काळातील, लॉकिाऊन 

नांतरच्या स्वयांपाकाच्या प्रयोगाला अच्छे वदन आले. वतन्ही वपढ्या 

थोिा फार स्वयांपाक वशकल्या. घरचां खाणां, आफ्टर कोरोनाच्या, 

महामारी नांतरच्या स्वयांपाकाचां खास वैवशष्ट म्हणज ेउधळ माधळ 

होत नाही. वस्त ु अन्न, इ. ची आवक कमी झाल्यामळेु आवण 

ववनासायास काहीही वमळत नसल्यामळेु अन्नाची वकां मत 

समाजाला कळली. जो शेतकरी घाम गाळून अन्न वपकवतो 

त्याबद्दल मला फार पवूीपासनू आपलुकी होती. शेतकरी 

आत्महत्येन ेमी खपू वनराश होई. पैसे असल्याचा माज असलेल्या 

माझ्या मैवत्णी म्हणायच्या, “गां ववकत घेता येईल ना! परदशेातनू 

साहबे इम्पोटि करेल. ” आपले सरकार धान्य आयात करणार, या 

वाक्याांनी तर मी अजनू जखमी व्हायचे.  

 आता वनदान आत्मवनभिर, आत्मवनभिर करून शेतकऱ्याला 

तरी भाव वमळेल, शेतीची वकां मत वाढेल अशी आशा ठेवायला 

हरकत नाही.  
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 तर, दोन हजार वीस पासनू आवश्यक तेवढेच अन्न घरात 

वशजवले जाऊ लागले. बाहरेून ऑििर करणां कमी झालां. तीन 

पदाथि घरी बनवले जाऊ लागले. घरगतुी खाणां बनवायची सवय 

थोिी का होईना, पण सवांना लागली. वकराणा मालकाकिून 

सामान आणलां जाऊ लागलां. दशेी पदाथांना जरा अच्छे वदन आले. 

ऑनलाइन रेवसपीज वाचनू तरुण मलुांमलुी थोिीफार स्वयांपाकाची 

कामां, प्रयोग करायला वशकू लागले. स्थलाांतररत मजरुाांना पायी 

चालत जाताना बघनू आवण त्याांचे जेवणाचे होणारे हाल बघनू 

अनेकाांच्या पोटात तटुलां आवण त्याांनी अन्न फेकणां थोिां कमी केलां. 

पोटासाठी जे गोळाभर अन्न लागतां त्याच्यासाठी वकती कष्टाने 

जगत, जगात कशाला आपल्याच दशेात काय काय करावां लागतां 

याची जाणीव या दशेवासीयाांना झाली.  

 चांद्रावर आवण मांगळावर प्लॉट ववकायच्या गोष्टी 

करणाऱ्या, ग्लोबल वसटीझन वगैरेच्या गोष्टी करणाऱ्या, या जगाला 

एका छोट्याशा कोरोनावर मात करून जीवन ससुह्य करण ेशक्य 

झाले नाही. वनसगािने त्याची शक्ती आपल्याला दाखवनू वदली. 

शेतीकिे दलुिक्ष करून सगळीकिे वसमेंटचे जांगल बनवणारी, 

भरमसाठ वाढणारी लोकसांख्या, अन्नाची मागणी, घराांची मागणी, 

गाि्या, पयिटन, चांगळवाद सगळयाचा अवतरेक, प्रदषूण या सवि 

प्रश्नाांकिे वनसगािन ेया स्वल्पववराम दणे्याने लक्ष वेधनू घेतलां.  
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 बाळ रिला नाही तर आईसदु्धा बाळाला दधू पाजत नाही. 

तसां वनसगािन ेत्याचा प्रश्न सोिवावा म्हणनू आपल्याला एक चणुकू 

दाखवनू वदली आह.े आशा आह े या स्वल्पववरामानांतर आपण 

आपल्या अन्नधान्याच्या आवण वागण्याच्या सवयी बदल.ू  

 वेळोवेळी वनसगि आपल्याला इशारे दते होता. अवकाळी 

पाऊस, जलप्रलय, भकूां प, मलेररया, स्वाईन फ्ल,ू सासि, हानी करत 

होत.े पण त्या इशाऱ्याांकिे आपण दलुिक्ष केले. कोरोना 

महामारीच्या इशाऱ्यानांतर आपण उधळमाधळ न करता अन्नाचा 

मान ठेव ूआवण त्या अन्नदात्या वनसगािचा आदर करू अशी अपेक्षा 

आह.े  

 स्वल्पववराम एकशेवीस वदवस लाांबला आह.े बघ,ू करोना 

वनघनू गेल्यावर जनजीवन सरुळीत झाल्यावर पण आपण हा 

वनसगािचा इशारा समजतो की नाही.  

 तर अन्नाचा आनांद घ्या. अन्नदात्या शेतकऱ्याचे आभार 

माना. तमुचा स्वयांपाक झाला की नाही? 

. *** 
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19 एकमेकां सहाय्य करीः  

 एकमेकाां सहाय्य करू,  

 अवघे धरू सपुांथ! या वाक्याची आज कोरोना 

महामारीच्या काळात जलुै 2020 मध्य ेफारच गरज आह.े वाईट 

घटना घिून गेल्यावर नक्राश्र ू ढाळून, पजूा घालनू काही उपयोग 

नाही. आत्ताच आपल्याला एकमेकाांची मदत करायला हवी. न 

भाांिता सहकायािन ेया महामारीचा सामना करायला हवा.  

 नक्राश्र ूम्हणजे मगरीचे अश्र ूवाहून उपयोग नाही. मगर ही 

कायम पाण्यातच राहत े त्यामळेु पाण्यात रिलां काय; नाही रिलां 

काय, िोळयाांत अश्र ूबरसनू आले काय, नाही आले काय? त्याची 

सत्यासत्यता कोणीही पिताळून पाहू शकत नाही. तसेच आज 

समाजात बरेच जण नक्राश्र ू ढाळत असतात. कोरोना पेशांट मळेु 

आपण समाजाचे एक वेगळेच रूप बघतो आहोत. सोसायटीत 

कुणीही कुणाला मदत करत नाही. “ज्याला त्याला आपला जीव 

प्यारा असतो!” वदृ्ध कोणी एकटे राहत असतील तरीही आपल्या 

तरूण मलुाांना मदतीला पाठवायला माणसां हात मागे घेतात. 

“एकट्याने राहायचा मोठा सोसच होता ना! अहो वदृ्धसेवा 

करण्यात आमच्या मलुाांना कोरोनाचा धोका नाही का? आम्ही का 

बाहरे जाऊन वकां वा आमच्या मलुाांना पाठवनू, आमच्या तफे 
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तमु्हाला सेवा द्यायची? तमुचां तमु्ही बघा!” अशा ववसांवादाने, एक 

प्रकारे एकटां राहणाऱ्या माणसाला दखेील मदत करणां नाकारलां 

जातां.  

 वबवल्िांगमध्ये एखादा कोरोना सांशवयत यायचा अवकाश, 

“अपाय नको, याला ववलगीकरण कक्षात ठेवा. याला इथे येऊ दऊे 

नका” असां साांवगतलां जातां. मुांबईला बरेच जण ठाण्याहून रोज 

नोकरीसाठी जातात. त्यातील बरेच जण आरोग्य क्षेत्ाशी सांबांवधत 

असतात.  

 “या नोकरदाराांना वेगवेगळया वठकाणी प्रवास करून 

त्याांना कामाच्या जागी जावां लागतां. काही काळ प्रवास करावा 

लागणार आह.े काही बँकेत असतात, काही सरकारी नोकऱ्याांमध्ये, 

अन्यत् असतात. प्रवासाच्या दरम्यान घराबाहरे पिल्यावर 

माकेटमध्ये अथवा नोकरीच्या वठकाणी कुठूनही ह े कोरोनाचे 

कॅररयसि होऊ शकतात. त्यामळेु या लोकाांनी मुांबईतच राहावे, 

उपनगरात, सोसायटीत येऊ नय!े” असे फतव े काढणाऱ्या सदु्धा 

काही सोसायट्या आहते. सोसायटीतील माणसांही शेजारी ह े

सहगहृी असे वागतात.  

 याांची तर फारच दरूची गोष्ट. खदु्द कुटुांबात सदु्धा कोरोनानांतर 

बरे होऊन आलेले आह.े अशा एका व्यक्तीला घरच्याांनी 
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स्वीकारण्यास नकार वदल्याचे बवघतले आह.े एक िॉक्टर कुटुांब 

त्याला सोसायटीत राहू नको, असां सहवनवासी साांगतात. खरांतर, 

जेव्हा कोणी आजारी पिते, तेव्हा माणसाला अवेळी िॉक्टरची 

गरज भासते आवण अशावेळी मलुाांसाठी वकां वा रुग्ण वावहके साठी, 

हॉवस्पटलमध्ये दाखल होण्यासाठी याच िॉक्टरच्या दारात ववनांती 

करायला जावां लागतां. पण कोरोनामळेु िॉक्टर आवण नसि ही माणसां 

सोसायट्याांना नको आहते. जोखमीमळेु अगदी नकोशी झाली 

आहते.  

 स्वतुःसाठी सामान खरेदी करायला जात असताना, 

एकट्या राहणाऱ्या वदृ्धासाठी ब्रेि-दधू असां वकरकोळ सामान 

आणलां तर त्याचां काही फार ओझां वाहावां लागत नसतां. पण 

सोसायटीतील इतर लोक असां सहकायि करायला सपशेल नाही 

म्हणतात. माझ्या पररवचताांपैकी एक स्त्री एकटी राहायची, कारण 

वतची दोन्ही मलुां परदशेी होती. ती सवांना जाता-येता ववनांती 

करायची, “मदतीचा हात हवा माझ्यासाठी ब्रेि आणा. माझ्यासाठी 

दधू आणा. पोळी भाजी कें द्र इथनू िबा वकां वा अन्य काही आणा. 

” अशी ववनांती आजी सगळयाांना करत असे. लॉकिाउनच्या 

काळामळेु मोलकरणी घरी येऊ शकत नाहीत. सोसायटीने त्याांना 

बांदी घातल्यामळेु आजीवर फार ताण पित होता. मात् काही न 

काही कारणाांमळेु मतवभन्नतेमळेु, मतभेदामळेु आजीला करावे 
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तेवढ ेसहकायि कुणीच करत नव्हतां. मागच्या आठवि्यात आजी 

कोणाचा फोन उचलत नाही म्हणनू आजीच्या मलुाने त्याच्या एका 

वमत्ाला, “आजीला औषध आणनू द,े काय लागत असतील ते 

आणनू द”े साांगनू पाठवलां. तो दोन वदवसाांनी गेला. त्यावेळी आजी 

घरात बेशदु्ध पिली होती. वतथनू वतला िॉक्टरकिे नेण्यात आलां 

आवण त्यात आजीचा मतृ्य ूझाला.  

 “म्हातारी मेल्याचे दुुःख नाही पण काळ सोकावतो “या 

वाक्याचा सांदभि, भववष्य भय वाटून, काही आठवणी सगळयाांना 

आल्यामळेु आवण “वतच्याजागी आपण असतो तर?” या कल्पनेने 

सविजण हवालवदल झाले.  

 कोरोना दोन्ही प्रकारे माणसाांवर पररणाम करतोय. ज्याांना 

होतोय ते शारीररक दृष्टीने खचत आहते आवण ज्याांना अजनू झाला 

नाही ते होईल तर? या कल्पनेन,े त्या भीतीन ेसदु्धा माणसां खचत 

आहते. ज्येष्ठ नागररकाांची वस्थती वाईट आह.े काही स्वयांसेवक 

काही काळ थोिीफार मदत करतात, पण ज्याचा त्याचा प्रश्न ज्याला 

त्याला सोिवावा लागतोय.  

 तरी या आजीच्या मतृ्यनूांतर सवि व्हाट्सअप ग्रपुवर चचाि 

झाली. आजीला खपू श्रद्धाांजली वाहण्यात आली. सवि जणाांनी 

नक्राश्र ूढाळले. जेव्हा मदत करणां शक्य होतां तेव्हा कोणीही मदत 
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केली नाही आवण मतृ्यनूांतर ह े नक्राश्र ू ढाळण े चाललांय. आज 

समाजात हचे तर चालले आह.े वजवांतपणी माणसाांना मदत करत 

नाहीत, बेपत्ता झाल्यावर, वारल्यावर, आत्महत्या केल्यावर नांतर 

मग वेगवेगळया ववचाराांचा महापरू येतो. प्रत्यक्ष चाांगलुपणा हा 

वजवांतपणी दाखवनू मदत करण,े मदतीचा हात पढेु करणे, काय कसे 

आहात? तेवढी थोिीफार ख्याली खशुाली ववचारली तरी परुते. 

आवण झेपेल तेवढी वकरकोळ मदत करणां हाच मानवधमि आह ेना! 

 राजपतूच्या मतृ्यनूांतर सदु्धा कॉलम कॉलमभर, लेख 

वलवहणाऱ्या लोकाांनी वजवांतपणी त्या व्यक्तीला वकतपत मदत केली 

वकां वा वतला वनदान अवधक त्ास नाही ना वदला? हसेदु्धा जाणणां 

महत्त्वाचां असतां.  

 ज्येष्ठ नागररकाांना ववववध प्रश्न असतात. त्यामळेु मदत हवी 

असते. पिायची वभती असत.े हळू उठावां लागतां. पावसाळयात 

सगळीकिे शेवाळे आल्यामळेु आवण जमीन वनसरिी असल्यामळेु 

बाहरे जाता येत नाही. दवाखाने बांद आहते, काही औषधे वमळत 

नाहीत. त्यामळेु तब्येतीची काळजी, प्रश्न आहते. मानवसक 

ताणतणावामळेु वजन घटत आह.े आजार वाढले आहते. 

पचनशक्ती सगळयावर पररणाम झाला आह.े अशा वेळी शक्य 
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तेवढी ज्येष्ठ नागररकाांना मदत करायची सोिून लोक नांतर नक्राश्र ू

वाया घालायला येतात. नांतर ववचार चाल ूहोतो.  

*दरूरयाँ, तो पहले ही आ चकुी थी ज़मान ेमें, * 

कोरोना ने आकर, इल्ज़ाम अपने सर ल ेवलया.  

जमान ेके मगरमच्छ के आस ूबहुत दखेे,  

चलो अब कुछ काम करते ह!ै 

ह ैअांधेरी रात मगर वदया जलाना कब मना ह?ै 

वगर रहा ह ैकोई मगर, वगरत ेहुए को उठाना कब मना ह?ै 

चला एकमेकाां सहाय्य करू, अवघे धरू सपुांथ.  

**** 
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20 अटमताभीः  

 जलुै दोन हजार साली या दशेात, ‘कौन बनेगा करोिपती’ 

नावाचा एक आगळावेगळा खेळ, दरूदशिनवर वदस ू लागला. 

नकुतीच या खेळाला वीस वषि पणूि झाली. या खेळाचां सादरीकरण 

महानायक अवमताभ बच्चन करतात.  

 हम वहन्दसु्तानी नावाच्या, एका फारशा यश न वमळालेल्या 

वचत्पटातनू नवोवदत म्हणनू अवमताभ बच्चन याांनी वहांदी 

वचत्पटसषृ्टीत पदापिण केलां. हररवांशराय बच्चन या आपल्या 

दशेातील अवतशय लािक्या अशा सावहवत्यकाचे, लोकवप्रय असे, 

अवभनेता बच्चन ह ेसपुतु् होय. धीर गांभीर आवाज, उांच शरीरयष्टी, 

अवभनयाची खोली आवण जाण यामळेु अवमताभ बच्चनने अनेक 

वषि समाजमनावर, वचत्पटप्रेमींच्या हृदयावर राज्य केलां. पॅररस, 

फ्रान्स येथे, लोरी म्यवुझयमच्या बेसमेंटमध्य े फोटो असलेला, 

अवमताभ बच्चन हा मला वाटतां एकमेव भारतीय नट आह.े  

 आनांद आवण अवभमान या दोन वचत्पटाांनी भारतीय 

वचत्पट सषृ्टीला एक नवा सपुरस्टार वदला ते म्हणजे अवमताभ 

बच्चन! अवमताभ बच्चन सराांनी प्रेक्षकाांच्या मनावर अनेक वषि 

राज्य केलां. अनेक बवक्षसां वमळवली. त्यानांतर जया भादरुी बरोबर 

लग्न करून अवमताभ बच्चन सर वस्थरस्थावर झाले. शे्वता आवण 
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अवभषेक या दोन मलुाांसमवेत त्यान े एक पररपणूि आदशि सांसार 

केला.  

 त्याांच्या जीवनात नांतर ए बी. सी. एल. ही कां पनी काही 

कारणाांनी बांद पिल्यामळेु बरांच वादळ उमटलां. मात् त्याच दरम्यान 

अवमताभ बच्चन सर याांना “कौन बनेगा करोिपती” हा खेळ, त्या 

वेळी स्टार (आता सोनी टीव्हीवर) सादर करण्याची सांधी वमळाली. 

वसद्धाथि बस ू याांनी who will be millionaire? या परदशेी 

game show सांकल्पनेवर आधाररत हा खेळ चाल ू केला. हो, 

तेव्हा कुणाला वाटलांही नव्हतां की या खेळाचे सहाशेहून अवधक 

भाग होतील. मराठीमध्ये दखेील या खेळाची “कोण होईल 

करोिपती?” असा दखेील कायिक्रम सोनी टीव्ही तफे सादर 

करण्यात आला. आजपयंत या शोचे वहन्दी कायिक्रमाचे सहाशे 

भाग टीव्हीवर दाखवण्यात आले आह.े वषांमागे वषं जात रावहली 

पण अवमताभ बच्चनची मोवहनी सांपली नाही. मध्यांतरी तब्येतीच्या 

कारणामळेु एका “कौन बनेगा करोिपती?” च्या पवािचे सादरीकरण 

शाहरुख खान यान ेदखेील केले होत.े अवमताभ बच्चनसारखा टी. 

आर. पी. कुणालाच वमळाला नाही. अवमताभ बच्चन ने सादर 

केलेला हा कायिक्रम भाववनक आवण बौवद्धक या दोन्ही पातळीवर 

प्रेक्षकाांना आवितो.  
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 ज्ञानही आपको आप का हक वदलाता ह!ै 

 अब जवाब दने ेका वक्त आ गया! हर चीज को ब्रेक लग 

सकता ह ैसपनों को नही! अशा वेगवेगळया, चाांगल्या चाांगल्या 

आकषिक अशा घोषणाांनी हा कायिक्रम अवधकच गाजत रावहला. 

सवि वयातील, सवि स्तरावरील रवसकाांना आविेल असा आवण 

गरीब-श्रीमांत सगळयाांशी सांवाद साधण्याचां कौशल्य अवभताभ 

बच्चन सर दाखवतात.  

 जानेवारी 2000 मध्य ेwho will be millionaire? चे 

परदशेातील शवूटांग बघनू आल्यानांतर अवभताभ बच्चन याांना घेऊन 

केबीसी लॉन्च करायचां ठरलां. त्यावेळी हा कायिक्रम स्टार टीव्हीवर 

दाखवला जाई. ह ेटीव्ही चॅनेल भारतातले एक नांबरचे झाले. केवळ 

टीव्ही चॅनेल नव्ह ेतर अवभताभ बच्चन याांच्या प्रवतमेला दखेील या 

कायिक्रमान े खपू सुांदर असा सोनेरी मलुामा चढवला. अवभताभ 

बच्चन सराांचे करोिो रवसक वनमािण झाले. प्रत्येक घरात, प्रत्येक 

कुटुांबात, ते खऱ्या अथािने नायक बनले. केवळ आपल्या ज्ञानावर 

आवण कुणाची ओळख नसताना, फारसा ववशला नसताना आपण 

कसां काय यशस्वी होणार? असे मनात असलेले अिचणींचे ववचार 

बाजलूा टाकून अनेक तरुण तरुणी अभ्यास करू लागले. 
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खेिोपािी, झोपिपट्टीपासनू महानगराांमधील लोकाांनी दखेील 

आपल्या ज्ञानाची कक्षा ववस्तारली.  

 ‘कौन बनेगा करोिपती’ च्या हॉट सीटवर जाण,े वनदान 

कायिक्रमात चाांगला भाग घेणे हा दखेील सविसामान्य माणसाांच्या 

जीवनातील स्वप्नपतूीचा क्षण बनला. एक आवश्यक स्वप्न बननू 

बसला. वनयमानसुार कौन बनेगा करोिपतीचा आराखिा बदलता 

येत नाही. पण दरवषी येणारे वेगवेगळे सहभागी, तत्कालीन 

सामावजक पररवस्थती, त्या त्या वेळचे सण, त्या त्या वेळची 

पररवस्थती, यावरून दरवषी कौन ‘बनेगा करोिपती’ या खेळाांमध्ये 

नावीन्य आणायचा प्रयत्न केला जातो.  

 प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाची एक कथा असते. प्रत्येकान े

जीवनात यशस्वी होण्यासाठी धिपि केलेली असते, तिजोि 

केलेली असते, अनेक आव्हानाांना तोंि वदलेले असते. 

अिथळयाांची शयित पार केलेली असते. या सगळया प्रश्नाांमधनू, 

ववववध समस्याांमधनू, समाजाच्या वेगवेगळया दखुाांमधनू आपण 

काहीतरी वेगळां करून दाखवावां, आपण नाव वमळवावां, आपलां 

यश वसद्ध करावां असां बऱ्याच जणाांना वाटत असतां. आपल्या 

सामान्य जीवनात काहीतरी असामान्य दाखवण्यासाठी केबीसीच्या 

सेटवर जाण्याचा आनांद अवणिनीय ठरतो. यावषी लॉकिाऊनमळेु 
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वेगळया प्रकारे कौन बनेगा करोिपतीच्या ऑविशन्स ऑनलाईन 

घेण्यात आल्या. ज्याांच्या ऑविशन्स ऑनलाईन घेण्यात आल्या, 

त्याांची खाजगी मावहतीही वफल्मद्वारे सादर करून घेण्यात आली. 

इतर इांटरव्यसूाठी 24 पानाांचा एक फॉमि भरून घेण्यात आला आह.े 

(त्यातील मी पण एक आह)े 

 बघ ू या ‘कौन बनेगा करोिपती’ पयंत जायचां भाग्य 

कुणाला वमळतां. थोिेफार पैसे वमळणे व तो चेक हातात घेणां, त्या 

खचुीवर बसणां हा आनांद वनराळाच असतो. एवढे पैसे आयषु्यात 

कधीच न पावहलेल े लोक असतात. कधीतर एवढी प्रवसद्धी 

जीवनात न वमळालेली माणसे दखेील असतात. (मी पण) दोन्ही 

गोष्टींनी सहभागी लोकाांचां जीवन बदलतां. काही काही राज्याांमधे 

कौन बनेगा करोिपतीमधील प्रश्नाांची उत्तरे कशी द्यावी, शोमध्ये 

सहभागी कसे व्हावे याच ेकाही काही कोवचांग क्लासेस चालवल े

जातात. वीस वष,े 14 वावषिक आवण 600 भाग हा शो चाल ूआह.े 

खपू मोठी स्वप्नां घेऊन, काही अपेक्षा घेऊन लोक शोमध्ये येतात; 

त्याांना एक सांधी वमळाली तर चाांगलांच आह.े  

 अवभताभ बच्चन सर कायिक्रमाची सरुुवात ‘दवेीयों और 

सज्जनो’ अशी करतात. त्याांचे काही काही खाजगी अनभुव 

साांगतात. वशवाय त्याांच्या वविलाांच्या म्हणज े कै. हररवांशराय 
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बच्चन याांच्या काही कववता वाचनू दाखवतात. येणाऱ्या सहभागी 

लोकाांशी कधी तोिून वागत नाहीत तर त्याांच्याशी सहसांवेदनेने 

बोलतात.  

 चार शब्द कौतकुाचे, औपचाररकतेचे ठीक ठाक 

बोलायला काही हरकत आह ेका? करोिपती असलेले अवमताभ 

बच्चन सहभागी माणसाला पाच हजार रुपयाांचां काय करणार? असां 

सदु्धा अवतशय कौतकुाने ववचारतात. समाजातील पररवस्थतीची 

त्याांना चाांगली जाण आह.े मानवसक आरोग्यासाठी वहतकर असाच 

हा खेळ आह.े पैसे तर काय थोिेफार पढेुमागे वमळतात. आपापल्या 

गतीनसुार आपापल्या नवशबानसुार हॉट सीटवर नांबर लागतोच 

असेही नाही पण त्या खेळात भाग घेण्याचा आनांद दखेील खपू 

वनराळा आह.े  

 जलुै 2000 ला हा खेळ सरुू झाला आत्तापयंत 2020 

पयंत या खेळाने आपल्या दशेाला 17 करोिपती वदले. नरूला 

बांधूांनी या खेळात सात कोटी वजांकले. अवभताभ बच्चनद्वारे 

नोव्हेंबरपासनू 2020 कौन बनेगा करोिपतीचा शो सरुू होत आह.े 

बघ ूया भारताला पढुचा करोिपती कोण वमळतो? 

 मला वमळाले तर सवि पैसे मी कोरोना सांशोधनासाठी 

‘मखु्यमांत्ी सहाय्यता कोष’ला दणेार आह.े  
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*** 
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21 बुढरचर वळकटरीः  

 त्या पररवचताांच्या घरी दारातच जवमनीवर आजी 

वनजलेल्या असत. “म्हातारी नेहमी झोपलेली, पसरलेली असते. 

बढुीची बळकटी फक्त झािपशुीच्या वेळी गुांिाळून ठेवता येते. ” 

आमची काकू आम्हाला बघनू कुरकुरायची. मैत्ीण साांगत होती.  

 “माझ्या लहानपणी आमच्या पररवचताांमधल्या एक 

मालतीआजी कायमच हॉलमध्ये एक कापिी सतरांजी, वर चादर 

अशी वळकटी पसरुन हॉलच्या दारासमोर वनजलेल्या असत. 

साईबाबाच्या दशिनानांतर दर गरुुवारी आई-विील आवण आम्ही 

भावांि, मालती आजीकिे जायचो. कोणीही शेजारी, नातवांि, 

नातेवाईक, पाहुण्याने घरी भेट वदली, की मालती आजी वळकटीची 

एक बाज ूलोिासारखी गुांिाळून त्या आधारान ेवभांतीला टेकून बसे. 

आलेल्या बालकाांच्या हातात एक साखरफुटाणा, शेंगदाणा वकां वा 

लािूचा तकुिा आवण एक खिीसाखरेचा खिा काढून दते असे.  

 मालती आजीच्या कमरेला एक मणीकाम केलेला बटवा 

खोचलेला अस.े बालकाच्या हातावर ती दहा पैसे वकां वा चार आणे 

बटव्यातनू शोधनू दते असे. (1963) वय भरपरू होतां, पण घर 

आजीचां असल्यान ेसत्ता आजीची होती. मलुां आईचां ऐकत होती. 

त्याकाळी नातेवाईकाांत आजी तशा बऱ्याच लोकवप्रय होत्या. एका 
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चांचीत, पेटीत दशेी औषधां असायची. आल्या गेलेल्या व्यक्तींना 

त्या मालती आजी, अवतशय चाांगल्या प्रकारे आरोग्य, कुटुांब, 

स्वयांपाकबद्दल सल्ला द्यायच्या. वय पषु्कळ असल्यामळेु त्याांनी 

केलेल्या पदाथांना मस्त चव होती. मालती आजी (1965) बहुधा 

वनजलेल्या असायच्या तरीही जर कधी मनाला वाटलां तर वळकटी 

गुांिाळून त्या वभांतीशी वतचा मागचा भाग उशीसारखा लावला की 

सम्राज्ञीसारख्या रुबाबदार वदसायच्या. मालतीआजी नावसकला, 

एकदा त्या वसुांधरा बांगल्यात आल्या होत्या. तशा त्या फारशा 

घराबाहरे पिायच्या नाही, तरीही आमच्या घरी दादाांना भेटायला 

आल्या. “कोठी खपूच छान मजबतू बाांधली सोन्याभाऊ, पण साांग ू

का? घर वकती मोठां असलां, तरी माणसाची जागा तीन बाय सहा 

फुटाच्या पलांगावर असते. आस्ते कदम वय उतरतां, मग तेवढीच 

जागा हक्काची उरत.े सनुाांच्या राज्यातील सत्ताांच्या बदलात एक 

कोपरा आपला उरतो. ती माणसां आवण तेवढी लहान गादी एवढी 

वचमकुली हक्काची जागा आपली आह,े ह े स्वीकारल्यावर तर 

त्ासही वाटत नाही. जागेवर बसनू नजर बाहरेच्या घटना, दालनात 

न जाता बघत राहत,े भाऊ.. दो वबघा जमीन पण नाही, दो गज 

जमीन आपली असते. ” 



112 

 

 मालती आजीचे तत्व मला आजही आठवते. पटते. एका 

गीतातनू साांगायचे तर ‘अधािच टाकूनी िाव जायचे अांती। ध्वज 

नाचत राहतो अन्य कुणाच्या हाती।’  

**2 

 मोठे बांध ू वारले, त्याच्या आठविाभर आधी मी 

मलुासोबत त्याांच्या घरी गेले त्यावेळी हॉलमध्ये एक लोखांिी खाट 

भाि्यावर आणली होती. पररपणूि पॉश घरात आजोबाांना राहायला 

सयुोग्य जागा नव्हती. न हलवता येणाऱ्या मोठ्या फवनिचरमळेु 

वदवाण, बेिरूममधील पलांगावर अथवा शोवभवांत घरी कुठेही 

आजारी व्यक्तीला मतृ्य ूजवळ येईपयंत झोपणे शक्य नव्हत.े मखु्य 

आजोबाांसाठी, मग अिाण्यासारखा लोखांिी पलांग आणला, 

मच्छरदाणी वदवसरात् टाांगली तरीही त्यामळेु शोभा जात,े आत 

हालववता आला तर बघा, असां नातवांिां कुरकुरत होती. ववहनी 

दलुिक्ष करत होती. बांध ुवारले आवण नांतर ती भाि्याची आणलेली 

कॉट परत केली. परत त्या घरी सारे पवूिवत पॉश करण्यात आले.  

 लोकाांची जमीन वकां वा बांगल े लाख असल,े तरी त्याांची 

उतारवयात काय ठेप पवहली जात?े बाहरे काय, पण घराांमध्ये सदु्धा 

राज्य, स्थान फक्त तीन बाय सहा फुटाच्या पलांगावर अथवा अशा 

एखाद्या वळकटी, गादीवर चालते. पासपोटिवर अनेक वशक्के 
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असोत, घरी नकोस ेठरतात. घरामध्य े वदवाण शोभत नाही सोफे 

हव.े मग सत्ता कमी झालेले आपल्या आठवणी गुांिाळतात, 

ज्यासोबत जवमनीवर झोपतात. मलुां पॉश, त्याच्यात वधृ्द 

सोयीस्करपण ेवावरू शकत नाहीत. घरां लहान असली, तरी स्वस्त 

काही त्या घरी नसत. याांच्या घरात कोणी आजारी पिलां की आत 

बेिरुममध्य े झोपवनू वदले जात.े आजारपणात बेिरूममध्य,े छत 

बघत वनजायचा प्रयत्न करत पिल्यावर, अिगळीत टाकल्यासारखां 

वाटतां.  

 मी स्वतुःच मणक्याच्या आजारामळेु सक्तीच्या ववश्राांतीत 

अिकले होत.े आजारात तेव्हा आतल्या खोलीत झोपायला मला 

कसांतरीच वाटायचां. सकाळ दपुार सांध्याकाळ यातला कुठलाही 

फरक कळत नव्हता. ववचार करत पिून राहायचे. नव्या समाजात 

जनुां शोभत नाही, सहायता नसत,े तरूण मलुाांना वेळ नसतो. मग 

मी वळकटी टाकली, खरांच, जवमनीवर हॉलमध्ये झोपले.  

 “अय्या! कळत नाही प्रत्येक रुम बेिरूम झाली की काय? 

हर कमरे के वलए एक पलांग!” असे पॉश लोक टीका करत, मग 

मलुां रागावतात. वधृ्द मग कसेतरी ी़, नव्या गि्याांच्या नव्या राज्यात, 

सते्तच्या यतुीत अधीन होऊन कुरकुर करत, गैरसोयीत वावरतात.  

** 
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 माचि 2020, पवहले कोरोनान े दशेभरात भयाण थैमान 

घातलां. घराबाहरे पिता येईना. ज्येष्ठ नागररक असल्यामळेु मला 

भीती वाटते. स्वभाव हळवा, मी बातम्या बघनू घाबरुन, ताांवत्क 

प्रश्न, राजकारण, मजरुाांचे प्रश्न बघनू, जगाच्या उपक्रमाांचे फोलपण, 

सवि जगातील मांदी, मतृ्य ू बघनू भीती वाटून हादरले. सविजण 

घरकैदी बनले. वयोमानानसुार घराबाहरे पिलां नाही तरी चालतां, 

अशा मताची मी आह.े त्यामळेु मला खरे बाहरे पिायला वमळत 

नाही, याचे फारसे वाइट वाटेना. तशी मी घरकोंबिीच आह.े पण 

त्या बातम्या आवण वातावरण, सामान दतेाना घेतानाचा तणाव, 

रोजच्या आजाराबद्दल घाबरवणाऱ्या सांदशे मावलका बघनू सवि 

नकोसां वाटतां. अगवतकतेचां टेन्शन येतां. मन हळवां होत. अनाम 

भीती वाटते. वमस्टर ऑनलाईन कामात रमले.  

 मी टीव्हीत बिुले. मन करमेना, मिू सधुरेना. स्वत:च्या 

घरी असनू, वधृ्दत्वाच्या जावणवेन,े खपू वषांनी मला माझ्या 

पांचवटीत राहणाऱ्या मालती आजींच्या आठवणी सताव ूलागल्या. 

बेिरुम बोअर रुम वाटू लागली. कशीतरी मी हॉलमध्ये 

प्लॅवस्टकच्या चटईवर गावलच्याची घिी पसरवनू वळकटी 

बनवली. गावलच्यावर गोधिी आवण वर चादर टाकून िोक्याशी 

दोन उश्या, खाली पायाजवळ एक अशा तीन उश्या ठेवल्या. टे्रमध्ये 

रुमाल, पाण्याची बाटली, मोबाईल, वही पेन ठेवले. शाांतीने, 
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वनवाांततेने पसरण्यासाठी वळकटी तयार केली. सांचारबांदीमळेु 

भेटायला कोणी येण्याजाण्याचा प्रश्न नाही. असे हल्ली कोणी 

कोणाकिे जात नाही. त्याांच्या मलुाांच्या हातावर वचक्की, गिुदानी, 

लािू ठेवत नाहीत. आज्या मलुाांसोबत चकाचक चॉकलेट खात 

असतात. आइस्क्रीम मागत असतात. हल्ली मात् त्या आज्या 

बदलल्या आहते.  

 मी मालती आजींची आठवण काढून हॉल मध्य ेदारासमोर 

मध्यावर वळकटी पसरून टीव्ही बघ ूलागले. कामापरुतां, जेवायला 

चहाला ऊठायचां, त्या कामानांतर परत आिवां व्हायचां. परत, परत 

आिवां व्हायचां.  

 आठवणींच्या वनळया गाणाऱ्या पक्ष्याचा हात धरून 

काहीबाही आठवत पिायचां. काही वाटलां तर वलवहलां नांतर परत 

गप्प बसायचां. िोक्यापाशी एका टे्रमध्य े पाण्याची बाटली, दोन 

मोबाईल, पेन वही, एखाद ेपसु्तक असे ठेवल्यावर बरे वाटले. मी 

आताशा वळकटीला साम्राज्य मानायला लागले आह.े  

 पॉश घराांमध्ये माझी ही जनुकट वळकटी अगदीच 

ववशोवभत वदसते. तरीही मी त्या वळकटीवर खपू सोयीस्कर असते. 

लॉकिाऊन सांपल्यानांतर सदु्धा कदावचत मला ही वळकटी 

आवरावी लागली, तरी मी सोय म्हणनू ती तशीच ठेवीन.  
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 बढुीची वळकटी हॉलमध्ये शोभनू वदसत ेपण ह ेकळायला 

आपण स्वतुः बढुी व्हावां लागतां. तरूण वयात वळकटीवर वनजणे 

ते परुुषालाच काय, बाईला पण कळत नाही. दोष वयाचा असतो.  

**** 

  



117 

 

22 गाणे मिातले  

इतनी शवक्त हमें दनेा दाता 

मन का ववश्वास कमज़ोर हो ना 

इतनी शवक्त हमें दनेा दाता 

मन का ववश्वास कमज़ोर हो ना 

हम चलें नेक रस्त ेपे हमसे 

भलूकर भी कोई भलू हो ना... ।। 

इतनी शवक्त हमें दनेा दाता 

मन का ववश्वास कमज़ोर हो ना 

हम चलें नेक रस्त ेपे हमसे 

भलूकर भी कोई भलू हो ना 

इतनी शवक्त हमें दनेा दाता... ।। 

दरू अज्ञान के हों अांधेरे 

त ूहमें ज्ञान की रोशनी द े

हर बरुाई से बचते रहें हम 

वजतनी भी द ेभली वज़न्दगी द े

बैर हो ना वकसी का वकसी से 
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भावना मन में बदले की हो ना 

हम चलें नेक रस्त ेपे हमसे 

भलूकर भी कोई भलू हो ना... ।। 

इतनी शवक्त हमें दनेा दाता 

मन का ववश्वास कमज़ोर हो ना 

हम ना सोचें हमें क्या वमला ह ै

हम ये सोचे वकया क्या ह ैअपिण 

फूल खवुशयों के बाँटे सभी को 

सब का जीवन ही बन जाए मधबुन 

अपनी करुणा का जल त ूबहा के 

कर द ेपावन हर एक मन का कोना 

हम चलें नेक रस्त ेपे हमसे 

भलूकर भी कोई भलू हो ना.. ।। 

इतनी शवक्त हमें दनेा दाता 

मन का ववश्वास कमज़ोर हो ना... ।। 

 अांकुश वचत्पटात असलेले गाण ेएक प्राथिना आह.े पषु्पा 

पागधरे आवण सषुमा श्रेष्ठ याांनी गायले आह.े ऐकून िोळयात पाणी 
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येतां. आज जग कोववि 19 मळेु हरैाण असताना मी ही दवेाची 

प्राथिना करत ेकी कोरोना सांकट लवकर जाऊ द.े  

 आतितेन ेम्हटलेले ह ेगीत माझ्या मनातले वप्रय गीत आह.े  

*** 
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23 काऊ कोकताहे:  

 लेखात पवहले साांगते. हा लेख कावळा या, ववषयावर 

आह.े पैल तो गे काऊ कोकताह े 

शकुन गे माय,े साांगताह े

 अशा शब्दात कावळयाचीसदु्धा महती भजनामध्ये व्यक्त 

केली आह.े कावळा हा पयािवरणाचे रक्षण करणारा, घाण साफ 

करणारा असा फारसा समाजात कौतकु न केला जाणारा सजीव 

प्राणी जगतातील पक्षी आह.े पाळण्यात येणारा पेट, वपांजऱ्यामध्ये 

पाळल्या जाणाऱ्या पक्ष्याांमध्ये कावळयाचा नांबर सगळयात शेवटी 

लागतो. तरीही लहान बालकाला कावळा भरुि वचमणी भरुि, 

वचऊताईच्या गोष्टी साांवगतल्या जातात; ज्या ऐकत बालकां  मोठी 

होतात. लहानपणापासनू बालकाला आई-वविलाांव्यवतररक्त कायम 

वदसणारा एकच पक्षी म्हणजे कावळा होय.  

 कावळयाांनी वखिकीत येऊन वबवस्कट पळवनू नेलां वकां वा 

बालकाच्या जवळ घेऊन त्याचां जेवण खेचायचा प्रयत्न केला की 

बालक रितो. समाजाच्या वाईट गोष्टींचा एवढा अनभुव कावळा 

दतेो. का बरां एवढां कौतकु कावळयाांचां केलां जात असावां. वचत्कार 

एम. एफ. हुसेन याांना घोि्याांसारखांच कावळयाांचां दखेील फार 

कौतकु होतां आवण त्याांनी बऱ्याच वठकाणी कावळयाला वनरखनू 
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कॅनव्हासवर त्याांची वचत्ां वचतारलेली आहते. काकग्रास म्हणनू 

वेळप्रसांगी कावळयाला घास दऊेन कावळयाचा सगळयात अवधक 

मान ठेवला जातो. कावळयाला आत्म्याचे रूप मानतात. वपांिाला 

कावळा वशवला. इच्छा तपृ्त होण्याची आवण व्यक्तीच्या आत्म्याला 

मोक्ष वमळावा ही पण इच्छा आवण भावना व्यक्त होत.े माझ्या घरी 

एक लांगिा कावळा येतो. मी जेव्हा माझ्या सासबूाई ांना साांवगतलां 

तेव्हा त्या म्हणाल्या, त ू काहीही काल्पवनक कथा साांगतेस. पण 

जेव्हा त्याांनी खरां पावहलां तेव्हा त्याांना त्याचां नवल वाटलां. ववजेच्या 

तारेमध्य ेअिकून कदावचत त्या कावळयाचा पाय तटुला असावा, 

अशी चचाि तेव्हा मी केली. हा कावळा वकत्येक वषं वनयवमतपणे 

आमच्या घरी यायचा. जेवण करून मी एक-दीिच्या समुाराला जरा 

कुठे पिले की कावळा काव काव करून त्याला जेवण वाढायचां 

रावहलां असां साांगत असायचा. मी चाांगल्या मिूमध्ये असेन तर तेव्हा 

उठून त्याला खायला द्यायचे. अन्यथा ‘आलास का खांिणी वसलू 

करायला, जरा झोप ूद ेथोिावेळ’ असां त्या कावळयाशी बोलायचे. 

माझी सनूसदु्धा माझ्या कावळा प्रेमाबद्दल फार टीका करते. लांगिा 

कावळा बघनू वतला खपू हस ूआलां. माझ्या वलखाणाबद्दल वतला 

कल्पना असल्यामळेु ती म्हणाली पढुच्यावेळी नक्की तमु्ही या 

कावळयाला एक नाव द्याल. वशवाय अववलया कावळयाबद्दल 

पनुजिन्माची कथा वलहाल.  
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 कावळा हा सगळयात हुशार पक्षी आह.े मान गरगर करून 

आवण िोळा गोलगोल वफरवनू कावळा बारीक वनरीक्षण करतो. 

रांगामळेु कावळयाचां कौतकु होत नसलां तरीही कावळा आपणहून 

स्व-आनांदात वावरत असतो. कावळयाला माणसाांच्या 

वागणकुीचा आवण मानसशास्त्राचा सदु्धा अगदी व्यववस्थत 

अभ्यास करायला आविते. ववचार करून त्याला काय हवां ते 

वमळवत असतो. अन्नासाठी काव काव करण,े पाणी आवित 

असल्यास पाणी ठेवण्यासाठी मालकाला साांगणां, अांि, वबवस्कट, 

भाजी वखिकीतनू पळवणां ही कामां कावळा एकदम आनांदाने 

करतो. पाळलां जाण्याचां आवण वपांजऱ्यामध्ये राहण्याचां, वेळच्या 

वेळी खायला प्यायला वमळण्याचां भाग्य कावळा या पक्ष्याच्या 

नवशबात नसतां. इतर पक्ष्याांसाठी आांघोळ करायला मातीच्या 

भाांि्यात पाणी ठेवले जाते. वचमण्या पाण्यात आांघोळ करताना, 

मातीत खेळताना त्याांच्याबद्दल सदु्धा फार कौतकु होतां. पाण्याच्या 

भाांि्यात पाणी बाहरे ठेवलां की कावळा त्यात त्यान े आणलेली 

चपाती ब्रेि जे काय असेल ते बिुवनू ठेवतो आवण ते थोिां मऊ 

झालां की आपल्या वपल्लाला खायला दतेो. तशी भर माझ्या ज्ञानात 

पिली. कावळा फार चतरु असतो. नजर चकुवनू आवण 

बघणाऱ्याला फसवनू वस्त ूपळवनू नेतो. इतराांच्या घरट्यातनू अांिी 

पळवणां, छोट्या-छोट्या वपल्लाांना मारून खाणां ही कामां चतरुाईने 
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करण्यात कावळा हुशार असतो. जपानमध्य े तर म्हणे टॅ्रवफक 

वसग्नल मधल्या लाईट्सचा अभ्यास करून त्याचा उपयोग 

कावळयाांनी वशकून घेतला आह.े ग्रीक लोक हरेा नावाच्या त्याांच्या 

वववाह आवण नातेसांबांधाांच्या दवेतेशीही कावळयाचा सांबांध 

लावतात. इवजप्तमध्य ेकावळयाांना प्रामावणक आवण वफादार प्रेम 

करणाऱ्या वप्रयकराचां स्वरूप वदलां जातां. कावळयाांच्या समहूामध्ये 

एखाद्या कावळयान े चकू केली वकां वा कावळयाला माणसाने 

वशवलां तर बाकीच ेकावळे त्याला चोचा मारून मारून टाकतात. 

अशी कथा आपल्याला बालपणी साांवगतली जायची. (का?) 

पवूीच्या काळी कावळयाची जोिी झािावर वदसणां ह ेअशभु मानलां 

जायचां आवण कावळयाची जोिी झािावर जवळजवळ बसलेली 

वदसली तर कुणीतरी मेल्याचां खोटां पत् पाठवनू पापाचां वनराकरण 

करण्याची त्या बद्दलची अांधश्रद्धा समाजात होती. कावळा झािावर 

जवमनीपासनू वकती उांचीवर आवण कुठल्या प्रकारच्या झािावर 

घरटे बाांधतो यावरून यावषी पाऊस कसा पिेल, याचा अांदाज 

भािळी मतानसुार लावला जातो. कावळयाचां स्वतुःचां घर अगदी 

व्यववस्थत अवधकाऱ्याांनी नीटपण े बनवलेल्या स्वरूपाचां असतां. 

तरीही बालपणी ऐकलेल्या कथाांमध्ये कावळा वचमणीच्या दारात 

‘वचऊताई वचऊताई दार उघि’ असां साांगायला का जातो, ह ेकाही 

मला अजनूही कळलेलां नाही. ककि श आवाज, काळा रांग यामळेु 
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कावळा तसा बदनामच आह.े गोि आवाजामळेु कोवकळा 

लोकवप्रय आह े पण तीच कोवकळा म्हणे कावळयाला फसवनू, 

कावळयाच्या घरट्यात अांिी घालनू स्वतुः वफरायला वनघनू जात.े 

कावळा आपल्या अांि्याांसोबत या कोवकळेची अांिी सदु्धा उबवतो. 

थोिक्यात काय इतका चतरु पक्षी कावळा, पण तोसदु्धा 

कोवकळेच्या अशाच गोि बोलण्याला फसतो आवण गाढव मेहनत 

करत असतो. बांगाली लोकाांमध्ये कावळा येऊन ओरिणां अशभु 

मानलां जातां. प्रत्येक जाती-धमाित काही दशेाांच ेत्यानसुार कावळया 

बद्दलचे समज-गैरसमज आहते. पण चालते. याबाबतीत मात् 

कुणाचीच ना नाही की कावळा फार चतरु पक्षी आह.े माझ्या 

वखिकीत वषािनवुष ंकावळा ओरित असतो. कोणता शभुशकुन 

या कावळयाला साांगायचा आह ेह ेमला अजनू तरी कळलां नाही.  

पांढरीराय ववठू पैलतीरी उभा आह े

दहीभाताची उांिी लावीन तझु्या तोंिी  

सत्य साांगे गोठी, ववठू येईल का रे 

 असां कावळयाला ववचारत ववचारतच माझां 

कावळयासोबतचां मैत् सरुळीत चाल ूआह.े  

*** 
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24 गाणे मिातले: पैल तोगे काऊ कोकताहे 

  

 आठवणीतली गाणी, मोगरा फुलला या सांग्रहातील लता 

मांगेशकर आवण राम शेवाळकर याांनी गायलेले ह े भवक्तगीत गेय 

आह.े शब्द सांत ज्ञानेश्वर याांनी वलवहलेले आह.े  

 या गीताचे शब्द असे आहतेुः  

आsssss 

पैल तो गे काऊ कोकताह े(... ) 

पैल तो गे काऊ कोकताह े

शकुन गे माय ेसाांगताह े

पैल तो गे काऊ कोकताह े

शकुन गे माय ेसाांगताह े

पैल तो गे काऊ कोकताह े(... ) 

उि उि रे काऊ 

तझुे सोनेन मढवीन पाऊ 

उि उि रे काऊ 

तझुे सोनेन मढवीन पाऊ 
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पाहुण ेपांढरीरावो घराकैं  येती 

पैल तो गे काऊ कोकताह े

शकुन गे माय ेसाांगताह े

पैल तो गे काऊ कोकताह े(... ) 

दवहांभाताची उांिी लावीन तझु ेतोंिी 

दवहांभाताची उांिी लावीन तझु ेतोंिी 

जीवा पवढये तयाची गोिी साांगवेगी 

दधुें भरूनी वाटी 

लावीन तझुें वोंठी 

सत्य साांगे गोठी 

ववठो येईल कायी 

पैल तो गे काऊ कोकताह े

शकुन गे माय ेसाांगताह े

पैल तो गे काऊ कोकताह े(... ) 

आांबेया िहाळी फळें चुांबी रसाळीं 

आांबेया िहाळी फळें चुांबी रसाळीं 

आवजचे रे काळीं शकुन साांगे 
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पैल तो गे काऊ कोकताह े

शकुन गे माय ेसाांगताह े

पैल तो गे काऊ कोकताह े

 वारांवार जरूर ऐका...  

   

*** 
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25 टकलटबलतर पाखरेीः  

 वकलवबल वकलवबल पक्षी बोलती, वकलवबल वकलवबल! 

अशा शब्दाांचां एक सुांदरसां बिबिगीत, बालगीत आह.े ते मोठ्या 

माणसाांच्या मनातील बालकाला सदु्धा खपू आविते. शहराांमधील 

वसमेंटच्या जांगलामध्ये पक्ष्याांच्या वकलवबलाटान ेपहाट उजािली, 

ह े नवल जरा दवुमिळच म्हणायचां. एकदा नावशकला असताना 

बऱ्याच वषांपवूी साहबेाांनी मला ववचारले, “काय, उशीर का झाला 

आज ऑवफसला यायला?” तेव्हा मी त्याांना साांवगतलां की, “आज 

पक्ष्याांची वकलवबल सकाळी ऐकू नाही आली, त्यामळेु मला जाग 

नाही आली. कदावचत पक्षी आज उवशरा उठले असावे. ” यावर 

सगळयाांनी माझा जोक खपू एन्जॉय केला होता. पण तो काळ असा 

होता, की खरांच पक्ष्याांच्या वकलवबलाटान े वदवसाची सरुुवात 

व्हायची. आई-विील व भावांिाांव्यवतररक्त बालकाची पवहली 

ओळख या पक्ष्याांशी, त्याांच्या वचववचवीशी, वचमणी, कावळा, 

भारद्वाज पक्ष्याशी होते. वचऊताई, काऊदादा, घरात वपांजऱ्यात 

असतील ते पक्षी, मैना, कोवकळा, पोपट ह ेबालपणी भावववश्वात 

येणारे पवहल ेपक्षी होय. जसेजस ेवय वाढत जाते, मग वाटतां की 

साळुांकी आविते. गाणी आविायला सरुुवात होते. “वन फॉर सोरो 

अन टू फॉर जॉय थ्री फॉर लेटर, फोर फॉर बॉय” 
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 अशा शब्दाांत मग वेगळया ववश्वाची स्वप्न पिू लागायची 

सरुुवात होत.े कायमच्या शहरातल्या ररक्षाांच्या आवण गाण्याांच्या, 

हॉनि आवण चाकाचा को वो ठो... आवाज, याांच्या आवाजामध्ये 

आवण माणसाांच्या कलकलाटामध्ये पक्ष्याांची वकलवबल ऐकू येत 

नस.े  

 आता कोरोनामळेु जरा गदी कमी झाल्यामळेु पक्ष्याांची 

वकलवबल लक्षात येऊ लागली आह.े वसमेंटच्या जांगलामळेु आवण 

झािाांच्या ववक्रमी तोिफोिीमळेु पक्ष्याांचां प्रमाण कमी झालां होतां. 

पक्ष्याांना घरटी बाांधायला झािां नसल्यान,े पनुरुत्पादनाच्या प्रवक्रयेत 

दखेील फरक पिला होता. आता, परत सोसायट्याांच्या 

अांगणामध्ये पक्षी वावरताना वदसत आहते.  

 प्रवतकूल पररवस्थतीत सदु्धा पांख फिफिवत, वपसां झाित, 

चोचीन ेकाय वमळेल तेवढां पाणी आवण अन्न खात, ह ेपक्षी आपलां 

गाणां जपनू ठेवतात. आपण बालकाांना नेहमी पयािवरणाचा ऱ्हास, 

वसमेंटची जांगलां, प्रदषूण, काबिन मोनॉक्साईिचे प्रमाण या ववषयावर 

साांगतो. पण ऐका, अजनूही पक्षी गाताहते. पक्षी ह े जगण्याची 

वचकाटी माणसाला वशकवताहते. पक्ष्याांची वकलवबल आवण 

वचववचव ऐकल्याने मन शाांत होते. मनातील उदासी दरू होत.े एकदा 

पणु्याहून परत येत असताना, मी स्वतुः अगदी वाईट मिूमध्ये होते. 
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नाराज होत.े त्यावेळी मी बवघतले की रस्त्यावरच्या तारेवरील एका 

पिक्या इमारतीचे जागी एकटाच पक्षी गात आह.े तारेवर बसलेला 

आह.े बघा, कधी कधी तर ते झाि पणूि वैराण झालेला साांगािा 

असतो, तरी तो पक्षी गात असतो. ही वचकाटी माणसाांनी 

पक्ष्याांकिून वशकायला हवी. सहज गमतीसाठी, अन्न 

वमळवण्यासाठी अथवा शत्पूासनू दरू पळण्यासाठी म्हणजे वजवांत 

राहण्याची, आवण शत्पूासनू स्वतुःचा बचाव करायची ऊमी या 

कारणाांनी पक्षी उित असतात. ही कल्पनाच खपू मनोहर आह.े 

पक्ष्याांचे ह ेकष्ट करण ेकरूण सदु्धा आह.े माणसू काम नसेल तर 

बसतो, चालत नाही, काही करत नाही. पण पक्षी मात् कायम इथे 

वतथ ेउित असतात.  

 पवहला नांबर कावळा. कावळा या पक्ष्याचा साधारणतुः 

सवांनाच राग येतो. मात् कावळा म्हणे आत्म्याला बघ ू शकतो, 

म्हणनू माणसाच्या मतृ्यनूांतर कावळयाला घास दणे्याची, काकग्रास 

दणे्याची पद्धत आह.े वहांद ूधमािमध्य ेकावळयाचे महत्व खपूच आह.े 

बऱ्याच जणाांसाठी वखिकीत वववचत् आवाज काढणारा कावळा, 

ही लक्ष दणे्यासारखी गोष्ट नसतेच मळुी! कावळयाांना खायला 

आवण वखिकीतनू आत घसुनू अन्न चोरायला आविते. कबतूर जा 

जा जा गाण्यामळेु आवण कबतुराांमळेु होणारे नकुसान यामळेु 

कबतुराांचा फार राग केला जातो. एका धमािमध्य ेकबतुराला धान्य 
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वदल्यास धांद्याची बरकत होते म्हणनू कबतुराांना खपू खायला वदलां 

जातां. मात् या कबतुराांमळेु रोग पसरतात ह ेवसद्ध झाले आह.े कावळे 

ह ेफार चतरु आवण हुशार असतात. व्यववस्थत वनरीक्षण करतात 

आवण स्वतुःला जे हवां ते वमळवतात. त्याांच्या कारनाम्याांमळेु आवण 

त्याांच्या काव काव ककि श आवाजामळेु त्याांच े फार कोणी लाि 

करत नाही.  

 कबतुराच्या गटूरगबूद्दल थोिांफार आदराने बोललां जातां मात् 

याकिे दलुिक्ष केलां जातां. काहीही चोरायला कावळे तयार असतात. 

पटकन येऊन ते इतर पक्ष्याांच्या घरट्यातील अांिीदखेील पळवनू 

घेतात.  

 वब्रवटश कवी यजुेस आवण आपल्या ज्ञानेश्वर माउलींनी 

सदु्धा कावळयाला एक अतींवद्रय शक्ती आवण आत्म्याचा 

अध्यावत्मक भाव वदलेला आह.े कवी त्याच्या लाईफ अँि साँग्स 

फ्रॉम मध्य ेदखेील असांच म्हणतो आवण ज्ञानेश्वर माऊली पैल तो गे 

काऊ कोकताह,े मध्य ेदखेील असांच म्हणतात की कावळा वेगळा 

आह.े  

 पढुचा पक्षी येतो, कोवकळा! 

 कोवकळेचा आवाज आला तर फार कौतकुाने बोलले जाते 

पण खर साांग ू तर मला तर कोकीळेचा आवाज आवित नाही. 
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कोवकळा फारच चतरु असते आवण कावळयाच्या घरात आपली 

अांिी टाकून कावळयाकिून सेवा घेते. स्वतुः मात् मजेत वफरते. 

असां गोि कोवकळा गाते, ते केल्याबद्दल कायम समज आह.े  

 वतसरा पक्षी पोपट! 

 पोपटाच्या चटर-पटर चपिटपांजरीचे कौतकु माणसाला खपू 

असते. कारण की पोपट गोि बोलतो, तो पाळता येतो. त्याची सुांदर 

वहरव्या आवण लाल रांगाची रांगसांगती आकषिक असते. माणसू 

कपि्याांमध्ये सदु्धा वहरव्या आवण लाल काठाची रांगसांगती वापरतो. 

मात् आपल्या रोजच्या कामात सुांदर पोपटाकिे वनरखनू बघायला 

वेळच नसतो. कोरोनामळेु सध्या पक्षी वखिकीत येऊन बसतात. 

खायला मागतात. वेगवेगळे आवाज करतात. माणसाांनादखेील या 

पक्ष्याांचे वनरीक्षण करायला वेळ आह.े त्यामळेु या पक्ष्याांचे सौंदयि 

नजरेत भरू लागले आह.े उन्हाळयामध्य े कुहुकूहु असलां 

ओरिणारी कोवकळा आह.े आता हा उन्हाचा दाह सहन होत नाही 

एकटेपणा सहन होत नाही पावसा लवकर ये असां म्हणत पावशा 

पक्षी सदु्धा पावसाची वाट बघतो आवण चोच उघिी करून 

आकाशाकिे बघनू पावसाचां पाणी वपऊन जगतो अशा कल्पना 

आहते. एक पक्षी शेतकऱ्याांना पेरत ेव्हा असे दखेील साांगत असतो 

कारण की त्याला दरूवर येणारा पाऊस वदसतो.  
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 कोयल आवण मैना पोपट फार पवूीपासनू वपांजऱ्यात 

पाळल्या जाणाऱ्या लािक्या प्राण्याांमध्ये आहते. बऱ्याच घरी 

आवण बऱ्याच वस्त्याांमध्ये पोपट मैना वपांजऱ्यात पाळायची पद्धत 

आह.े  

 ‘बेटा’ मध्य े अवनल कपरू कोयल सी तेरी बोली म्हणनू 

माधरुी दीवक्षतचे कौतकु करत असतो. कुठल्याही प्रकारचा ररयाज 

न करता दखेील कोवकळा इतके सुांदर गाऊ शकते.  

 कोंबिी: भल्या पहाटे कोंबिा आरवला की वदवसाची 

सरुुवात होत े वकां वा कोंबिे झाकले म्हणनू सयूि उगवायचा राहत 

नाही अशा शब्दाांमध्ये कोंबि्याचा आवण सयूोदयाचा सांबांध व्यक्त 

केला जातो. परदशेाांमध्ये वदशादशिक यांत्ाांवर, बांगल्याांच्या वरती 

वफरणाऱ्या लावलेल्या कुकुट वदशादशिक चाकाांवर सुांदर सुांदर 

कोंबि्याांच्या आकृत्या लावलेल्या असतात. परदशेी काही काही 

हॉटेलमध्ये दाराशी वसरॅवमकच्या कोंबिा आवण कोंबिीची 

अप्रवतम दखेणी वशल्पां लावलेली आहते. कोंबि्याचां कौतकु 

प्लेटमध्य ेवचकन वटक्का रुखा सखुा अशा प्रकारच्या नावाचा पदाथि 

आवितो म्हणनू माणसू करतो. कोंबिी पालन आपल्या दशेात 

खाण्यासाठीच केले जाते. कोंबिीची अांिी, कोंबिीचे मास यासाठी 
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कोंबिी पाळण्याचा व्यवसाय केला जातो. भतूकाळाच्या सुांदर 

आठवणी कोंबि्याच्या आरवण्यामळेु येतात. ती आली.  

 तर कोंबिा आरवला की ररांगटोन वाजला, मला सांशय 

येतो. कधीकधी लालबि्ुया बलुबलु बागेत येऊन बसतो, 

पाांढरगाले बलुबलु सदु्धा असतात. पाांढऱ्या रांगाचे बगळे वदसतात. 

ताांबट येऊन बसतो. वचमणी वचववचव करत.े पोपटाची वपल्लां इ. 

पक्षी येतात.  

 कधीकधी आपल्या घराच्या जवळ असलेल्या एखाद्या 

मोिक्यातोिक्या पिक्या वाि्यात वकां वा आांब्याच्या झािाच्या 

ढोलीत एखाद्यावेळी घबुि सदु्धा वदसत.े ह ेघबुि अवतशय सुांदरपणे 

त्या ढोलीच्या रांगाशी मॅच होत.े कधीकधी वबवल्िांगच्या वर बसनू, 

एखाद्या वववचत् शाांतपणे आपल्या लबाि िोळयाांनी तो 

आपल्याकिे बघत असतो.  

 हातातला एक पक्षी हा जांगलातल्या वकां वा झािीच्या दोन 

पक्ष्याांपेक्षाही योग्य असतोच अस ेम्हणतात. तसां मला वाटतां की 

घराच्या अांगणात येणारा आह ेतो एक पक्षी हा जांगलातल्या 100 

पक्ष्याांपेक्षा अवधक आनांद दऊेन जातो. वेि्यासारखा त्या पक्ष्याचा 

आवाज ऐकण्यासाठी, पक्ष्याांसाठी पाणी घालनू वनराशा बाहरे काढू 
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शकतो. राग बाहरे काढू शकतो. एकच फूल ह े माझी बाग बन ू

शकते. एकच पक्षी हा माझा जीवन बदल ूशकतो.  

 एकदा मी पणु्याहून येताना खपू वनराश मनुःवस्थतीत होते. 

एक्स्प्रेस वे च्या तलावाच्या बाजलूा धो-धो पावसात एका अवतशय 

पिक्या झािावर एक पक्षी एकटा बसला होता. पावसात वभजत 

होता पण तो त्याच्या समहूात त्याच्या घरट्यात जात नव्हता. 

त्याला पण काही त्ास होत असेल तरी हा शाांतपणे कसा गातो.  

 माणसान ेपक्ष्याांपासनू खपू काही वशकले पावहज,े प्रवतकूल 

पररवस्थतीत गाणां वटकलां पावहजे.  

 वकलवबलती पाखरे मला हचे साांगतात. ऐका.  

   

*** 
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26 मेथयांबा:  

 आजच्या लेखाचा ववषय आह े मेथयाांबा! मेथी आवण 

आांबा या दोन शब्दाांपासनू मेथाांबा शब्द बनला आह.े ह ेएवप्रल-मे 

मवहन्यात मना पासनू कच्च्या कैरीपासनू बनवले जाणारे 

लोणच्याच्या जातीच ेतोंिीलावणे आह.े एवप्रल-मे मवहन्यात पणूि 

दशेभरात छुांदा, लोणची, आांबापोळी, आांबे साईट, सकेु आांबे, 

कैरीचां लोणचां अशा वेगळया वेगळया प्रकारचे लोणचे आवण त्या 

कैरीची आांबोशी बनवतात. सकेु, तेलातले वगैरे वेगवेगळे 

साठवणीचे पदाथि केले जातात. मेथयाांबा हा त्यातलाच एक प्रकार 

आह.े तो जास्त वटकत नाही, तीन-चार वदवस वटकतो. पण तोंिी 

लावायला एकदम चव सुांदर आह.े काांदा कैरी लोणचे वगैरे या 

प्रकाराांमध्ये तक्कु सारखा एक मेथाांबा हा प्रकार आह.े तक्कुला 

कच्चा काांदा कैरी वकसनू बरोबरीच्या प्रमाणात घेऊन त्यात वतखट 

मीठ टाकून कच्चे वापरले जातात. तर मेथयाांबा वशजवलेला 

असतो. त्यामध्य ेमेथीची झणझणीत फोिणी असते.  

 मेथाांबा करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्त-ू 1 एक मोठी 

कैरीची साल काढून आवण वतच्या आपल्या लाांब उभ्या फोिी 

करून घ्याव्यात.  

2 कैरीच्या बरोबरीच्या प्रमाणात गळू वकसनू घ्यावा.  
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3 वतखट मीठ फोिणीसाठी मोहरी आवण  

4 एक िावभर तेल, मेथी, चमचाभर हळद आवण वतखट.  

 कृवत- 

 सविप्रथम स्टीलच्या वकां वा जाि बिुाच्या असलेल्या 

कढईमध्य,े पातेल्यामध्ये िावभर तेलाची मेथी आवण मोहरी घालनू 

किकिीत फोिणी करून घ्यावी.  

 काांदा उभा वचरून वेगळा परतवनू घ्यावा. त्या फोिणीतच 

कापलेल्या कच्च्या कैरीच्या फोिी, गळू, हळद, मीठ आवण वतखट 

एकत् वशजवनू घ्यावे. (गळू जास्त हवा असल्यास तो झालेल्या 

वमश्रणात कालवावा. ) 

 झाकण न ठेवता दोन वमवनटे वशजल्यावर वमश्रणाचा रांग 

बदलतो आवण कैरीच्या फोिी चकचकीत होतात. साधारण 

आपल्याला आविेल अशा मऊ ठेवाव्यात.  

 फुलक्याांबरोबर, परुीबरोबर, िब्याबरोबर अथवा 

सांध्याकाळच्या वेळेस वरण भात मेथाांबा अथवा वखचिी आवण 

मेथाांबा हा पदाथि पोटभरीचा होतो. 4/5 पोळया दखेील मेथयाांबा 

सोबत खाल्ल्या जातात. वफ्रजमध्य े दोन-तीन वदवस वटकतो. 

िब्यात न्यायला एक चाांगले तोंिीलावण े बनतो. आजारपणात 

तोंिाची चव गेली असल्यास मेथयाांबामळेु तोंिाला चव येते.  
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27 आम्रपुराण:  

 शीषिक नीट वाचनू पढेु जा! ह े आम्रपरुाण, आम्र वणिन 

आह.े आम सतू् आह,े म्हणजे आांब्याबद्दलची मावहती आह.े आम 

आदमीचे लािके फळ आह.े आमच्या नावसकच्या जवळ, 

गावाच्या वाि्याच्या पढेु कच्च्या रस्त्यान े गेले की एक ओढा 

लागायचा. जरा लाांब पलुावरून जाणारा रस्ता पढेु नदीकिे जाई. 

त्या नदीवकनारी पोहचेपयंत दतुफाि अनेक गावठी आांब्याची, 

वबट््टयाची, रायवळची अशी गिद वहरव्या रांगाच्या पानाांचा मकुुट 

घातलेली आांब्याची झािां असत. या गोदावरी नदीच्या ओढ्याला 

इथे फक्त पावसाळयातच पाणी असायचां. लहान िोह होता पण 

बाकी काय वकरकोळ ओढा होता. आमराई, झािी होती. दपुारी 

खिकावर कपिे सकुत असत. आजबूाजचू्या बायका कपिे धतू 

त्या खिकावर सकुवायच्या. आम्ही भावांिां वतथे कधी कधी 

पाण्यात पाय टाकून बसायला जायचो. मे मवहन्याच्या सटु्टीत सगळी 

भावांिां भाचरे आवण इतर गावचे, दरूच ेनातेवाईक सदु्धा आमच्या 

घरी गावी, नावसकला सटु्टीला येऊन रावहल्याचे आठवते.  

 उन्हाळयाच्या सटु्टीच्या आठवणी या आांबापोळी, आमरस 

पोळी, सकुवलेल्या आांबा फोिी, आटवलेल्या आांबा, पन्ह,े 

आांब्याच्या आमट्या, आमकैरी, याांच्याशी जोिलेल्या होत्या. या 
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आठवणी पढेु जावनू लोणचां घालणां कैऱ्या, फोिून उन्हात सकुवणे, 

छुांदा, आांबोशी या आांब्याांशी सांबांवधत बनत. सटु्टी तसल्या ववववध 

आमवक्रयाांची जोिलेली होती.  

 कधी एखाद्या सांध्याकाळी धिधि, थिथि, थरथर करत 

पावसाच्या मोठ्या मोठ्या थेंबाांचा वकां वा गाराांचा पाऊस पिायचा. 

अवकाळी पाऊस पिायचा. त्याकाळी काही घरां फार छान आवण 

पॉश नसायची. मागच्या बाजचू्या आउटहाऊसवर तर पत्े टाकलेल े

असायचे. आकाशात वीज चमकायला लागली की आमची 

सगळयाांची भीतीन ेपाचावर धारण बसायची. आजी आई विील 

सगळे जण असायचे. कां दील पेटवल ेजायचे. बॅटरी एखादी सोसो 

असायची आवण वतचे सेल्स मग सांपनू जायचे. धािधाि आवाज 

करत त्या पसरणाऱ्या गाराांनी अनेक आांब्याची फळां जवमनीवर 

पिायची. आम्हाला राग यायचा. वकती नकुसान करतो हा पाऊस! 

पावसाच्या माऱ्यान े झािावरची सविच फळां उांबर, जाांभळ, पेरू, 

वािीतील झािाांच्या कैऱ्या जवमनीवर पिायच्या. काही कैऱ्या 

फुटून जायच्या. काही चाांगल्या राहायच्या.  

 जवमनीवर या आांब्याांचा, कैऱ्याांचा सिा पिलेला 

असायचा. िोक्यावर छत्ी वकां वा काांबळे, एखादा प्लावस्टकचा 

तकुिा घेऊन कापिाच्या वपशवीत आम्ही पावसात बाहरे जावनू 
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जवमनीवर पिलेली फळां गोळा करायचो. कोळयाला त्याने 

पकिलेल्या मच्छीचा काय आनांद वाटेल त्याहून अवधक आनांद 

मला या गोळा केलेल्या पिक्या फुटक्या कैऱ्याांचा वाटायचा. त्या 

बाळ कैऱ्या आख्ख्या अथवा कापनू त्याांचे लोणचे घातले जाई. 

आांबेिाळ केली जाई. मला आठवतां की आांबट गोि कैऱ्या खाऊन 

सारेजण खोकत अस.ू कैऱ्याांचा वचक, आमच्या बोटा-ओठाांवर 

उभरे. त्यात कैरीच्या वचकाांनी ज्वर आला असायचा. तरीही 

आम्हाला त्या आांब्याचा मोह सांपायचा नाही. त्यातल्या एका 

झािाला आम्ही भावांिाांनी केशरबाग नाव ठेवले होत.े तो अजनू 

आह,े उभा िोलताना आढळतो. त्या झािाला अम्ही मलुी झोके 

बाांधनू खेळलो. मग दादा येत, ते त्या झािाला घिीची खचुी टेकवनू 

लावनू बसत. मग आम्ही केशरबाग झािाखाली वखचिी आवण 

लोणच्याची जेवणां सदु्धा करायचो.  

 या वषी मला अवजबात आांबा खायलाच वमळाला नाही. 

याचां खरांच खपू वाईट वाटतां.  

 “आपल्या मलुाला दहा वष ंपरदशेी आांबा खायला वमळत 

नाही कारण की त्या प्रदशेाांमध्ये आांब्यावर बांदी आह े कारण 

आांब्यात कीि असते. परदशेी म्हणनू त्यान े अनेक वष े नाही 

खाल्ला, मी एक वषि नाही खाल्ला तरी चालतां. ” मी स्वतुःला 



142 

 

समजावलां. प्रत्येकाच्या जीवनात तसे आम्रपरुाण छान आह.े 

प्रयत्नाने अजनू चव वाढवता येईल. शभुफलाचा मान आांब्याला 

वमळतो. सणाला शभु कायािला आांब्याच्या पानाांच ेतोरण बाांधतात. 

मेंदीत हातावर आांबा काढतात. हळदी कुां कवाची कुईरी आांब्याच्या 

आकाराची असते.  

कोय: कोयीचा गाभा औषधी असतो. आम्रवकृ्षावर पक्षी घरटी 

बाांधतात, वपल्लां येतात, कोवकळा गाते. सख्या झोका बाांधतात, 

इतर वकिे जगतात. या झािाला पाणी वारांवार द्यावां लागत नाही.  

 माझ्या एका मैवत्णीने बदलापरूच्या पढेु एक फामि हाऊस 

ववकत घेतलां होतां. वतथे वतन ेबरीच आांब्याची झािे लावली होती. 

बैंगन पल्ली, बेगम पल्ली, केशर, अशी झािां मी वतला त्या बागेत 

लावण्यासाठी बक्षीस म्हणनू वदली. वपवळा अगदी महागि्या अशा 

आांब्याच ेरोप दखेील वतला मी वतथ ेलावायला घेऊन वदलां. मला 

तर काही ही शेतीची चैन परविणारी नव्हती. त्यामळेु मला 

आविणारी केशर, तोतापरुी, राजापरुी हापसू अशी काही आांब्याची 

रोपां, मी वतच्याच फामिवर जाऊन लावली.  

 काही कलमी आांबे, काही साधे आांबे, काही गावठी आांबे 

अशा ररतीने मी ह ेआांबे हळूहळू वतच्या बागेत खोचनू मनापासनू 

लावी. एखाद्या जातीची झािे जगत, एखाद े जगतच नसे. काही 
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झािाांचे असे असे, की ती नांतर मरत सदु्धा असत. कधी कधी 

नदीवकनारी ह ेफामि असल्यामळेु फामिहाऊसवर पाणी वशरे आवण 

नकुसान सदु्धा होई. वदवाळीत फळे येणारा परभणी हापसू, 

कोट्यामधनू आणलेला फळे दणेारा सदाबहार हापसू दखेील मी 

त्याांच्या वठकाणी लावला. आांध्र प्रदशेमधील सवुणिरेखाचा कलमी 

आांबा अचानक वाळून गेलेला पवहला. केरळमधला बारा मवहने 

फळ येणाऱ्या प्रकारचा आांब्याचा प्रकार दखेील लावला. 

लखनऊमधल्या एका सांस्थेच्या नसुार साठ लाख वषांपवूी दगिात 

सापिलेल्या, दगिी फोवसलनसुार आांब्याचां फळ मेघालयातील 

गारो वहल्स दावणवगरी येथे सापिलां होतां. पेरू आवण आांबा याचां 

हायब्रीि केलेला तोतापरुी आवितो. पवूी ह े आांध्र अन ्

तावमळनािूमधनू येत. त्या त्या शहरातील आवण त्या त्या 

पररसरातील हवामानानसुार फळाांची चव, स्वाद आवण सगुांध 

बदलत असतो. कलकत्त्याचा काही तरू प्रकारचा आांबा जनु्नरचा 

हापसू तो दखेील प्रवसद्ध आह.े या वषी कोरोनाने फार नकुसान 

केलां. कोकणातील हापसू नीटपण े पणूि दशेभर पाठवता आला 

नाही. पाठवला गेला तरी गाजला नाही. अपराधी भावना न ठेवता 

खाली जाण,े ववके्रत्याने आणलेला तो बॉक्स खालनू (आांबा) 

ववकत आणायचा साबणान े वर धवुायचा. हाताला साबण 
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लावायचा आवण नांतर घाबरत घाबरत खायचा. नी तरीही मला पोट 

दखुायच्या भीतीमळेु मी यावषी आांबा खाल्ला नाही.  

 आांब्याचे बेगमी करणारे पदाथि लोणची, साखराांबा, 

आांब्याच े साठे, आांबोशी, मॅन्गो जाम, आांब्याचां सरबत, 

साठवलेल्या आांब्याचा गर ह े खाऊनच आता वषिभर आांब्याचा 

ववरह कसा तरी काढायचा आह.े  

 पाऊस आला की आांबा सांपतो. मुांबईचा पाऊस गावच्या 

पावसाची आठवण करून दतेो पण मुांबईचे आांबे आवण गावचे 

आांबे याांच्यात फार फरक आह.े अांगावर टॉवेल गुांिाळून आवण 

अांगात कसे तरी कपिे घालनू आांबे सोलनू चोखनू खाण्यात, तोंिाने 

कपिे बरबटववण्यात जो आनांद असतो तो उपभोगायला आमच्या 

नावशकला, भतूकाळात जायला हवां. नकुतांच माझ्या कानावर 

आलां की ते झाि तोिलां गेलां आवण एका लाकूि वखारवाल्याला 

ववकण्यात आलां. माझ्या घशात कसांतरी झालां. श्वास 

गदुमरल्यासारखां वाटलां माझी आांब्याची आठवण सांपली असां 

क्षणभर वाटलां. जनुां झाि तोिताना नवीन झाि त्या जागी लावावां 

असां सोसायटीत कुणालाच वाटलां नव्हतां. आांबा म्हातारा झाला 

होता. “नवा वकृ्ष कसला लावता? पावकंगला जागा झाली. आवण 

काय त्या आांब्याला काही फळे येत नव्हती. वाळवी पण लागली 
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होती म्हणनू तो तोिला” असां कारण मला दणे्यात आलां. मात् 

जवळ कुठे अन्यत् नवीन का लावला नाही? याचां कारण कुणीही 

वदलां नाही. माझे आमसतू् ह ेअस आह.े  

 या वषी कोरोनामळेु आांबा अवजबात न खाल्ल्याने मनात 

ववचार केला. आांबा पीक कमी होते आह ेका? 

 नकुतांच माझ्या असां कानावर आलां की नावशकच्या त्या 

आमच्या वाि्यातली बरीच झािां तोिली गेली. त्यातील जे एक 

“वळणावर आांब्याचे झाि एक वाकिे” असां माझा पत्ता पसुत 

स्वप्नात येणारां झाि होतां ते दखेील नकुतांच तोिण्यात आलां.  

 पण तरीही मला त्या गावचां घर नदीकाठचां वाकिां 

आांब्याचां झाि रात्भर स्वप्नामध्ये झोपेमध्ये आवण भावववश्वामध्ये 

अस्वस्थ करत होतां. आत रुतत होत. तर ही फलश्रवुत पणूि 

आम्रपरुाण सांपवते. पढुच्या वषी आांब ेभोजनाला भेटू या.  

***** 
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28 माध्यमांिा चांगले काहर टदसतच िाहरीः  

 आज माझा नोकरीचा पवहला वदवस होता. ववषय दऊेन 

वलहा, असे साांगनू बॉस बाहरे गेले. मी वलवहले.  

 ‘माध्यमाांना चाांगले काही वदसतच नाही!’ अशी टीका 

माध्यमाांवर वारांवार केली जात.े माध्यमां ही नेहमी थोि्याफार 

प्रमाणात राजकीय पक्षाांच्या दबावाखाली वावरत असतात, असा 

वारांवार केला जाणारा आरोप आह.े  

 ज्यावेळी समाजात सवि काही ठीकठाक असतां, त्यावेळी 

साांस्कृवतक कायिक्रम, त्याच त्या, नेत्याची छबी, त्याच्या 

बायकोच्या कायिक्रमाांचे खाजगी कौतकु माध्यमाांवर दाखवले जात.े 

प्रमखु राज्यकत्यांचां काही चकुलां असलां तरीही उघिपणे ते 

बोलण्याची वहांमत फारच थोिी माध्यमां करतात. जोपयंत काही 

सांकट येत नाही तोपयंत ह ेफील गिु आवण गिुीगिुी म्हणजे वरवर 

चाांगलां वदसणारां, ववांिो डे्रवसांग केलेलां, फोटोशॉप केलेल्या 

फोटोसारखां सौंदयीकरण करून माांिलां जातां.  

 सध्या समाजात अशी पररवस्थती आह ेकी सगळीकिेच 

कोरोना महामारीचे सांकट आह,े अशावेळी वफलगिुच्या बातम्या 

फारशा दाखवणां शक्य नसतां. तरीही माध्यमाांनी, काही वदवे लावनू 

टाळया वाजवणां वकां वा भारतीयाांचे मनोबल वाढून तो फारच पढेु 
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जातो आह ेअसे काही चाांगल ेववचार सदु्धा माांिले होते. त्यामळेु 

माध्यमाांना चाांगले काही वदसतच नाही असां म्हणण्यात काहीही 

अथि नाही. उगवत्या सयूािला दांिवत करायची वतृ्ती ही साधारणतुः 

सविच समाज मनात वावरते.  

 कें द्रातील सरकार आवण राज्यातील सरकार ह े वेगळया 

पक्षाचे असल्यामळेु, तो ववचार करून माध्यमाांनी आपल्या 

ववचारसरणीनसुार समाजातील काही वाईट गोष्टी दाखवल्या. आज 

कोरोना व्हायरसच्या महामारीमळेु बऱ्याच वाईट घटनासदु्धा घित 

आहते. जस े की, स्थलाांतररत मजरुाांचा प्रश्न फारच मोठा आह.े 

िॉक्टर नसेस याांच्यावर हल्ले होताहते, पोवलसाांवर हल्ला होत 

आह,े त्याांना वववचत् वागणकू वदली जात आह.े स्वतुःला आजार 

होऊ नय े म्हणनू लोक याच कोरोना योध्दा लोकाांना दरू ठेवत 

आहते. पण प्रत्यक्षात कोरोनाचां सांकट वाढल्यावर ही माणसांच 

उपयोगी पिणार आहते याची जाणीव समाजाला नाही. वफलगिु 

मध्य े वावरून कोरोना जाणार नाही. साक्षरतेचां प्रमाण कमी, 

तपासण्या कमी असल्यामळेु समाजातील कोववि 19 केसेसचा 

आकिा कमी येत असावा. चाचण्या वाढवल्या की आकिा वाढेल 

असे माध्यम म्हणतात. लॉक िाऊन उठवल्यावर हा रुग्णाांचा 

आकिा अवधकच वाढेल ह े माध्यमां दाखवतात, ते चकू नाही. 

RTPCR kits बोगस वनघाले. धोका कळत आह.े  
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 पावसाळा सरुू झाल्यावर मुांबईत, भारतात रस्त्याांची, 

वाटाांची वाताहात होत असते. पावसात िेंग्य,ू मलेररया आवण 

कोरोना, वतघां थैमान घाल ू शकतात. हॉवस्पटल्समधील 

कमिचाऱ्याांची सांख्या रोिावली असल्यामळेु काही काही गोष्टी 

तत्परतेने करणां जमत नाही. मतृदहे पाच वमवनटाांसाठीच जर कोववि 

वॉििमध्य ेठेवले असले तरीही त्याचा वव्हविओ बनवनू पसरवला 

जातो. प्रत्यक्षात नसि अथवा िॉक्टर अथवा स्वयांसेवक म्हणनू काम 

करायची वेळ आल्यास हीच लोकां  माग े पाय घेतात. आपल्या 

सोसायटीत राहणाऱ्या िॉक्टराांना, नसेसना, आवण पोवलसाांना सदु्धा 

सोसायटी सोिायला ह ेलोक भाग पितात. अशावेळी आह ेत्या 

तटुपुांज्या कमिचारी सांख्येत जे चाल ूआह ेत्यापेक्षा अजनू उत्कृष्ट तर 

घिू शकत नाही. तरीही जे घिलांय ते दाखवत आहते. माध्यमां ही 

आरसा असतात.  

 ‘माध्यमाांना काही चाांगले वदसत नाही’ असे म्हणण ेचकू 

आह.े जीव धोक्यात घालनू ही माध्यमां सत्य पररवस्थती जनतेसमोर 

माांित आहते.  

* 
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29श्रावण बाळ:  ठाणे 

 श्रावण बाळाची परुातन कथा आपल्याला सगळयाांना 

मावहती आह.े आई-वविलाांना त्याांच्या इच्छेनसुार काविीत बसवनू 

काशीयात्लेा घेऊन जाताना दशरथ राजाच्या बाणाने श्रावण 

बाळाचा मतृ्य ूहोतो. ‘तलुा पतु् ववयोग सहन करावा लागेल’ हा 

शाप दऊेन श्रावण बाळाचे आईविील पतु्ववयोगाने ववव्हल होऊन 

प्राण सोितात. त्यामळेु दशरथ राजाला प्रभ ूश्रीरामचांद्राांसारखा पतु् 

असनूही, पतु्ववयोग सोसावा लागतो.  

 तर ही सांकल्पना त्या काळापासनू जन्माला आली की 

पतु्ाने आई-वविलाांना काशीयात्ेला न्यावे.  

 ही कल्पना आवण ह ेपतु्ाचां कतिव्य मानलां जातां की अांध 

असलेल्या आई-वविलाांना काविीत बसवनू श्रावण बाळ काशी 

यात्ेला नेतो. पतु्ाने आई-वविलाांच्या प्रती असलेलां आपलां कतिव्य 

पणूि करावां, ही कल्पना यामागे आह.े त्यानांतर वकत्येक वष ं

आपल्या पतु्ाने आपलां कतिव्य पार पािावां, आपल्याला सखु द्यावां, 

म्हणनू आईविील मलुगा होण्यासाठी अनेक मलुींना दखेील 

जन्माला घालत होत.े ह्या सांततींनांतर जन्माला आलेल्या मलुावर 

घरी असलेल्या सवांना आवण आई-वविलाांना साांभाळणां, आई-

वविलाांच्या जबाबदाऱ्या पणूि करणां, भावांिाांची लग्न लावणां, घर 
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बाांधणां ही कामां येत. त्याांनी साांवगतलेल्या मलुीशी लग्न करणे 

इत्यादी जबाबदाऱ्या या श्रावण बाळावर येऊन पित असत. 

अपेक्षेत भर पित असे.  

 आवण ह्या सवि जबाबदाऱ्याांनी ह े श्रावण बाळ गाांगरून 

गेलेले असे. आधीच खपू मलुींनांतर जन्मलेला अथवा अनेक 

मलुींमध्ये एकुलता एक म्हणनू हा अवधक लािान ेवाढवनू, चढवनू 

ठेवलेला पतु् असे. त्यात नांतर ही आणखी एक जबाबदारी 

आल्यावर त्याची कुचांबणा होई. मधल्या अनेक वपढ्याांमधील 

‘मलुगा झाला हो’ असां म्हणत मलुाांवर आपल्या जबाबदाऱ्या 

आवण आपल्या अपणूि इच्छा आकाांक्षा आई-विील लादत रावहले 

आवण हा मलुगा जबाबदाऱ्या पार पित रावहला.  

 घरचे साांगतील त्या मलुीशी लग्न करणां, घरच्याांनी 

साांवगतलां तर, मग लग्नाच्या बायकोला त्ास दणेे, सोिून दणेे, 

पैशासाठी हटून बसणे, नोकरी करणाऱ्या पत्नीकिून पण अवाजवी 

घरकामाची, सगुरण असण्याची अपेक्षा करणां हदेखेील करी. हा 

सपुतु् मध्यांतरीच्या काळात आई-वविलाांचां ऐकतच रावहला. 

कधीकधी या श्रावण बाळाच्या वागण्यात अहांकार होता, कधी 

कुचांबणा होती, कधी मजबरूी होती. पण आई-वविलाांच्या अधीन 

ह ेश्रावणबाळ त्या काळात आज्ञेत रावहले. मात् अचानक 2000 
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च्या आसपास ग्लोबलायझेशन एकदम जबर भरारीने वर आले. 

ववक्रीच्या साखळया सरुू झालेल्या, जगात मानवाांना सदु्धा ग्राहक 

समजायची वतृ्ती समाजात आली. जागवतकीकरणामळेु भोगवादी 

वतृ्ती वाढली. श्रावण बाळ बदलला. अगदी सामान्य वनयम म्हणनू 

नाही, पण काही/बरेचसे श्रावण बाळ सजुाण झाले.  

 कुठल्या वातावरणात आपल्याला त्ास होतो आवण कुठून 

दरू राहायचां ह े ह्या मलुाांनी बरोबर ओळखलां. कामावनवमत्त, 

नोकरीवनवमत्त ते आई-वविलाांपासनू दरू राहू लागले. यात त्याांचा 

स्वतुःचा वनणिय होता, त्याांच्या मैवत्णींना/नी त्याांनी/त्याांना 

सचुवलेला, सहवासान ेत्याांना सचुलेला वनणिय होता कोण जाण.े 

की त्याांच्या वमत्/बायकाांनी त्याांच्यावर लादनू िोक्यात भरून भरून 

हमॅरींग करून केलेला वनणिय होता. पण ही मलुां आई-वविलाांपासनू 

स्वतांत्पण ेवेगळी राहू लागली. काही काही प्रसांगी त्या कुटुांबातील 

सदस्याांना पणूिपणे तोिून टाकू लागली. पण अपवाद वगळता 

बऱ्याच या अशा घरी श्रावण बाळ आवण श्रावण बाळाचे 

आईविील याांच्यात सांघषि सरुू झाला. कधी छुपा कधी उघि! मग 

राजाराणीन ेवेगळा सांसार थाटला, ह ेअगदी सामान्य होऊन गेले. 

काळ बदलला ना! 
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 मवहला/बायका सरािस नोकरी करू लागल्या. समाजाची 

मजा, रहन सहन बदलली. जबाबदाऱ्या बदलल्या. पैशाचां महत्त्व 

वाढलां. यावेळी हा श्रावण बाळ आईवविलाांचे ऐकेना. “काशीला 

गेले काय वाशीला गेले काय? तमु्हाला काय फरक पितो 

आांधळयाांना?” असां साांगणारा श्रावणबाळ एका नाटकात मी 

बवघतला आह.े काळ बदलला आवण आयषु्याचा उपभोग घ्यायला 

हवा- घरची जबाबदारी नाही घेतली तरी चालेल; अशी एक 

जाणीव या श्रावण बाळामध्ये येऊन रुजली. जनुाट आईविील 

नकोस ेझाले.  

 खचि वाढला, पैसे परेु पिेनात आवण त्यातनूच वदृ्धाश्रम ही 

सांकल्पना फोफावत जाऊ लागली. सपुतु्ाांनी आई-वविलाांना 

जबाबदारी टाळून वदृ्धाश्रमात सोिलां. काहींनी त्या काळात टीका 

केली होती, पण पढेु समाज त्याला सरावला.  

 अथाित एका कायिक्रमात मी त्या सपुतु्ाला असां बोलताना 

ऐकलां की, “वदृ्ध अवतशय आग्रही असतात. त्यामळेु त्याांचे आवण 

तरुणाांचे पटत नाही. ” एकूण काय तरूण आवण वदृ्ध याांच्यातली 

दरी वाढतच गेली. श्रावण बाळ आज्ञेबाहरे, कव्हरेजच्या बाहरे 

जाऊ लागला. जनु्या वपढीचा ररमोट कां ट्रोल श्रावण बाळा वर 

चालेना झाला. एकत् कुटुांबात राहून मनस्ताप आवण भाांिणां नकोत 
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म्हणनू श्रावण बाळाचे आई विील त्याला वेगळां घर करून दऊे 

लागले. मात् या वेगळया करून वदलेल्या घरात श्रावण बाळाच्या 

पत्नीच े(काही वेळा) आई विील येऊन हक्क जमवनू बसले.  

 तीनही वपढीतले श्रावणबाळ वेगळे होते. कोण चकू कोण 

बरोबर काहीच साांगता येत नाही. मात् मागच्या वपढीचा आवण 

सध्याच्या वपढीचा सांघषि कमी व्हावा आवण सहजीवन सरुळीत 

रहावां यासाठीच थोिां ववचारमांथन केलां.  

 बाकी ज्याचा त्याचा श्रावण बाळ आवण ज्याची त्याची 

कावि खाांद्यावर घेऊन त्याला काशी यात्ेला जायचां का वाशी 

यात्ेला जायचां, ह ेज्याने त्यान ेठरवायचां असतां.  

 स्वतुः श्रावण बाळ बननू घरच्या सविच जबाबदाऱ्या 

घेतलेले काही श्रावण बाळ आता त्याांचे श्रावण बाळ (मलुां) त्याांना 

ववचारत नाहीत म्हणनू वदृ्धाश्रमात खांत करत बसलेले पण 

वदसतात.  

 काळाची पणु्याई दसुरां काय? ‘म्हातारी मेल्याचे दुुःख नाही 

काळ सोकावत आह’े असां म्हणतात. पण म्हातारी मेल्याचां पण 

दुुःख असतांच की! जनु्या वपढीचा अनभुव, ती सांस्कृती, ववचार, 

पारांपररक पद्धती, सगुरण जेवण, ववणकाम, भरतकाम, तो अनभुव, 

ते आजीबाईच्या बटव्यातले औषध याचा पण अांत होत असतो 
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ना! त्यामळेु म्हातारी मेल्याचे दुुःख का नाही? आह.े काळ 

सोकावत आह े याचां दखेील आह े आवण श्रावण बाळ बदलत 

चालला आह ेयाचां दखेील आहचे आह.े श्रावणबाळ अदृश्य झाले 

आहते.  

 काय काय बघावे लागेल, साांगता येत नाही.  
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30सोिं ते सोिं:   

 नाव चकूुन वदलेलां नाही. काही वलखाणात चकू होत 

नाहीय,े खरांच वलवहलांय ‘सोनां ते सोनां’. अिलां की सोन मोिलां, 

जनेु ते सोन,े सोन्यावर राख असते (धोका)चकाकत ेते सोन ेनसत,े 

अशा म्हणी असतात. मशुीत तापनू सदु्धा शधु्द होतां तेच सोनां, 

बावनकशी सोनां, नाव सोनबूाई हाती कथलाचा वाळा, सोनां सोिणां 

वकां वा शांभर नांबरी सोनां अशा वेगवेगळया वाक्याांमध्ये सोन्याचां 

वणिन आपण नेहमीच करत असतो. सोन्याचां आकषिण नाही अशी 

स्त्री आवण परुूष कुठेच नसतात. वस्त्रया नटण्यासाठी, सुांदर 

वदसण्यासाठी, सजण्यासाठी सोन्याचे दावगन े अथवा सोन े

वापरतात. बायका सोने भक्त असतात असा समज समाजात आह.े 

पण परुूष यावर हसत असला तरी सोन्याचे दावगन ेपत्नी, बहीण, 

आई अशा वस्त्रयाांना घेऊन दतेो याचां एक कारण त्याचां प्रेम असतां. 

खरां तर परुुषालाही मावहत असतां, सोनां ही एक कायमची गुांतवणकू 

आह.े सोन्याचा भाव सहसा कधीच कमी होत नाही. झाला तर दहा-

वीस रुपयाांनी कमी होतो. कायम व्हॉट्सअपवर सांदशे वफरत 

असतो, 1970 सालापासनू आजपयंत सोन्याचे भाव कसे वाढत 

गेले याबद्दल तो असतो. 1970 साली तीनशे रुपये असलेलां सोनां 

1980 झाली 900 रुपये झालां होतां. आज सोन्याचा भाव 48 
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हजाराच्या आसपास आह े(नोव्हें. 2020). सोनां ववकत घेण्यासाठी 

सविजण उत्सकु असतात. याचां कारण आह ेशभुशकुन! यासाठी 

वकमान शभुकायािच्या वेळी सोनां खरेदी केलां जातां. दखुी वबमार 

जाय ेिॉक्टर के पास, सखुी जाय ेसनुार के पास अशी पण एक म्हण 

सोन्याबाबत आह.े  

 ‘नळी फुां कली सोनारे इथनू वतथनू गेले वारे’ वकां वा 

‘सोनारानेच कान टोचावे’ वगैरे शब्दात सोन्याचां काम करणाऱ्याांना 

कुशल मानलां जातां. व्यापारी लोकसदु्धा कायम तलुना सोन्याच्या 

भावाशी करत असतात. साधारणपणे असां म्हटलां जातां की एक 

तोळा सोन्याचा जो भाव असतो तेवढा खचि मवहन्याला वकरकोळ 

सामान खरेदी करण्यात मध्यम घरी माणसाला आवश्यक असतो. 

एकोवणसाव्या शतकाच्या सरुुवातीपासनू आजतागायत तसाच 

आलेख वदसनू येतो. सोन्याचा भाव कुठल्याही वषी खाली गेलेला 

आपल्याला बघायला वमळत नाही. शेअर बाजार, आपल्या 

गुांतवणकुीच्या पावत्या ह्या गोष्टी प्रत्यक्ष ऍसेट मानल्या जात नाहीत, 

मात् सोनां ह ेप्रत्यक्ष ऍसेट असतां. अिीअिचणीला थोिाफार तोटा 

घट कापनू, तोटा सोसनू सोने कधीही ववकलां जाऊ शकतां. अगदी 

बाजार भाव वमळत नाही, तरी थोिीफार घट काढून सोनां ववकलां 

जातां. सटू घट वगैरे साांगनू काही प्रमाणात तरी पैसे परत वमळतात. 

Covid-19 साथीनांतर जगभरात सोन्यावर घेतल्या जाणाऱ्या 
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कजाित अचानक वाढ झाली आह.े पवूी खाजगी सावकाराांकिे सोनां 

गहाण ठेवनू कजि घेतलां जाई; आता बँका आवण अनेक ववत्तीय 

सांस्था दखेील सोन ेगहाण ठेवनू कजि दतेात. याचा फायदा ग्राहकाांना 

होतो. लॉक िाऊनच्या काळात कालपयंत मलुाांच्या नोकऱ्या 

सटुलेल्या असताना सोन ेगहाण ठेवनू वमळणारे पैसे ह ेफार उपयोगी 

पितात. प्रवत ग्राम 3600 रुपय ेया भावाने 7. 4% व्याज दरान ेवीस 

लाखापयंत सोन ेकजि वमळू शकते.  

 सोन्याचा भाव कायमच वाढत जाण्याचे मळू कारण 

आपल्या सामावजक पद्धतीमध्ये आह.े लग्नकायािच्या वेळी मलुीला 

अथवा मलुाला वनदान तीन-चार तोळे तरी सोनां कमीत कमी 

अांगावर दावगना बनवनू घातलां जातां आवण घरातलां जनुां ते सोनां 

ववकायला कुणीच तयार नसतां. सास ूआपले दावगने कधीच सनेुला 

दऊे इवच्छत नाही. ती सनेुसाठी नवीन मांगळसतू् कर, नवीन दावगने 

कर असां म्हणत.े त्यामळेु नवनवीन सोन्याची खरेदी घरी होत राहते. 

याच कारणामळेु सोन्याची मागणी सदु्धा वाढत राहते आवण भाव 

दखेील वाढत राहतो. भावना आवण सरुवक्षतता या दोन भावना 

प्रामखु्याने सोन्याच्या वाढत्या मागणीच्या माग ेअसतात. 55 हजार 

रुपये दहा ग्रॅम इतका सोन्याचा भाव सप्टेंबर 2020 मध्य े आह.े 

कोरोनामळेु अनेक जणाांच्या नोकऱ्या गेलेल्या असताना सोन्याच्या 

वाढत्या भावाचां कारण काय असेल? 
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 सोन्याचे दावगने ववकायला गेल्यावर ग्राहक शोधायचा 

त्ास नसतो. सोन ेखरेदी करणारे दकुानदार/सोनार लगेच ते िील 

करून पैसे हातात ठेवनू दतेात. कोरोनाच्या आजारासाठी, 

लग्नासाठी, पगार झाला नाही म्हणनू, नोकऱ्या सटुल्या आहते 

म्हणनू, पैशाची गरज असताना सोनां खपू उपयोगी पिलां आह.े बरेच 

जण सोन्यावर कजि घेऊन व्याज लागण्यापेक्षा सोनां ववकून दखेील 

टाकत आहते. ज्याांनी सोन्यावर कजि घेतले ते दखेील हप्ता भरू 

शकत नाही म्हणनू ते सोन्यावरचा आपला हक्क सोिून ते कजि 

दणेाऱ्या सांस्थेच्या ताब्यात दते आहते. शेअर बाजार, जागा, 

मदुतीच्या पावत्या, पोस्टाची सेवव्हांग सवटिवफकेट, म्यचु्यअुल फां ि 

याांच्यात पैसे गुांतवण्यासाठी थोिेफार प्राथवमक ज्ञान असण्याची 

आवश्यकता असते. सोनां खरेदी करायला अगदी अिाणी लोक 

सदु्धा पटकन पढेु होतात. कारण सोन्याचा भाव वाढणार आवण 

गुांतवणकुीवर चाांगला परतावा वमळणार याची जाणीव सवांना 

असते. असां म्हणतात की घरी जे पारांपररक सोनां आह ेत्यातील बरांच 

सोनां अशदु्ध, भेसळयकु्त आह.े काही प्रकरणात घरातील सोन्याच्या 

दावगन्याांमध्ये चाांदी अथवा ताांबे कालवलेले आह ेआवण वषािनवुष ं

ते सोनां घरातील कपाटात अथवा बँकेच्या लॉकरमध्ये पिलेले 

असल्यामळेु त्याची शदु्धता तपासणी केलेली नाही.  
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 सोन्याची चकाकी कधीच नष्ट होणार नाही आवण 

सोन्याची गुांतवणकू म्हणनू असलेली वकां मत सदु्धा कधीच कमी 

होणार नाही. असां म्हणतात की अथि शास्त्राच्या दृष्टीन े सोनां 

गुांतवणकू ह,े ववकासाच्या दृष्टीन ेघातक असतां. कारण सोन्याची 

गुांतवणकू ही िेि असते, मतृ असते आवण सोन्यात गुांतवणकू 

म्हणनू घातलेला पैसा हा कुणाच्याही ववकासासाठी उपयोगी पित 

नसतो.  

 पण तरीही सोन्याची लोकवप्रयता मात् कमी होत नाही, 

होणार नाही.  

 म्हणनू तर म्हटलां. सोनां ते सोनां! 

   

*** 
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31हसताय िा?  

 हसताय ना? हसायलाच पावहज!े अशी सरुुवात करून, 

‘चला हवा येऊ द्या’, ‘हास्यजत्ा’, ‘लाव रे तो ववविओ’ने 

आपल्या दरूदशिनच्या ववश्वातनू आपल्या मनात प्रवेश केला. हसणे 

जरूरी असनू ते जीवनासाठी खपू आवश्यक असते. हसल्यामळेु 

मनाचा ताण लगेच नष्ट होतो. काव्यशास्त्रववनोद याने यकु्त अशा 

प्रकारे माणसाांनी वेळ घालवावा; असे शास्त्र साांगते.  

 “टीव्ही वकती वेळ बघता आवण कोणते कायिक्रम बघता?” 

असा प्रश्न एकदा मला मलुाखतीसाठी ववचारलेला असताना मी 

साांवगतले.  

 “वदवसाांतले कमी दोन तास टीव्ही बघते. टीव्ही आवण 

मोबाईल फक्त सांध्याकाळी बघते. वदवसभर मी काम, वलखाण, 

घरकाम सगळां करत.े ” मी 

 “ववनोदी आवण हसवणारे कायिक्रम बघायला आविते? 

का आविते?” तो 

 “हो! कारण की हसल्यामळेु हृदयाला होणारां रक्तावभसरण 

सधुारतां, असां म्हटलां जातां. वशवाय त्या रिक्या मावलका 

बघण्यापेक्षा मला ववनोदी कायिक्रमाांमळेु थोिां फील गिु तरी वाटतां. 
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म्हणनू कधी इतर कायिक्रम, बाकी वनयवमतपणे ववनोदी कायिक्रम 

कायम बघते” मी.  

 ववनोदाचे अनेक कायिक्रम असतात. त्यावर त्या व्यक्तीने 

ववचारले की, “चला हवा येऊ द्या वकां वा असे ववनोदी कायिक्रम 

बघायला तमु्हाला कसे आविते? परुुषाांनी बायकाांचे कपिे घालनू 

बघ ूनय,े असां शास्त्रात साांवगतलेलां आह”े तो.  

 “ववनोद म्हटलां की पाचकळपणा अस ू शकतो, वकां वा 

अवभजात ववनोद सदु्धा अस ूशकतो. खरांतर या दोन्हीतील फरक 

फार धसूर होत चालला आह.े ” मी.  

 मी माझ्या मैवत्णींशीसदु्धा या ववषयावर चचाि करायची 

असां ठरवलां.  

 चौघी जणींना या म्हटलां. माझ्या मैवत्ांणीपैकी एक मैत्ीण 

ववनोदी लेखन करत.े वतची पसु्तकां  ववनोदी असतात आवण चाांगली 

असतात.  

 “ववनोद आवितो?” मी 

 “फार वषांपवूी स्त्री कलाकार वमळायचे नाहीत, तेव्हा परुूष 

कलाकार मवहलाांचे कपिे घालनू काम करत असत. ” एक.  

 “आता मबुलक प्रमाणात मवहला कलाकार वमळतात. 

त्यामळेु परुुषाांनी वस्त्रयाांचे कपिे घालनू काम करायची काही 
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आवश्यकता आह े का? वशवाय ते बघनू हस ू यायच्या ऐवजी 

हास्यास्पद वाटतां. ” दोन 

 बाष्कळ ववनोद वगैरे वगैरे त्याांनी वाद घातला.  

 “पण एकूणच ववनोद हा जीवनातील आवश्यक भाग 

असतो आवण ववनोदामळेु आनांद पण वमळतो. ” एक 

 “दसुऱ्याच्या व्यांगावर केलेला ववनोद मात् एकदम खराब 

मानला जातो. माणसाचां हसणां वाढलां तर आजार बरे होतात. ” चार 

 “हसण े आवश्यकच असते आवण कुठल्या ना कुठल्या 

प्रकारे ववनोद वनमािण व्हायला हवा. ” 

 “ववनोद ह ेएकदम वभकार हास्य रसाच ेरूप असते. एकदम 

कमी बदु्धी असलेल्या माणसाांचा करमणकुीचा प्रकार होतो” एक 

मैत्ीण मला म्हणाली.  

 “सदवै तोंि रिकां  करून बसणां म्हणज ेकाय फार चाांगला 

प्रकार असतो?” द्वयथी ववनोद एक प्रकारे चेहऱ्यावरचे ववनोदी 

वाटणारे हावभाव आवण हसरा चेहरा आवण वकरकोळ दहेबोलीने 

पण मजा येते. आनांदाने लाईटली प्रत्येक गोष्ट घेण्यामळेु 

जीवनातला आवण मनावरचा ताण कमी होतो” दोन 

 “एखादी गोष्ट घिली की ती साांगताना खपू िोकां  धरायचां 

िोळयातनू पाणी काढायच म्हणज े ती लोकाांना अपील होते. 
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आपल्यावर कसा अन्याय झाला आह,े ह ेत ूशाांतपणे साांगशील तर 

तझु्या िोक्यावर पररणाम झाला असे वाटते” एक 

 “त्यामळेु रिणां आवश्यकच असतां, हसलां नाही तरी 

चालतां” ती मैत्ीण मला म्हणाली. चचाि झाली होती.  

 “ववनोद चाांगले होत,े ” एका कायिक्रमानांतर मी म्हणाले 

असता मैत्ीण म्हणाली,  

 “शांभर वेळा वाचलेले व्हाट्सअप वर ऐकलेले आवण 

वघसेवपटे तेच तेच ववनोद होते. परत परत वकती वेळा हसायचां?” ती 

मैत्ीण मला म्हणाली.  

 “बाजचू े लोक हसतात की नाही ह े बघनू वकां वा हसणां 

शोभेल की नाही याचा ववचार करून हसणारे पण लोक असतात. 

” मी 

 हसण्याच े पण वेगवेगळे प्रकार असतात. प्रत्येक माणसू 

आपल्या स्वतांत् शैलीत हसत असतो, काहीजण तोंिातल्या तोंिात 

मांद हसतात. काही जणाांच्या चेहऱ्यावर मांद हस ूयेतां. सात मजली 

हसणारे काहीजण असतात. काहीजण खदखदनू खदखदनू हसतात. 

काहीजण रावणासारखां ववकट हास्य करतात. कोणी त्याला सहन 

होत नसतां, दात पढेु वदसतात तरी ते हसतात. पढेु होऊन वाकून 

हसतात आवण पोट धरून हसलो म्हणतात. कोणालाच जमुानत 
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नाहीत. जनावर अथवा पक्षी कधीच हस ूशकत नाही. ह हा ही हू 

असां हसण्याचा गणु फक्त माणसात असतो. सामान्यतुः माणसां ह हा 

हु हो च्या बाराखिीत हसतात.  

  काही माणसां अवजबात हसत नाहीत. हसणां हा त्याांना 

गनु्हा वाटतो. हसण े वकां वा वस्मतहास्य हा त्याांना आपल्या 

व्यवक्तमत्वावरचा िाग वाटतो. पण असां नसतां. हसण ेसहज भाव 

असतो.  

 “मी हसत बेभान होत नाही” ववचारवांत कॉलेजमध्ये 

असताना जसे आपण ददिभरी शेरोशायरी वकां वा तत्वज्ञान साांवगतलां 

जातां अशी, मनावर खपू वेदना आणणारी, दुुःख व्यक्त करणारी 

वाक्यां वहीत वलहून ठेवायचो अशी वाक्यां त्या माणसाच्या मनात 

नेहमीच असतात.  

 पण थोिा वेळ सखु दुुःख ववसरून ववनोदावर हसनू मन 

मोकळां करायला काय हरकत आह?े सदवै मोठ्या वचांतेत वैचाररक 

असल्यासारखा आवण गहन वचांतनात असल्यासारखा चेहरा करणे 

म्हणजेच काही तमु्ही फार ववचारवांत असताच असां नाही. तमुचां 

इतर काम वेगळां, मनोरांजन वेगळां! 

 काव्य शास्त्र ववनोद आचारुन, आनांद घेत घेत तमु्ही तमुचां 

काम पण वसरीयसली करू शकता.  
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 वहांदी वचत्पटातील ववनोद, ववनोदी नाटकाांमधील जोक्स, 

सांता बांता ववनोद, हस ू येणारे शाळा-कॉलेजच्या ववद्याथयांच्या 

गप्पाांमध्ये कानावर पिणारे ववनोद, लोकल टे्रनमध्ये फोनवर ऐकू 

येणारे ववनोद, हसत ेखेळत ेववनोद, मावलकाांमधले ववनोद या सवि 

ववनोदाांचा हसनू आनांद घ्यायला हवा.  

 नवरसाांपैकी हास्यरस पण महत्त्वाचा आह.े  

 हसताय ना, हसायलाच पावहजे.  

 

 *** 
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32भातुकलरीः  

 भातकुली हा लहानपणी खेळला जाणारा खेळ आह.े त्यात 

मलुां-मलुी लहानपणी एकत् जमनू आपल्या आई-वविलाांची 

नक्कल करून, घरातील सांसारातील काही घटनाांची नाट्यरूपाांतरां 

करतात. भातकुली वकमान दोन जण खेळत. खाांद्यावर पदर घेऊन 

“आहो जेवायला चला हो/चहा झाला” म्हटलां की मग चहा वकां वा 

मरुमऱु्याचा भात करत असत. शेंगदाण्याचे लािू बनवत असत. 

काही वेळा अजनू दपुारच्या वेळी आई-विील झोपलेले असताना 

लहान मलुां भातकुली वगैरे खेळतात. िोक्यावर ओढणी 

सािीसारखी गुांिाळून छोटीमोठी भाांिी, वाट्या-चमचे, 

मरुमऱु्यायाचे लािू, शेंगदाण्याचे लािू, मरुमऱु्याचा खाऊ घेऊन 

भातकुली खेळतात. तळुशीबागेत भातकुलीचा मोठा सांच ववकत 

वमळतो. भातकुलीत छोट्या छोट्या वस्त ूअसतात. लायटर, गॅस, 

शेगिी, वमक्सरपासनू प्लावस्टकच्या आवण धातचू्या वस्तहूी ववकत 

वमळतात. लहान मलु ेया वस्त ूमाांिून त्याांच्याबरोबर छान खेळतात.  

 भावी काळात उपयोगी पिेल, स्वयांपाकाचा असा अांदाज 

घ्यावा म्हणनू ही लहान आकार असलेली भाांिीकुां िी आवण 

स्वयांपाकातल्या उपकरणाांची छोटी रूपां बनवलेली असतात. फार 

पवूी रस्त्यावर सदु्धा मातीची छोटी छोटी इिली पात्, खलबत्त ेवगैरे 
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लहान मलुाांना अांदाज यावा म्हणनू बनवलेली ववकत वमळत 

असायची. आता वरवांटा, खलबत्ता, मोदक पात् सगळया अशा 

दवुमिळ गोष्टीसदु्धा या भातकुलीच्या खेळण्याांमध्ये वमळतात. एका 

वठकाणी तर मी दळणासाठीचां दगिी जातांसदु्धा बवघतलां होतां. गॅस 

वसलेंिर आवण शेगिी, कटर, वमक्सर, कुकर या वस्त ू पढेुपढेु 

प्लावस्टकमध्ये वमळू लागल्या. मेकॅनो खेळामध्य े सट्ु्टया भागाांना 

जोिून माणसू घर बनवतो. ववटाांच्या वभांती, त्याांच्यात दारे व 

वखिक्या जोितात वकां वा परदशेाांमध्ये जसां घरातील सामान फवनिचर 

आत माांिायला छोट्या-छोट्या वस्त ू ववकत वमळतात. तसेच 

आपल्याकिे भातकुलीचा खेळ ववकत वमळतो. भातकुलीच्या 

खेळातील घराचा आवण सांसाराचा आवण स्वयांपाक खोलीचा 

अांदाज सदु्धा येतो. ताांब्या-वपतळेची आवण लाकिाची सदु्धा 200 

प्रकारची भाांिी भातकुलीत अस ू शकतात. पणु्याला तर अशा 

भातकुलीच्या खेळण्याांचां प्रदशिन भरलां होतां. परदशेातील लोकाांना 

तर भातकुलीच्या खेळण्याांचां फारच आकषिण आह.े या वदवसात 

तर परदशेी जावे म्हणनू मलुाांना सदु्धा मलुींइतका स्वयांपाक आवण 

घरकाम येणे आवश्यक असत.े तर त्यामळेु ह ेखेळ भारतीय मलुी 

तसांच मलुाांनादखेील/परुुषाांना दखेील उपयोगी पितात. ओव्हन, 

कुवकां ग रेंज, वकचन सेट, बरण्या, केक पात् अशाही वस्त ू

खेळण्याांमध्ये ववकत वमळतात. सावांतवािीच्या खेळाांमधनू लहान 
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मलुाांसाठी आई-विील पोळपाट-लाटणां नक्की आणतात. मलुां मग 

वनवमिती करतात. ह्या लाकिी पोळपाट लाटण्यावर वेि्यावाकि्या 

आकाराच्या पोळया बनवनू बालक गोल पोळया बनवायचा सराव 

करत असतात. वय वष े3 ते 8 या वयात बालकाांना भातकुलीचा 

खेळ मानवसक आवण शारीररक ववकासासाठी उपयोगी पितो. 

परांपरा, अन्न, खेळणी आवण मानवसकता या सवांचा सांगम 

भातकुलीच्या खेळात बघायला वमळतो. मानवाचां सवाित पवहलां 

आकषिण ह ेअन्न असतां आवण अन्न बनवायची सरुुवात घरी होत.े 

त्यामळेु चहा-कॉफी-जेवण बनवणाऱ्या भातकुलीच्या खेळामधनू 

बालकाांच्या मनाचा ववकास होतो. भातकुलीत अन्नाबद्दलचे प्रेम 

आह.े अन्नाचा आदर आह.े भातकुली खेळणारे बालक, त्याांच्या 

मनात सांसार प्रेम वनमािण होत असते.  

 मलुा-मलुींना घरातील स्वयांपाकघराची साधना 

वशकण्याचा भातकुली हा खेळ असतो. भातकुली म्हणजे फक्त 

खेळ नसतो. लहान मलुां बालक ह े उद्याच े नागररक घिणार 

असतात. उद्याची कुटुांब वप्रय व्यक्ती बनणार असतात. बालकाांना 

भावी जीवनासाठी तयार करणां, कुटुांबाची जाणीव दणेां, स्वयांपाक 

घर आवण घरातील घरगतुी उपकरणाांचा अांदाज दणेां, याची सरुुवात 

या भातकुलीपासनू होते. भातकुलीवरचां सगळयात लािकां  गाणां 
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भातकुलीच्या खेळामधले राजा आवणक राणी 

अध्याि वरती िाव मोिला अधरुी एक कहाणी 

 आपल्या भातकुली बहुतेक अधिवटच राहतात. बालकाांना 

आईवविलाांसमोर भातकुली खेळण्याववषयी सांकोच वाटतो, 

त्यामळेु याांच्यात कुणी आलां की मला वाहतकूही बांद करतात. 

भातकुली सांपते कारण शाळेत वकां वा क्लासला जायची वेळ येते. 

कुठे तरी खेळत असता वचिवचि होत.े आई-विील रागवतात.  

 आता भातकुलीचा खेळ थोिा माग ेपिलाय. आधवुनक 

खेळणी येत आहते. त्यामळेु भातकुली भारतामधील मलुाांना 

मावहती नसत.े पण मलुाांना भावी जीवनासाठी तयार करण्यासाठी 

भातकुलीचा सेट नक्की घेऊन द्या.  

   

*** 
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33 लग्ि की टवघ्ि:  

 ‘लग्न की ववघ्न’ या ववषयावर वलवहण्याची इच्छा होण्याचां 

कारण म्हणजे बाबा रामदवे याांनी वदलेली एक मलुाखात होय. 

हल्लीच्या काळात बरीच मलुां मलुी आम्हाला कररअर करायचां 

म्हणनू लग्न करत नाही. मात् रामदवे बाबा आज वयाच्या 56 व्या 

वषीसदु्धा ठीक fit prospering आह,े त्याचां कारण/ रहस्य 

साांगताना ते त्याचां कारण लग्न न करण ेह ेसाांगतात. शारीररक दृष््टया 

वफट योग गरुू बननू वर स्वतुःचा धांदा व्यवसाय वाढव ूशकले. लग्न 

झाल्यावर माणसाची काही खास करायची उमेद सांपनू जाते. याचे 

कारण घरच्या जबाबदाऱ्या पायात बेिी बनतात. आयषु्य खची 

पिते. काळजी पण वाटते. धािस करणाऱ्या माणसाांची पणूि सांपनू 

जातां. जबाबदारी आह,े त्यामळेु आपलां काही झालां तर 

बायकोपोराांचां कसां होईल? ही काळजी वाटत राहते आवण कुटुांब 

प्रमखु आवण पत्नी सांपनू जातात. मलुाांना मोठां करायचां याच ध्येयाने 

ग्रासनू त्याांना बाकी आजबूाजचू्या ववश्वाचा वकां वा आपल्या 

स्वप्नाांचा पण ववसर पितो.  

 वववाह सांस्थेत लग्नामध्ये पण वकती झालेले बदल आपण 

पावहल.े फार पवूी आई-विीलच मलुगा मलुगी बघनू लग्न 

ठरवायचे. नांतर मलुगा मलुगी एकमेकाांना बघ ू लागले. नांतर 
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बालवववाह, पढेु ववधवा वववाह, पनुवविवाह, करारवववाह, वलव्ह इन 

ररलेशनवशप अशा वेगवेगळया तरुळक मकु्काम करून, 

थाांब्यावरून, लग्न नको या मतापयंत आज लग्नाची गािी आली 

आह.े  

 वववाह मांिळ, ऑनलाईन शादी जळुवनू, पररचय वगैरे ह्या 

वेगवेगळया मागांनी गरज आह ेपण सोय नाही तरी लग्न ेजळुवणे 

चाल ूआह.े  

 लगनना लािू खाये तो रिे 

 लग्न लािू खाये ना तो भी रिे, अशी लग्नाची वस्थती आह.े 

लग्न म्हणज ेएक समारांभ सोहळा आवण मजा, चमकधमक प्रदशिन 

आवण पढेु ऐकू येणाऱ्या मीपणाच्या, ववसांवादाच्या बातम्या असांही 

घिू शकतां.  

 आज अशी लग्नाची वस्थती झालेली आह े की वववाह 

मांिळ वकां वा लग्न या ववषयावर बोलायचां म्हटलां, की लोक 

बेवफवकरी दाखवतात. चालते, म्हणत असे दाखवतात की काय 

वकरकोळ गोष्ट आह,े तमु्ही उगाचच वववाहाचा बाऊ करता. 

वववाहसांस्थेत घाबरण्यासारखां काही नाही. लग्न हा प्रश्नच नाहीय.े 

मलुामलुींनो मनातनू ही लग्नाची काळजी फेकून द्या. मलुाांच्या 

लग्नाची काळजी केली तर ते आपल्या ववचारसरणीची टर 
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उिवतात. पण कुटुांब न्यायालयात दाखल होणारे घटस्फोटाचे अजि 

असे दाखवतात की लग्न ही एक काळजीची बाब आह.े  

 तर शेतकरी कुटुांबात जन्मलेले बाबा रामदवे याांनी पतांजली 

आयवुेवदक ह्या मोठ्या कां पनीची धरुा 54 व्या वषी वनमािण केली 

आह.े करोवनल ह्या कोरोनाच्या प्रवतकार शक्ती वाढवणाऱ्या 

औषधाचा शोध लावला. त्यावरून बरांच वादळ उठलां पण 

अजनूही ववदशेी कां पन्याांना दरू करणारे बाबा रामदवे ह े एकमेव 

भारतीय आहते. ते आयवुेदाचा प्रसार करत आहते.  

 हम कुवारे ही अच्छे 

 नही हमारे बच्चे 

 शादी करके हो जाते 

भले भले कच्चे! यशस्वी होण्यासाठी, यश वमळवण्यासाठी 

लग्न करू नय े हा उपाय योग्य आह े का? ज्याचे त्याचे ववचार 

आहते. एक वेगळा ववचार म्हणनू तमुच्यासमोर माांिला.  

 अवववावहत रावहल्यामळेु आपण यशस्वी झाल्याचां 2018 

साली गोवा येथे बाबा रामदवे याांनी साांवगतलां. सामान्यतुः 

पररवारासाठी माणसू काम करतो, पण पररवार घर वमळाल्यावर तो 

तपृ्त होऊन जातो, सांतोषी होतो आवण अवधक मोठी उिी मारायला 

घाबरतो. धािस करत नाही. मान्य आह े की कुटुांब असलेला, 
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फॅवमली मॅन म्हणनू राहायला पण सोपां नसतां. त्याांच्यावर पण 

कुटुांबाची जबाबदारी असते. लग्न करण,े लग्न वटकवणे सोप ेनाही. 

बहुताांशी लोकाांची लग्नां होतात आवण ते आपापले जीवन आनांदाने 

घालवतात. पण जर काही वेगळां बनायचां असेल तर अवववावहत 

राहावे.  

 लता मांगेशकर, अटल वबहारी वाजपेयी अशी उदाहरणां 

माांिली गेली होती. लग्न एक ववलन असते ह ेबायकाांच्या बाबतीत 

आत ववचार पयंत सत्य असतां. तरीही मलुामलुींना लग्न करणां 

आवश्यक होऊन जातां. माहरेची लोकां  मागे लागतात, की एकदाची 

ही जबाबदारी टाकली जावो. पण लग्न एक ववघ्न याबद्दल एक 

वेगळा ववचार, हा रामदवे बाबाांनी माांिला आह.े  

** 
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34 एक मूठ अिाजीः  

 नावशक शहराच्या ससुांस्कृती फाउांिेशनने सामावजक 

बाांवधलकी जपत तीन वषं ववववध मागांनी समाजकायि केले आह.े 

जानेवारी 2020 साली ससुांस्कृती सांस्थेने ‘एक मठू अनाज’ ही 

योजना सरुू केली. दशेातील वांवचत घटकाांच्या बाबतीत सवि समाज 

काहीतरी दणेे लागत असतो. जनू 2020 मध्य े या ‘ससुांस्कृती 

फाउांिेशन’ ने पांधराशे वकलो धान्य बीिमधील एि्सग्रस्त मलुाांच े

शेल्टर होम असलेल्या मलुाांसाठी इन्फ्रां ट इांविया सांस्थेला पाठवलां. 

बीिजवळ असलेल्या शाांतीवन या सांस्थेला तीन हजार वकलो गहू 

पाठवला. पांजाब नॅशनल बँकेतनू सेवावनवतृ्त झालेले दीपक वैद्य 

आवण रवींद्र अभ्यांकर याांनी सामावजक बाांवधलकी जपत स्वतुः 

दखेील या कायिक्रमाला योगदान वदलेले आह.े  

 या योजनेअांतगित ससुांस्कृती फाउांिेशन त्याांची लहानशी 

गािी घेऊन सामान्य जनतेपयंत दारोदार पोहोचत.े ज्याांना अन्न 

द्यायचां आह े ते यथाशक्ती धान्य, गहू, ताांदळू, तरूिाळ, साखर 

इत्यादी दतेात. ससुांस्कृतीचे स्वयांसेवक ते धान्य गोळा करतात. 

शहरातल्या वनरवनराळया भागात आवण सोसायट्याांमध्ये जाऊन ह े

धान्य गोळा करण्याचां काम चाल ूअसतां. सध्या लॉकिाऊनमळेु ह े

काम थाांबवलां होतां. तरीही नागररक या योजनेअांतगित बाराशे रुपये 
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सत्पात्ी दान, स्वतुःचे अल्प योगदान या सांस्थेला दऊे शकतात. या 

पैशातनू वांवचत गटाला धान्य पोहोचवले जाईल.  

 फार वषांपवूी दारी आलेल्या माांगत्याांना आपण मठूभर 

धान्य द्यायचो. हल्ली लॉकिाऊनमळेु, मागणारी मांिळी दारी येण े

कमी झाले आह.े दवेळे सदु्धा बांद आहते. नाहीतर दवेळात दखेील 

आपण मठूभर धान्य दते असतो. त्याऐवजी आपण या सांस्थेला 

ऐवच्छक धान्य वकां वा बाराशे रुपये एकरकमी दऊेन आपली 

सामावजक जबाबदारी पार पािावी.  

 कोरोना महामारीमळेु अनेक सामावजक सांस्था अिचणीत 

आलेल्या आहते. त्यात वनदान ह्या मलुाांची अन्नधान्याची 

अिचण/आबाळ होऊ नय ेयासाठी नावशकची ही सांस्था काम करते 

आह.े त्याांना आपण सगळयाांनी जरूर मदत करावी.  

 सांपकि : दीपक वैद्य 9158582222 

*** 
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35सुख टोचतंय:  

 एखाद्या सविगणुसांपन्न घरी, पैसा असलेल्या सवि 

सवुस्थतीत असलेल्या स्त्रीने/परुुषाने जर मला वनराश वाटते, माझा 

मिू खराब आह,े मला कशातच रस वाटत नाही असां साांवगतलां, तर 

बाकीचे लोकां  वतला/त्याला म्हणतात ‘त्याला सखु टोचते’ एका 

अवभनेत्याच्या आत्महत्येनांतर लोकाांनीही हचे शेरे मारल े होत.े 

चांद्रावर प्लॉट असलेला हा माणसू एवढा प्रवतथयश असनू याला 

सखु टोचत होतां. पण शेवटी ज्याचां दुुःख ह ेत्यालाच मावहती असतां. 

इतर सविसामान्य गरजा पणूि झाल्यावर साधारणतुः मनाची घालमेल 

सरुू होत असत.े त्यामळेुच ‘सखु टोचते’ ह े वनदान करून लोक 

मोकळे होतात. त्यात आता पररवस्थती बदलली आह.े शास्त्रज्ञाांनी 

अभ्यास केलेला आह ेआवण मानवसक आजाराांवर बरेच सांशोधन 

झालेले आह.े त्यामळेु वनराशा अवसाद हा एक इतर आजारासारखा 

आजार मानला जात आह.े सांकटां सगळयाांवरच येतात, पण त्या 

सांकटाांशी तोंि दणे्याची प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराची अथवा मनाची 

धारणा अथवा आलेख हा वेगवेगळा असतो. त्यानसुार प्रत्येक 

व्यक्ती आलेल्या सांकटावर वकां वा ररकामपणावर वेगवेगळया प्रकारे 

मात करत.े या समायोजनात ताण येतो. त्यातनू त्याांच्या मेंदमूध्ये 

एखाद्या केवमकलचां प्रमाण कमी झालेलां असतां. त्याांना लवकर 
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वनराशा येते. मनु्नाभाई एमबीबीएस वचत्पटानसुार साांगायचां तर 

मेंदमूध्ये केवमकल लोच्या झालेला असतो.  

 मानवसक रोग झाले असता औषधोपचार केले की 

सधुारणा होते. औषधां वचकाटीन ेव्यववस्थत आवण दीघिकाळपयंत 

घ्यावी लागतात. ते वनराशेचे झटके परत येऊ शकतात. 

औषधोपचार घेत आहोत तो आपल्याला मानवसक आजार असेल 

तर औषध ेथाांबवल्यास परत येऊ शकतो. दीघिकाळ उपचार करावा 

लाग ू शकतो. लपवण्याकिे कल असतो. मानवसक आजार 

लपवण्याचा प्रयत्न माणसू करतो. आणखी एक असे, की आजार 

झाला म्हणजे तमु्ही वेिे झालात असां काही नाही. आवण वहांदी 

वसनेमात दाखवतात तसे लगेच काही इलेवक्ट्रकल शॉक िोक्याला 

दते नसतात.  

 मानसोपचाराच्या पवहल्या पायरी मध्ये counselor 

िॉक्टर तमुच्याशी बोलनू तमु्हाला काय त्ास आह े ही चौकशी 

करतात. तमुच्या मनात काय चालते काय खपुते. काय काय घटना 

घिल्या आहते? एखादां सांकट आलेलां आह ेका? एखादा धक्का 

बसलेला आह े काय? चौकशी करतात. तमुच्या िोळयासमोर 

तमु्हाला काय झाले आह?े तमु्हाला नक्की प्रश्न काय आह?े ते सदु्धा 

येते. उपचारासाठी येणाऱ्याला औषध दते नाहीत.  
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 या उपचाराने बरे न होणाऱ्याला िॉक्टर psychiatrist 

किे पाठवतात. काही चाचण्या करून औषधोपचार होऊ शकतो.  

 मनाला बरे वाटत नाही असे वदसले, तर मानसोपचार 

तज्ज्ञाकिे जरुर जावे.  

 औषधोपचार करून बरे वाटू शकते. आनांदी राहावे असे 

प्रत्येकाला वाटते पण अिचण असेल तर लपवनू ठेव ूनका. सखु 

टोचतांय म्हणनू म्हटलां जातां त्याकिे दलुिक्ष करून औषधोपचार 

करा.  

 The wearer only knows where the shoe 

pinches! 

 उपचार घ्या. Take care of yourself.  

   

** 
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36खा रे िेंगदाणे:  

 शेंगदाणे हा पदाथि न आविणारी व्यक्ती मी तरी अजनू कुठे 

बवघतली नाही. शेंगदाण्याला गररबाांचे बदाम असे सदु्धा म्हणतात. 

मांकी नट म्हणजे माकिाचे नट(दाणे)अशा शब्दात त्याांचां वणिन केलां 

जातां. शेंगदाण्याला गबुर वपांिर मगुफली, भईुमगुाच्या शेंगा अशा 

शब्दाांनी पण ओळखलां जातां. सवि धमांमध्य ेआवण सवि जगामध्ये 

शेंगदाण्याचां कौतकु माणसाांना फारच आह.े तेलवबया असल्यामळेु 

शेंगदाणे लहान ववके्रत्याांपासनू मोठ्या व्यापाऱ्याांपयंत 

सगळयाांकिेच भाव खाऊन जातात. लहान व्यापारी वकरकोळ 

ववक्रीसाठी शेंगदाणे ववकतात. जनता चटणीमध्ये, धान्याांमध्ये, 

जेवणामध्य,े साबदुाणा वखचिी उपासाच्या पदाथांमध्ये अथवा 

नाश्त्यामध्ये वापरतात. दसुरे तर अवधक श्रीमांत व्यापारी तेल 

काढण्यासाठी याचा उपयोग करतात. शेंगदाण्याचे तेल हा 

जगभरातला आविता पदाथि आह ेआवण तब्येतीच्या दृष्टीन ेपण ते 

चाांगलां असतां. तेलवबयाांपासनू तेल काढून नांतर उरलेली पेंि अथवा 

चोथा त्याला ढेप असेदखेील म्हणतात ती फेकत नाही. म्हणजे 

जनावराांना खायला दतेात. हा चोथा पौवष्टक असनू त्यामळेु जनावर 

आरोग्यवान राहतात आवण गाई म्हशी अवधक दधू दतेात असा 

दखेील वनष्कषि आह.े  



180 

 

 100 ग्रॅम शेंगदाण्याांमध्ये 567 कॅलरी उजाि शक्ती वमळत.े 

त्यात 35 टक्के प्रोवटन आवण फायबर 36 टक्के व शनू्य 

कोलेस्टरॉल असतो. मेनोपॉजनांतर वस्त्रयाांना शेंगदाणे खाण्याचा 

फायदा होतो. शेंगदाण्यात योग्य प्रमाणात प्रोटीन्स असतात. वजन 

वाढवण्यास थोिाफार हातभार लाग ू शकतो. गावठी 

शेंगदाण्यापासनू ते एक्सपोटि क्वॉवलटी म्हणज े मोठ्या मोठ्या 

बोटाच्या पेराएवढे मोठे शेंगदाणे बाजारात ववकत वमळतात. चववष्ट 

लागतात.  

 पवूी मुांबई-पणुे रस्त्यावर जेव्हा मजरू काम करत असत, 

तेव्हा त्याांच्यात अशक्तपणा जाणवला असता शेंगदाणे खायला 

दणे्यात आले. शेंगदाणा वचक्की लोणावळयाची वचक्की नावाने 

जगभरात लोकवप्रय आह.े शालेय पोषण आहारात पण शेंगदाणा 

वचक्की गाजली. भारतीय लोक शेंगदाण्याची चटणी आवण भाकरी 

आविीन े खातात. तसेच परदशेी पीनट बटर म्हणजे 

शेंगदाण्याांपासनू बनवलेली चटणी मेणासारखी मऊ करून जेवण 

चववष्ट होण्यासाठी ब्रेिला लावनू खातात.  

 गररबाला कुठले बदाम-काज-ूवपस्त-ेअक्रोि खायला 

वमळणार? आम्हाला मध्यमवगीयाांना पण परवित नाहीत. 

शेंगदाणा गररबाचे बदाम. रस्तोरस्ती ‘खाSरेS शेंगदाणे’ आरोळी 
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दणेारे ववकतात. शेंग, फल्ली असे ओरित जाणाऱ्या 

फेरीवाल्याकिे बघा. गळयात ड्रम बाांधणारा हा माणसू कागदाची 

पुांगळी करून त्याच्यात शेंगदाणे घालनू तो ववकत असतो. दाणे 

गरम राहायला म्हणनू एका मिक्यात ठेवनू कोळसे पेटवले जातात 

आवण अग्नी मांद पेटवला जातो. त्यामळेु पावसातसदु्धा शेंगदाणे 

छान गरम कुरकुरीत राहतात. कुणालाही मोहात पािेल अशी 

शेंगदाण्याची चव असते. गप्पा मारत असताना भाजलेल्या भईुमगू 

शेंगा, मीठ घालनू उकिलेल्या शेंगा पातले्यात काढून ठेवाव्या. 

सगळेजण त्याच्यावर तटूुन पितात. ओल्या भईुमगुाच्या शेंगा हा 

पदाथि उपासासाठी भरपरू खाल्ला जातो. मी टीव्ही बघताना समोर 

वटपॉयवर शेंगदाण्यासोबत गळू पण ठेवते. शेंगदाणे भाजनू ठेवते. 

खसुखशुीत राहतात आवण नांतर ते गळुासोबत खाल्लेही जातात. 

ववकत वमळणारे शेंगदाणे भाजलेले, सालासकट वकां वा साल 

नसलेले असे दोन प्रकारचे असतात. केल्यास प्रसांगी वतसरे तळलेले 

पण चाांगले लागतात.  

 आज या ववषयावर वलहावां असां वाटण्याचां कारण 

म्हणजेशेगदाणा तेल 220 रुपये वलटर वमळाले (२०२०). त्या 

सांदभाित एक बातमी आली आह.े त्यात त्या व्यापारी लोकाांनी 

साांवगतले की गजुरातमध्ये बऱ्याच व्यापाऱ्याांनी मागच्या वषी भरपरू 

भाव वमळाल्यामळेु यांदा शेंगा जास्ती लावल्या. मात् ह ेशेंगदाणे 
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पीक यावषी अवकाळी पावसाने खराब झाले त्यामळेु शेंगाांचा भाव 

बराच वाढला आह.े नोव्हेंबर नांतर परदशेी मागणी आल्यावर 

भारतातनू शेंगदाणे परदशेी पाठवले गेले तर भारतातील 

शेंगदाण्याचे भाव अवधक वाढून महाग होण्याची भीती आह.े 

गजुरातमध्ये तीस टक्के शेंगदाण्याचे पीक अवकाळी पावसामळेु 

खराब झालेले आह.े सौराष्ट्र ऑईल वमल असोवसएशनने साांवगतलां 

परदशेी व्यापारात सदु्धा सोललेल्या फल्ली म्हणज े शेंगदाण्याची 

मागणी भरपरू असते. शेंगदाण्याची महती, वकां मती आपल्या दशेात 

साधारणपणे वाढत असतात, पण स्वाद लाजवाब असतो.  

 जीभ साांगते.  

“खा रे शेंगदाणे, खारे शेंगदाणे” 

  

*** 
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37इिलर:  

 एका कोणा वब्रवटश, परदशेी व्यक्तीन े ईिलीला बोअर 

म्हटले. एखाद्या कुकने (स्वयांपाकी म्हटलां तर एकदम वाईट शब्द 

वाटतो) म्हटले तर ठीक, त्याचे मत म्हणनू म्हटलां जातां पण ह े

महाशय भारतीय राजकारण आवण इवतहास वशकवतात. इिली हा 

प्रकार फार बोररांग असतो असां वाक्य टाकल्यामळेु अगदी सामान्य 

लोकाांच्या पण िोक्यात गेले. तसां पावहलां तर भात आवण इिली 

बाजबूाजलूा ठेवले तर िोळयाला मोती वबांद ूझाल्यामळेु मला तर 

दोन्ही सारखेच वाटतात. पण चव घेतली की दोन्हीतला फरक 

लक्षात येतो. भारतीयाांना इिलीबद्दल फार प्रेम आह.े दवक्षण 

भारतातील लोकाांचा पदाथि असला तरी पणूि दशेभर लोकवप्रय 

आह.े बोलणाऱ्याचा हते ूकाही कळला नाही. पण अगदी इिलीचे 

पीठ ठेवावे तसा हा ववषय भारतीयाांनी दोन-तीन वदवस फुगवत 

आवण आांबवत ठेवला. त्या बोलणाऱ्याला टीकेला पण तोंि द्यावां 

लागलां. इिली, उिीद िाळ, ताांदळू गरम पाण्यामध्ये वभजवनू 

वाटतात. मग आांबवतात. (ह ेदोन्ही एकत् करून) उकिून मध्यम 

गार खातात. त्यात तेल कमी असल्यामळेु fermented असते 

त्यामळेु आरोग्यासाठी सदु्धा इिली उपयोगी पिते. इिली ही तशी 

साधीसधुी आवण घरगतुी पदाथांमध्ये आह.े काही जण त्याच्यात 
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सदु्धा ववववधतेचे सेजवान इिली मांचरुीयन असे वेगवेगळे प्रकार 

करतात.  

आधवुनक प्रकार वनमािण झाले आहते. स्पेसमध्ये म्हणजे 

अांतराळात अांतररक्ष वीराांना गगन यानाच्या वेळी आरोग्यदायक 

नाश्ता म्हणनू इिली खायला वदली होती.  

 ज्या वब्रवटश प्रोफेसरने इिलीवरून एवढां सगळीकिे वादळ 

उठवलां तो इवतहास आवण राज्यशास्त्र (भारतीय इवतहास आवण 

राज्यशास्त्र) वशकवतो. त्यामळेु त्याला कल्पनाच नव्हती की 

त्याच्या एका साध्या शेऱ्यावरून भारतामध्य ेएवढी कुजबजु होईल. 

भारतामध्य ेएवढे इिलीचे रवसक आहते ह ेसदु्धा कदावचत त्याला 

मावहत नसावां. भारतातल्या भारतात उत्तर भारतीय आवण दवक्षण 

भारतीय, गजुराथी त्यानांतर इिली िोसा आवण ठेपले परोठे, वगैरे 

आपापसात एकमेकाांशी आमचां पक्वान्न अवधक चाांगलां असा वाद 

घालत असतात.  

 तरी जेव्हा परदशेी व्यक्तीन ेइिलीला नावां ठेवली तेव्हा मात् 

भारतीयाांनी आपलां इिली प्रेम जाहीर केलां.  

 एकूण इिली बोअर आह ेकी नाही याबद्दल वाचक ठरव ू

शकतो. मी तर काहीच बोल ूशकत नाही कारण माझ्या सनूबाई 

दवक्षण भारतीय आहते. मला हल्ली इिली खावी लागते. इिली, 
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फ्राईि इिली, मसाला इिली, कुटु्ट असे चार पयािय असतात. शशी 

थरूर सराांना इिलीबद्दल असे वाईट बोलल्याबद्दल नाराजी वाटली.  

 त्या टीकाकारान ेनांतर कबलू केले इिली चवदार असते.  

*** 
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38 काययकारणभाव:  

 प्रत्येक गोष्टीचा ववचार करता ववषयाला दोन वमती, वक्रया-

प्रवतवक्रया, काम पररणाम, कायि कारण अशा दोन बाज ूअसतात.  

 एक तर कायि आवण कारण,े गोष्ट आवण पररणाम, याांचा 

कॉज अँि इफेक्ट असा वनयम असतो. वक्रया-प्रवतवक्रया, तसां कायि 

आवण कारण या दोन्हीचा नेहमी एकमेकाांशी सांबांध असतो. 

काहीतरी केलां तर त्याचा पररणाम होतो. जसे की आम्ही 

ऑवफसमध्य ेम्हणतात जो काम करतो त्याच्याच चकुा होतात जो 

काही कामच करत नाही त्याला ओरिा खावा लागायचा नाही. 

काम केलां नाही तर चकुा करण्याचा प्रश्नच येत नाही.  

 आरोग्याचा ववचार करताना वैद्यकशास्त्रानसुार करतात. जे 

खाऊ, तशी आपली भावना होते. जशी हालचाल करू तसा 

आपल्या आरोग्यावर पररणाम होतो. अरबट चरबट खाल्ले तर पोट 

वबघिते.  

 जीवनाचा मागि म्हणजे प्रत्येक नातेसांबांधाचा कायि प्रवास 

हा 3 टप्प्यावरून जात असतो. पवहला म्हणजे पररचय होय. पररच 

झाल्यावर जी थोिीशी उत्सकुता असते ती थोिी शमते पण बरीच 

वाढत ेसदु्धा! पररचय झाल्यावर योग्य प्रकारे मैत्ी होते. हा दसुरा 

टप्पा असतो. या मावहती होण्याच्या काळामध्ये आपण एकमेकाांचे 
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गणु आवण दोष योग्य प्रकारे समजनू घेतो. पढेु पढेु गणु कमी आवण 

दोष अवधक असां वाटू लागतां आवण मग तो नातेसांबांध ओहोटीला 

लागतो. त्यालाच अवत पररचयात अवज्ञा असे म्हणतात आवण मग 

त्या नातेसांबांधाचा आकषिकपणा ती ओढ आवण चमक नष्ट होते 

आवण माणसू त्या नात्यातनू थोिा थोिा दरू जाऊ लागतो.  

 कायिकारण भाव हा प्रत्येकच गोष्टीत काम करतो.  

 घर स्वच्छ केल्याचां कायि केलां तर त्याचां कारणही 

फलस्वरूप म्हणनू घरात आनांदी वाटतां. वदवाळीच्या वेळी 

स्वच्छता करण्याचां कारण सदु्धा हचे असतां. साांवगतलां जातां की घर 

स्वच्छ केलां की लक्ष्मी येते म्हणज ेआनांद होतो. तटुक्या-फुटक्या 

वस्त ूदऊेन टाकल्या की घरात जागा होते. त्यामळेु नवीन गोष्टींना 

जागा नवा मागि सापितो. हादखेील कायिकारणभाव असतो. सण 

ह े कायि कारण भावावर आधाररत असतात. सण ह े

मानसशास्त्रातील उपचार स्वरूपात एकत् येण ेअसते. नवीन वस्त ू

सणावाराला खरेदी केल्या जातात. सवि नातेवाईक एकत् जमनू 

गोिधोिाचां खाणां होतां. हास्यववनोद चचाि होत.े चवीत बदल होतो. 

नवीन वकां वा आह ेत्यातले चाांगले चाांगले ठेवणीतले कपिे घालनू 

बरे वाटले, बास! साधारणपणे थांिीमध्ये जो आह ेतो सण साजरा 

करतात. थांिीमध्ये येणारे नकारात्मक ववचार भेटीगाठींनी कमी 
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होतात. या सणाांच्या दरम्यान सविजण एकत् जमल्यामळेु हवाबदल 

होतो. कपिे नवीन घातल्यामळेु मनाला वफलगिु वाटते.  

 यात समहूाचे मानसशास्त्र हा कायिकारणभाव असतो. 

सगळे एकत् जमल्यामळेु कौटुांवबक आवण सामवूहक भावना वनमािण 

होत.े एकटेपणा, अनावमक भीती, काळजी कमी होते. जलन, ईषाि 

कमी होते.  

वदवाळीच्या आवण विसमसच्या सटु्टीत वकां वा अन्य 

धवमियाांच्या ईद अथवा बैसाखीच्या वेळी सगळे नातेवाईक एकत् 

येऊन सण साजरा करतात. त्या सणावळीत हा कायिकारणभाव 

असतो. जे करतो त्याचां कारण स्वरूप म्हणनू आपल्याला पढेु 

आनांद वमळत असतो. सोबत, भेट वदली की परतफेि आवण सोबत 

वमळत असते. आनांद हा असाच असतो, वदला तर परत वमळतो. 

आरोग्यसांपन्न असां तमु्ही जर शरीरासाठी काही केलां तर तमु्हाला 

आनांद होईल. लक्षात घ्या, वदले तर परत वमळत.े भेट घेतली तर 

परत ती व्यक्ती आपल्याला भेटायला येते. आनांद वदला तर आनांद 

वमळतो. वदवाळीच्या सणाची सविजण आनांदाने वाट बघत 

असतात.  

 या वषी सविच सणाांवर कोरोना महामारीचां सावट आह.े 

सवािचा असा कायिकारणभाव कोरोना महामारी ठरत ेआह.े त्यामळेु 
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आपापल्या घरी सरुवक्षत राहून, सामावजक अांतर पाळून, प्रदषूण न 

करता प्रत्येकाने आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊन सण साजरा 

करा. जीवनाचा कायिकारणभाव असा आह.े चला, दसरा-

वदवाळीच्या तयारीला लाग ूया. साधासधुा घरगतुी सण करु या. 

कायिकारण-भाव ववचारात घेऊन ह ेसण साजरे करू या.  

 थाटात वदवाळी पढुच्या वषी करता येईल. सरुवक्षत रहा, 

घरात राहा. मी तमु्हाला ह े सवि मनापासनू का साांगते त्याचा 

कायिकारणभाव जाणनू घ्या.  

 बदलत्या काळानसुार बदललेला अनभुव घ्या.  

  

*** 
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39 अरे टवणकराीः  

 जळूुन येती रेशीमगाठी, गाठ पिली ठकाठका, तझुी नी 

माझी गाठ जमली, जन्मोजन्मीच्या गाठी, गाठ माझ्याशी आह,े 

अशा वेगळया वेगळया वाक्याांद्वारे आयषु्यात भेटणाऱ्या 

माणसाांबद्दल बोललां जातां. या व्यक्ती सदु्धा त्याांच्या वेगवेगळया 

मागांनी वनघनू जातात.  

 एक धागा सखुाचा, शांभर धागे दुुःखाचे, जरतारी ह ेवस्त्र 

माणसा तवुझया आयषु्याचे! 

 म्हणनू जीवनाला वस्त्र म्हटलां जातां. परमेश्वराला ववणकर 

माननू, गाठींनी बनवलेल्या जीवनाबद्दल खपू सुांदर कववता आह.े  

 वप्रय ववणकरा 

 मलाही तझु ेकौशल्य वशकव 

 वप्रय ववणकरा 

 नेहमी तलुा पावहल े वस्त्र ववणताना जेव्हा एखादा धागा 

तटुतो वकां वा सांपतो 

 तेव्हा दसुरा धागा त्यामध्य ेगुांफून त ूपढेु ववण ूलागतोस 

 तझु्या या वस्त्रात पण 
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 एकही गाठ कुणाला वदसत नाही मी तर फक्त एकदाच ववण ू

पावहलां होतां 

 एका नात्याचां वस्त्र 

 पण त्याच्या साऱ्या गाठी स्पष्ट वदसत आहते 

 वप्रय ववणकरा मलाही कौशल्य वशकव.  

 -लेखक गलुजार, अनवुाद शाांता शेळके 

 गाठी घिमोि असतील तरी धागा जोिून पढेु दोस्तीत जावे 

लागत.े “यापढेु मी अमकु तमकुशी बोलणार नाही” असे ठरवनू 

आपण नात े तोितो. तर नात्याांमध्ये आलेल्या गाठी लपवनू पढेु 

जातो.  

 नातां तोिायला एकच वमवनट लाग ूशकतो, पण तोिायचां 

नाही म्हणनू बऱ्याचदा तिजोि म्हणनू आपण एखादां नातां पढेु नेत 

असतो. अनेक वषािनवुषांची नाती असतात. एका वमवनटात तोिणां 

शक्य असतां, पण ही नाती वनभावनू नेण्यासाठी आपण या गाठी 

लपवनू जगत राहतो.  

 झठेु वाद ेके साथ वजस ेतोि वदया जाय ेवो बांधन नही जिेु 

 जिेु तो जिेु गाठ पि जाये! असे म्हणतात वकां वा काही 

नात्याांमध्ये काहीतरी गैरसमज होऊन एक गाठ पिली जात.े म्हणजे 

जोिलेल्या नात्यात काही तटुल्यासारखां होतां. परत जोिण्याचा 
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प्रयत्न केला जातो पण ह ेपरत जोिून त्यानांतर या नात्याांमध्ये एक 

गाठ पिलेली असते. सोपे आवण सरुळीत होत नाही. ही गाठ ही 

कायम मनात राहत.े काही व्यक्ती काहीच घिलां नाही दाखवनू ही 

गाठ मनात दाबनू ठेवतात त्याांना समाजात आतल्या गाठीचा म्हटलां 

जातां. पण प्रत्येकच नातां ह े दणेे आवण घेणे, काहीतरी फायदा 

काहीतरी तोटा, वेळ घालवणे, एकमेकाांबरोबर असलेली सोय, 

अिी अिचणीच्या वेळी होणारा उपयोग या सवि तत्त्वाांवर अवलांबनू 

असतां. अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीला मदत केली, तरी ज्या वेळी 

मदत केली नाही ती घटना लक्षात ठेवनू व्यक्ती मनात गाठ करून 

ठेवते. एक गाठ घेऊन ठेवते. ही गाठ त्याला वेळोवेळी ते नातां 

पवूिवत सरुळीत करताना टोचते. ही गाठ पाऊल थोिेस े माग े

घ्यायला लावते. नात्याांमध्ये अशी ही गाठ का येते? प्रत्येकच व्यक्ती 

ही व्यवहारी असते. भावनाप्रधान मखूि माणसां फार थोिी आहते; 

वकां बहुना मखूि असतात ती भावनाप्रधान असतात. वकां वा 

भावनाप्रधान असतात ती मखूि ठरतात. व्यवहार साांभाळून 

औपचाररकतेन े थोि्या अांतरावर राहून, जास्ती वाहून न जाऊन 

नाती साांभाळणाऱ्या व्यक्तीला आयषु्यात मनात गाठी ठेवाव्या 

लागत नाही. Comfort relation. नात्याांमध्ये अशा अनेक गाठी 

येत असतात. एखादां वाक्य खपुतां तर एखादा प्रसांग खपुतो, तर 

एखादी वदलेली वस्त ूखपुते. कुठे जाण ेवकां वा आपण वदलेली वस्त ू
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आपल्याकिे योग्य वस्थतीत परत येत नाही ते, वदलेल्या बवक्षसाची 

परतफेि खपुते. काही जण दम दतेात.  

 “ही गाठ माझ्याशी आह.े व्यवहारात पलटू नको” असा 

दम जरी आपण समोरच्या व्यक्तीला वदला तरीही गाठीने मन दोन 

धाग्याांनी बाांधले जात.े त्यामळेु या गाठीच्या बाबत जबाबदारी ही 

समोरच्या व्यक्तीच्या हातात असते. आपण कसेही असलो तरीही 

समोरची व्यक्ती आपापल्या बदु्धीनसुार, आपापल्या ववचार, 

फायद्यानसुार, आपापल्या अनभुवानसुार दसुऱ्या व्यक्तीच्या भावना 

व्यववस्थतपणे मॅवनप्यलुेट करते. दोघे चकूु शकतात आवण वतला जे 

वागायचां तसां शेवटी वागते. शेवटी मनात ही गाठ उरत.े अशा 

अनेक गाठी मनात घेऊन शेवटी माणसाच्या मनात महावस्त्र ह े

एकसांध न बनता कधीकधी गाठीमय बन ूशकते.  

 आयषु्य म्हणजे गोधिी पण म्हण ू शकतो. वेगवेगळया 

तकुि्याांनी वेगवेगळया नात्याांची जोिलेली स्वप्नां प्रत्येकच व्यक्ती 

बघते. पण ते स्वप्न पणूि होत े असे नाही. माग े गाठी गाठींनी 

काहीतरी जाि्याभरि्या वस्त्रासारखां ह ेजीवन बननू जातां.  

 पण ठीक आह,े जीवन आह ेना! आज कोरोनाच्या काळात 

या सवि नात्याांमधल्या गाठी समोर वदसत आहते. नातेसांबांधाांचां नीट 

सरेुख वस्त्र ववणायचां कौशल्य मलाही कधी जमलांच नाही. ठीक 
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आह,े आज या गाठी नजरेस येत असताना सवांना क्षमा करून, 

माझ्या पण कधीतरी चकुा झाल्या होत्या त्याांची क्षमा मागनू मी ह्या 

वस्त्रामधल्या गाठी नजरेआि करत ेआह.े  

 अरे ववणकरा मलाही ते वबनगाठीचे वस्त्र ववणण्याचे 

कौशल्य वशकव! 

   

*** 
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40 कोरोिा तू जा:  

 दवेळात आति आरत्या केल्यावर कोरोना दादा त ूआता 

तरी जा! 

 एक वेगळीच महामारीबद्दलची इांग्रजी कादांबरी मी 

वाचली. आवण मला असां वाटलां की माझ्या जखमाांवर फुां कर 

घातली जात ेआह.े माझ्या भावनाांचां ववरेचन होत आह.े पोटासाठी 

मी बांधनात बऱ्याच वठकाणी नोकरी केली. आजबूाजचू्या पररसरात 

कधी कापिाच्या वमलमध्ये, कधी इलेवक्ट्रवसटी वस्वच बनवणाऱ्या 

कां पनीत नोकरी केली. आधी दरू उपनगरातील खोलीत सदु्धा 

रावहल.े नांतर जरा पैसा आला, बाांधकामाचे पेव फुटले. त्यामळेु या 

मध्यमवगीय चाळीत आले. मध्यमवगीय लोकाांच्या लहान घराचे 

मजले वाढले.  

 तर दवेा मत्सर ही भावना मी जाण ू शकते. सामावजक 

जावणवेत पण ईषाि ही माणसाला नेहमी असते. दसुऱ्याच्या आनांदाने 

आनांद होणारी लोकां  फार थोिी असतात. कठीण प्रसांग माणसावर 

आल्यावर वरवर तरी मदतीचा हात पढेु येतो. खपू अिचणीत, 

कोरोना महामारीच्या काळात कुणी पटकन येत नाही. तरी दवे मदत 

करतो. आनांदात? खपू उशीर झाला आह.े कोरोना महामारीच्या 

काळात पढेु लोक मदतीला काां कूां  करू लागतात. मी नोकरीवनवमत्त 



196 

 

केलेल्या भटकां तीत अनेक प्रश्न समोर उभे रावहल.े या प्रश्नाांची उत्तरां 

शोधायचा प्रयत्न केला. पण ह ेएका नव्या प्रश्नाचां उत्तर सापिायचां 

तेव्हा प्रश्न बदललेला असायचा. अनेक ज्येष्ठ प्रश्नाांना उत्तर नसतां 

म्हणनूच अनेक प्रश्न या ज्येष्ठ दशेात आहते. गररबी असलेल्या 

दशेाला तर शायवनांग प्रदशे म्हणतात. असां मी मध्य ेएका वठकाणी 

वाचलां होतां.  

 तर अशी न समजणाऱ्या प्रश्नाांची उत्तरे शोधत होत.े मी 

वनघाल े होते. या कोरोनामळेु काय झाले? कशीही, माग े पढेुही 

वचिवचि जनता करत आह.े सवि जणाांची एक प्रकारे सहनशक्ती 

सांपत आली आह.े ववष वाढतांय आवण रागाचा पारा वर चढलेला 

आह.े  

 काही जण त्याांना हवां ते करत रस्त्यात वफरत आहते. तर 

काही जण आत रागावत आहते. कारण असो नसो; प्रत्येक जण 

वचितो आह.े काही घराांतली जनता वनराशेत गेली आह.े पोट फक्त 

मारल ेगेलेले आह ेअसे नव्ह,े मन- स्वप्न मरत आहते. उत्सव, लग्न, 

पयिटन थाांबले. अनेक बदल झाले. त्यातला एक तर असा की 

हाताखालची माणस ेमदत करत नाहीत. वदवाळीच्या बवक्षसीसाठी 

जमली- तोंि दाखवनू परत गेली. खरी मदत करत नसनूही जर दवे 

कुणा रूपाने उभा रावहला तरच कामां होत आहते. कालचक्र चाल ू
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आह.े कोरोना दादा, ह ेबघा कोरोना दादा, तमु्ही येऊन एक वषि होत 

आले. आता जा.  

 चार वदवस पाहुणा पाचव्या वदवशी पै उरतो. पवहली बांदा 

रुपया वकां मत, पढेु म्हणज े चार रात्ींनांतर त्याची वकां मत पै एवढी 

होत.े ह ेसमजनू घे. वशवाय कोरोना दादा तझुे आई विील, तझुां 

कुटुांब तझुी वाट बघत असतील. अरे कोरोना त ू वजथनू आलास 

वतथ े तझुे आपले लोक तझुी वाट बघत असतील ना! तर 

कोरोनाबाबा कर करुणा! 

 आपल्या घरी जा ना! 

 कोरोना, त ू आता तझु्या घरी परत जा. आता आमच्या 

सगळयाांची सहनशक्ती सांपली आह.े आता वय झालां. आता काम 

होत नाही. सगळीकिे त ूपसरलास. कसा? कळत नाही. तरुणाांना 

कोरोना होत नाही. बालकाांना होत नाही. मध्यमवगीयाांना होत 

नाही. को मॉवबििीटी आतील आजार नसलेल्याांना होत नाही असां 

साांवगतल्यामळेु सगळी जनता रस्त्यावर उतरली होती. वदवाळीत 

काय उत्सवाची जत्ा आवण जत्ेचा उत्सव होता. कोरोना त ूसवित् 

पसरलास. पण अचानकच आतापयंत कमी होतात, अस वाटत 

असताना कोरोना केसेस परत वाढू लागल्या आहते.  
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 सण आले, गेले.. दहीहांिी आली सनुीसनुी गेली. गणपती 

बाप्पा आले सनेु गेले. नवरात् आले सनेुसनेु गेले. वदवाळी आली 

काहींची थाटात गेली. काहींची भीतीची पण गेली. पण कोरोना 

बाबा त ूकाही जायचां नाव घेत नाहीस.  

 आता या वयात या कोरोनाच्या अनावमक भीतीत 

काळजीत आम्हाला काहीच आनांद वमळत नाही रे.  

 ढळल ेरे वदन ढळल ेसखया सांध्याछाया वभवववती हृदया! 

 उरलेले काही वदवस उरले आहते. ते जरा वनभीिपणे जाऊ 

द.े काळजी घेत रावहलो रे बाबा, पण वयोमानानसुार औषधोपचार 

हवा असतो. िॉक्टरच्या दवाखान्यात सदु्धा जायची भीती वाटते. 

दखुलां-खपुलां तरी आम्ही आम्ही गळयाशी येईपयंत अांगावर 

काढतोय. आता तझुा त ूआपला आपला, आपल्या घरी परग्रहावर 

वनघनू जा.  

 करुणा कर कोरोना 

 अरे करूणाकरा कर करुणा! 

 सोसनू, वेळ दविून माणसाांचा सांयम सांपनू गेला आह.े तर 

ह ेबघ बाबा कोरोना, त ूआपला तझु्या घरी जा. आमच्या दशेाची 

लोकसांख्या भरपरू वाढली आह.े जगात पण ताणतणाव चाल ूआह.े 

जरी दानशरू भरपरू असले तरी पाचशे रुपये लससाठी अशी 
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रक्कमच दणे्याएवढी सदु्धा पररवस्थती नसलेली माणसां आहते. ती 

सांख्या कमी नाही. त्यामळेु कोरोना पसरत राहील.  

 असे आह.े तर लस येईल तेव्हा येईल. ती सवांपयंत 

पोहोचेल तेव्हा पोहोचेल. आम्ही आशावादी आहोत की सगळां 

काही ठीक होईल.  

 पण कोरोना बाबा तलुा हात जोिून ववनांती करत.े त ूआता 

जा! या दशेाचां जण ू काही पावनपत झालां आह.े वकतीतरी मोहरे 

वनखळले, वकतीतरी जणाांचा अपमतृ्य ूझाला आह.े वकती जणाांचे 

बळी गेले. पणूि पावनपत झाले रे. आता उशीर झालेला आह.े खरांच 

खपू उशीर झालेला आह.े  

 कोरोना दादा त ूतझु्या घरी जा. कोरोना त ूजा! 

  

** 
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41 टवश्वासीः  

 असां म्हणतात की जग ह ेववश्वासावर चालते. त्याच वेळी 

दसुरा ववचार असा माांिला जातो की “ववश्वास पावनपतमध्येच 

वारला” आवण तेव्हापासनू जगात अववश्वासाचां राज्य आह.े अनेक 

लोककथाांमध्ये ववववध प्रकारे ववश्वास अववश्वासाचा खेळ आह.े  

 ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ वकां वा ‘केसान े गळा 

कापला’ 

‘जवळच्या व्यक्तींनी फसवणकू केली’ अशा कथा 

आपल्याला ऐकायला वमळतात. पण याउलट बऱ्याच दवेळातील 

कहाण्याांमध्ये ववश्वास या भावनेवर सारे अवलांबनू असते.  

 दवे म्हणज ेफेक नाही. ववश्वासाची वलांक आह,े अशा कथा 

ऐकायला वमळतात. दवे एक सांकल्पना असते. श्रद्धा आवण ववश्वास 

असतो. असां म्हणतात की दवेळात जाणां शक्य नसेल तर मानस 

पजूा करून मनातल्या मनात दवेाचा मांत् जप केला तरी चालतां. 

मनात कल्पना करायची, दवेाची मतूी समोर उभी करून मनुःपवूिक 

नमस्कार करून मानसपजूा करावी. माणसू हा सवि ववश्वासाला 

जगत असतो. ववश्वास ववश्वास! 

 ववश्वास पावनपतमध्य ेमेला. गळयाला सरुी ववश्वासाची फेरी 

परुी! 
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जो दसुऱ्या वर ववसावला त्याचा कायिभाग थाांबला! 

मतलब की दवुनया ह ैकौन वकसी का होता ह?ै 

धोका वही दतेे ह ैवजनका भरोसा होता ह!ै 

भरोसा कर वलया वजसपर उसीन ेहमको लटुा ह!ै 

‘आांधळयाच्या गाई दवे राखतो’ असां म्हटलां जातां. त्याववरुद्ध 

पण म्हण आह.े  

‘आांधळां दळतां कुत्ां पीठ खातां’ त्यावर सदु्धा म्हणी आहते. 

म्हणज े ववश्वास अववश्वास यातील पसुट सीमारेषेवर जग चाल ू

असते. कवलयगु आह.े ववश्वास कुठून वमळणार? वगैरे गोष्टी 

वेगळया पण असतात.  

 माणसाला लोकगीतां आवण लोककला या कसां जगावां ते 

वशकवत असतात. समाजात कसां जागरूक रहावां? हा फटका 

जागरूक गाणी आपल्याला साांगत असतात.  

 वजन्होन ेवगराया उन्ह ेभी याद वकया! 

 वजन्होन ेउठाया उनका शवुक्रया! अशा शब्दात फसवणारे 

आवण फसवणकूीतनू, वतथनू सावरणारे दोघाांचा उल्लेख केला 

जातो.  

 एक लोकगीत आह.े  
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 अरे वेि्यावाणी त ूकरतोस काही रे! 

 जरा जागा होऊन त ूपावह रे! 

 वाटलां होतां या वाईटापोटी! 

 वनमिळ भावाला फळे गोमटी! 

 गोरोबाच्या हाती मातीचा वचखल,  

 बोलतो समोर पाांिुरांग ववठ्ठल! 

 माणसू म्हणा रे माणसाला! 

 जातीपातीची वभांत कशाला? 

 तकुारामाच्या गाथेत ह ेहाय रे! 

 ववठ्ठल अभांग साांगनू जाईल रे! 

 पढुच्या गोष्टीत अशाच ववश्वास अववश्वास याबद्दल काही 

भाष्य आह.े  

 जगी ज्यास कोणी नाही त्यास दवे आह े वनराधार 

आभाळाचा तोच भार साह!े 

 या पणूि जगाचा राखणदार असलेला तो दवे आपलां रक्षण 

करत आह.े  

 पवहली कथा साांगते आह.े ओररसा मधल्या साक्षी गोपाळ 

मांवदराबद्दलची आह.े  
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 या कथेबद्दल असां साांवगतलां जातां की एका गरुाखी भक्ताचां 

राजकन्येवर प्रेम होतां. राजकन्या दखेील त्याच्या प्रेमाला प्रवतसाद 

दते होती. या गरीब गरुाखी माणसाने राजवाि्यात जाऊन 

राजकन्येला मागणी घातली. राजा रागान ेया गरुाख्याचा वशरच्छेद 

करायला वनघाला. त्यावेळी प्रधानजी म्हणाले,  

 “ए गरुाख्या, राजकन्या आवण त,ू तमुच्या दोघाांचां प्रेम आह े

याला काही साक्ष आह ेका?” 

 त्या गरुाख्याने उत्तर वदले,  

 “हो गोपाळ कृष्ण त्या गोष्टीला साक्षी आह”े 

 “कोण गोपाळकृष्ण?” प्रधान.  

 “दवे” गरुाखी.  

 सवि दरबार हस ूलागला. प्रधानजी गरुाख्याला म्हणाले,  

 “तझुा गोपाळकृष्ण साक्ष द्यायला या राजवाि्यात येईल 

का?” 

 गरुाखी म्हणाला,  

 “हो येईल की!” 

 दरबारातील सविजण अवधकच जोरात हस ूलागले.  
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 “कधी आणशील- उद्या घेऊन येतोस?” प्रधानजींनी 

ववचारले.  

 “हो” गरुाखी म्हणाला.  

 राजकन्या वरून बघत होती. सख्या ते सगळे ऐकत आवण 

पाहत होत्या. राजकन्येच्या मनात काय होतां ह ेकुणालाच मावहत 

नव्हतां. ज्या वठकाणी दोघे भेटत असत त्या वठकाणी गरुाखी हजर 

झाला. गोपाळकृष्णाची आराधना करताच गोपाळ कृष्ण त्याच्या 

समोर हजर झाला. गोपाळकृष्णाला गरुाखी म्हणाला,  

 “गोपाळकृष्ण महाराज, तमु्ही आमच्या प्रेमाची साक्ष 

द्यायला याल का?” 

 श्रीकृष्ण म्हणाला.  

 “मी तर सविसाक्षी आह.े कशाची साक्ष द्यायची आह?े” 

 “भगवन,् राजकन्या आवण माझां एकमेकाांवर प्रेम आह.े मी 

वतला वववाहाचां वचन वदलां होतां. वतला मागणी घालायला मी 

राजदरबारात गेलो असता, राज ेसाहबे साक्षीदार म्हणनू कोणाला 

तरी घेऊन ये असां म्हणाल.े तर तमु्ही साक्ष द्यायला 

राजदरबारातल्या दालनात या!” गरुाखी.  

 “मी यायला तयार आह.े पण माझी एक अट आह,े ” 

श्रीकृष्ण भगवान.  
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 “काय आह ेतमुची अट?” गरुाखी 

 “मी तझु्यासोबत जेव्हा येईन तेव्हा त ूमागे वळून बघायचां 

नाहीस. त ूज्या क्षणाला मागे वळून बघशील, त्या क्षणाला मी दगि 

बनेन. त्याचा असा अथि होईल की तझुा माझ्यावर ववश्वास नाही की 

मी तझु्या पाठोपाठ येतोय. जर त ूवळून बवघतलांस तर मी दगिाची 

मतूी बननू वतथल्या वतथेच थाांबनू जाईन” गोपाळकृष्ण.  

 “ठीक आह े गोपाळकृष्ण महाराज, तमु्ही म्हणाल तसां, 

चला” असां म्हणनू गरुाखी चाल ू लागला. श्री कृष्णाने सोबत 

चालायला सरुुवात केली. काही काळ चालल्यावर थोिा वेळ 

गरुाखी बसला. त्यावेळी श्रीकृष्णाच्या पायातल्या पैंजणाचा 

आवाज दखेील थाांबला. गरुाख्याने परत चालायला सरुुवात 

केल्यावर श्रीकृष्णाच्या पायातील पैंजणाचा आवाज परत यायला 

लागला. आवाज येतो याचा अथि श्रीकृष्ण आपल्या सोबत आह,े 

असे गरुाखी समजत होता. पढेु समदु्रवकनारा आला. समदु्र वकनारी 

वाळूतनू पढेु आल्यावर काही वकलोमीटर गरुाख्याला श्रीकृष्णाचा 

आवाज येईना.  

 “श्रीकृष्ण भगवान आता राजदरबार दोन-तीन 

वकलोमीटरवर आले आह.े थोिा वेळ आह.े नांतर तमु्ही साक्ष द्याल, 

वन माझां राजकन्येशी लग्न होईल. श्रीकृष्ण भगवान चला चला 
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लवकर” असां गरुाखी कृष्णाला म्हण ू लागला. अट होती, मागे 

वळून बघायचां नाही. मागनू येणारा श्रीकृष्णाच्या पैंजणाचा आवाज 

बांद झाला. गरुाखी परत म्हणाला.  

 “श्रीकृष्ण भगवान लवकर लवकर चला” नाही, उत्तरच 

नाही. तेथील वाळूत गरुाख्याने बसनू घेतलां आवण “चला श्रीकृष्ण 

भगवान चला चला श्रीकृष्ण भगवान चला” असा घोसरा काढला. 

पण श्रीकृष्ण भगवान काहीच उत्तर दते नव्हत.े श्रीकृष्ण भगवान 

याांनी आपल्याला फसवलां की काय? आपल्या ववश्वासाला तिा 

गेला की काय? ह ेबघण्यासाठी माग ेबघावां का? 

 आपल्या ववश्वासाला तिा गेला की काय ह ेबघण्यासाठी 

गरुाख्याने माग े वळून बवघतलां वन त्या क्षणाला गोपाळकृष्णाची 

मतूी दगिी होऊन त्या समदु्रवकनाऱ्यावर वस्थर अचल झाली. 

श्रीकृष्ण भगवान याांच्या पायातील पैंजणात समदु्राची रेती 

अिकल्यामळेु ती वाळू झटकत ते समदु्रवकनारी थाांबले होत.े मात् 

गरुाख्याचा सांयम सांपला आवण त्याने श्रीकृष्णावर अववश्वास 

दाखवला. साक्षी गोपाळ नावाचे ह ेमांवदर आह.े  

 मला आज ही गोष्ट साांगावीशी वाटली याचां कारण असां, 

की कोरोनाच्या करूण काळात, आता गेले नऊ मवहने 

(नोव्हेंबर20) आपण स्वतुःवर अनेक बांधने घालनू वावरत आहोत. 
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सवित् पसरलेली महामारी, अपमतृ्य,ू आजार, भय, अवनवश्चतता 

यामळेु आपल्याला असे वाटते की परमेश्वरान ेआपली साथ सोिून 

वदली आह.े  

 “ह ेभगवान टीका आन ेतक तो वटका” 

 खान ेपीन ेदो, बचाओ, असां म्हणत आपण दवेाची प्राथिना 

करत आहोत. आता अगदी सवांचाच सांयम सांपलेला आह.े मला 

वाटतां परमेश्वरान ेआपल्या सोबत इतका काळ तरी साथ वदलेली 

आह.े आपल्याला आधार वदला आह.े आपण दवेावर अववश्वास 

न दाखवता आशावादी राहूया.  

 पण खरां साांग ू मन आतितेन े हाक मारते “श्रीकृष्णा, 

रक्षणासाठी लवकर लवकर धावत ये, लवकर लवकर धावत ये!” 

 इतनी शक्ती हमे दनेा दाता 

 मन का ववश्वास कमजोर हो ना! गोपाळकृष्णा तझु्यावरचा 

ववश्वास वटकून राहण्यासाठी तरी आता ये. या कोरोनासरुापासून 

वाचवायला ये.  

 कोरोनासरुाला पवित बनवनू अचल कर, आमचे रक्षण 

करायला ये.  

   

**** 
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42 झरोकाीः  

 झरोका ही वास्तचुी एक पारांपररक छोटीशी वखिकी 

असते, जी खोलीत हवा यावी म्हणनू बाांधनू वापरली जात.े फार 

पवूीच्या काळी वस्त्रयाांसाठी पिदा पद्धत असे. स्त्रीला तर बाहरे 

जायला वमळत नस.े वशवाय त्याांच्या काळात शत्चूी/चोराांची भीती 

असल्यामळेु घराचे दरवाजे वखिक्या घट्ट बांद असत. तर त्यावेळी 

हवा वमळण्यासाठी झरोका ही एकमेव सोय असे. तर पवूीच्या 

काळी बायकाांना ववशेषत: राजस्थानमध्ये घराबाहरे पिण्याची मभुा 

नस.े सरदारनी वकां वा राणी, राज्यभरातील वस्त्रयाांना दखेील बाहरे 

पिण्याची परवानगी नव्हती. त्यावेळी ह्या जाळीदार झरोक्याचा 

उपयोग होई. ववश्वाकिे त्या झरोक्याच्या आतनू बघत. या वस्त्रया 

बाहरेील जगाचा असा अल्प दशिनाद्वारे अांदाज घेत असत.  

 प्रजा जेव्हा राजा-महाराजाांच्या दशिनासाठी जमेल, दशिन 

घेऊ इवच्छत असेल त्यावेळी सरुवक्षततेच्या दृष्टीन े राजा समोर न 

येता या झरोक्यात उांचावरून नक्षीदार जाळीच्या जवळ उभा राहून 

जनतेला झरोका दशिन दखेील ते दते होत.े छोटी वखिकी अथवा 

बाल्कनी वर वतच्या बाजलूा जाळीच्या नक्षीदार सबुक बाांधकाम 

त्यामळेु झरोक्याला अवतशय सुांदर शोभा येत असे.  
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 इवतहास रचना, शैली आवण सुांदरता यामळेु झरोक्याांनी 

घराला आवण वखिकीला फार वेगळया कलात्मक उांचीवर नेलां 

जात असे. वकचन आवण हॉल याच्यामध्ये सवविस ववांिो नावान ेएक 

प्रकार चाळीस वषांपवूीच आला होता. आता या सवविस ववांिोमध्ये 

झरोक्यासारखां विझाईन करण्याची पद्धत आली. यामळेु 

वकचनमधल्या गोष्टी वदसत नाहीत. पण वकचनमधनू जर बघायचे 

असेल, काही वस्त ूजेवणाच्या खोलीत पाठवायच्या असतील तर 

त्या या झरोका ववांिोमधनू पाठवता येतात. फ्रें च लोकाांच्या 

ओररयल मध्ये ही कल्पना आह ेवकां वा कोकणात छताला असलेली 

एक दोनच काचेची कौलां त्याांच्यातनू उजेि जरी येत असला तरी 

त्याच्यापेक्षा झरोक्याची कन्सेप्ट काही वेगळी असते. झरोके ह े

घराचे िोळे असतात. त्यातनू बाहरेच्या ववश्वाचां दशिन घित असतां. 

बाहरेच्या ववश्वाशी ससुांगत अशा दृवष्टकोनाने जोिलां जाणां त्याच 

वेळी स्वतुःचां खाजगीपण जपणां ह े ठसवण्यात झरोके यशस्वी 

होतात.  

 हवामहल ही वास्त ूतर झरोक्याांसाठीच प्रवसध्द आह.े  

 िोळयाांना मनाचा झरोका म्हणतात.  

 हल्लीची बाल्कनी, गॅलरी याांच्यावर झरोक्याचा ठसा 

आह.े  
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 झरोका हा मयािवदत स्वातांत्र्याचा अववष्कार आह.े पिदा 

पध्दतीच ेखास वैवशष््टय आह.े मनाची दारे वखिक्या उघिणां शक्य 

नाही तर वनदान झरोक्यातनू बाहरेचां जग बघा.  

 झरोक्याद्वारे आतल्याांना बाहरेच्याांचा आवण बाहरेच्याांना 

आतला अांदाज तरी येऊ द्या.  

   

** 
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43 सहलरचे बेत:  

 प्रवासाचे बेत माणसू नेहमीच करतो. बऱ्याच जणाांकिे तर 

एक बॅग ही टॉवेल, नॅपवकन, ब्रश, पेस्ट, साबण, िासाांचे मलम, 

पाण्याची बाटली, थोिे कपिे भरून तयारच असते. पण सध्या ती 

बॅग धळू खात पिली आह.े  

 सध्या कोरोनामळेु नऊ मवहन े माणसां घराबाहरे पिलेली 

नाहीत. बऱ्याच जणाांना प्रवासाचा आवण पयिटनाचा छांद असतो. 

मवहन्यातनू खपूदा नाही, तरी एकदा तरी व बाहरेगावी नाही तर 

जवळ का होईना जाऊन आलां, की बरां वाटतां. गेले नऊ मवहने 

पयिटनाचा छांद, बहर, व्यवसाय जवळजवळ ठप्प झाला होता. मात् 

या मवहन्यापासनू पणु्यातील एका सांस्थेने असां साांवगतलां की, 

“पन्नास टक्क्याांहून अवधक बवुकां ग आह.े ऑनलाइन चौकशा लोक 

करत आहते. पषु्कळ जण तर परदशेी जाण्याबद्दल चौकशी करत 

आहते. सरुवक्षततेसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना तमुच्या पयिटन 

सांस्थेतफे केल्या जात आहते याची दखेील चौकशी केली जाते. 

दबुई/मालदीवज/कोकण ही तर सध्याची सगळयात आकषिक 

अशी वठकाण ेआहते.  

 साधारणपणे नेहमी जात नाही अशा वठकाणी दखेील बदल 

म्हणनू पयिटनासाठी जायची लोकाांची इच्छा आह.े 65 वष े
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वयावरील ज्येष्ठ नागररकाांना प्रवास करायला अजनूही काही काही 

वठकाणी मनाई आह.े त्यामळेु साधारणपणे पैसा राखीव असलेले 

आवण परदशेी वकां वा सहलीला जाण्याची इच्छा असलेल्या ज्येष्ठ 

नागररकाांची मनां थोिी खटू्ट आहते. ” 

 सध्यातरी ह्या पणु्याच्या सांस्थेने साांवगतले की त्याांनी बवुकां ग 

घेतलेली आहते. त्याांनी पणूि रक्कम घेऊन बकु केलेलां नाही. 

केवनया आवण भतुानला जायचीसदु्धा लोकाांची इच्छा आह.े 

ववकें िला जाण्यासाठी गोवा, वदल्ली, कनािटक, राजस्थान, कोकण 

या वठकाणी सदु्धा जाण्याची बऱ्याच हौशी लोकाांची मनापासनू 

इच्छा आह.े  

 नागपरूजवळचा पेंच आवण तािोबा प्रकल्प 

उघिल्याबरोबर वतथ े जी तफुान महागदी पयिटकाांनी केली, 

त्यावरून असां लक्षात येतां की लोक घरात बसनू कां टाळले आहते. 

बदल हवा आह.े शारीररक आवण आवथिक दृष््टया प्रत्येक माणसाची 

क्षमता ठराववक आह.े त्यानसुार त्या व्यक्तीची प्रवास, सहल, 

मनोरांजन इत्यादी कामां होतात. घरी बसनू नऊ मवहने आराम खपू 

झाला, आता बदल म्हणनू सहल करावी, अशी इच्छा बऱ्याच 

जणाांची आह.े  
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 “सरुवक्षततेची काळजी घेऊन जर पयिटनाची सोय कुठे 

एखादी चाांगली कां पनी करणार असेल, तर लोक पयिटनाला जायला 

दखेील तयार आहते. घरात बसनू सवांनाच कां टाळा आला आह े

आवण थोि्याफार प्रमाणात धोका स्वीकारून सहल करायची 

इच्छा दखेील बऱ्याच जणाांना आह”े असे एक ज्येष्ठ नागररक 

म्हणाली. कोरोना काळातील सरुवक्षतता पाळत, आरोग्य वगैरे सवि 

बघनू सहलीच ेबेत करायला हरकत नाही.  

 जायचे की नाही ते पढेु! नसुता बेत केला तरी माणसू त्या 

सहलीचा ववचार करत राहतो. बरे वाटते आवण त्याच्या मनात 

आवण वातावरणात बदल होतो.  

 धोके- 

 पैसे बिूु शकतात.  

 आरोग्य जपायला हव.े कष्ट आवण त्या जोिीला प्रयत्न 

कराव ेलागतात.  

 आधवुनक काळात जोिीला नवशबाची साथ, हवा, साथ 

बघनू बेत आखला जाऊ शकतो.  

 जान ह ैतो जहाँ ह।ै 

 जायचे की नाही ते ववचार करून ठरवावे.  

 मलुाांचा सल्ला घ्यावा.  
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 केसेस, लसीकरण, आजार, कोरोना केसेस, आरोग्य बघनू 

बेत ठरवा.  

 आज ना उद्या पयिटन तर सरुू होईलच.  

 नांतर जाता येईल. वनणिय तमुचा आह,े कारण पररणाम 

तमु्हाला भोगावे लागतील. बेत करायच.े  

 Man proposes plans, God disposes.  

**** 
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44 माझे आविते गरतीः  

 दवे दवे्हाऱ्यात नाही 

दवे दवे्हाऱ्यात नाही, दवे नाही दवेालयी 

दवे चोरून नेईल, अशी कोणाची पणु्याई? 

दवे दवे्हाऱ्यात नाही, दवे नाही दवेालयी। 

दवे अांतरात नाांद,े दवे दाही वदशी कोंद े

दवे आभाळी सागरी, दवे आह ेचराचरी 

दवे शोधवूनया पाही, दवे सवािभतूाां ठायी ।।1।। 

दवे मतूीत ना मावे, तीथिक्षेत्ात ना गावे 

दवे आपणात आह,े शीर झकुवोवनया पाह े

तझु्या माझ्या जि दहेी दवे भरुवनया राही ।।2।। 

दवे दवे्हाऱ्यात नाही, दवे नाही दवेालयी 

दवे स्वये जगन्नाथ, दवे अगाध अनांत 

दवे सगणु, वनगुिण, दवे ववश्वाचे कारण 

काळ येई, काळ जाई, दवे आह ेतैसा राही ।।3।। 

दवे चोरून नेईल, अशी कोणाची पणु्याई? 
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 दवे दवे्हाऱ्यात नाही या गोष्टी आजच्या कवलयगुात पटणां 

अवघि झालां आह.े  

 ‘झाला महार पांढरीनाथ’ या वचत्पटातील ग. वद. 

मािगळूकर याांनी वलवहलेलां आवण सधुीर फिके याांनी गायलेलां ह े

गाणां माझां फार आवितां गाणां आह.े इतक्या वेगळया अथािचां गीत 

वलवहणां ह ेनवल आह.े दवे दवेळात नाही असां सदु्धा पवूी एकदा 

एका लेखात वलवहलां होतां. अनेक दवेळाांमध्ये घिणाऱ्या घटना 

आवण व्यवहार यामळेु दवे नक्की कुठे आह?े हा प्रश्न मानवाला 

नेहमीच पितो. स्वेद गांगेच्या वतरी, नाांदतो श्रीहरी!! अस दखेील 

म्हटलां जातां आज. ह ेगाणां आठवायचां आवण याबद्दल वलवहण्याचां 

कारण असां की ‘शबरीमला दवेष्ठान’मध्य े अनेक कोरोना रुग्ण 

सापिले. दवेळां दशिनासाठी उघिली, केसेस वाढल्या. म्हणजे 

कुठेतरी अजनूही माणसाच्या मनात दवे फक्त दवेळातच आह ेअसां 

रुजलेलां आह.े दवेपजूा करण्यात आनांद असतो. श्रद्धा, भक्ती 

असते. पण मानवता आवण ववज्ञान हसेदु्धा महत्त्वाचे आह.े  

 दवे्हाऱ्याचे महत्व आह े पण दवे सवित् आह.े मानवाने 

सत्कायाित राबावे, मनाने रमावे असां साांगणारां ह ेगाणां माझां आवितां 

गाणां आह.े  
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45 आविते गरत २:  

मल्हारावारी मोवतयान ेद्यावी भरून: 

मल्हारवारी मोवतयाने द्यावी भरून 

न्हाई तर द्येवा, द्येवा मी जातो दरुून ।। 

ओढ लावती अशी वजवाला, गावाकिची माती 

साद घालती पनु्हा नव्याने ती रक्ताची नाती ।।1।। 

गि जेजरुीचे आम्ही रवहवासी 

दवेाचा झेंिा वळखला दरुून ।।2।। 

उधे ग अांबे उधे 

उधे ग अांबे उधे 

होऊ द ेसवि वदशी मांगळ 

चढववतो रात्ांवदन सांबळ 

फुलववतो वदवटी दीपकळी 

आम्ही अांबेच ेगोंधळी! 

उधे ग अांबे उधे 

उधे ग अांबे उधे 

घरोघरी वहांितो न ् गोंधळ आईचा माांितो 
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आईचा माांितो न ् गोंधळ दवेीचा माांितो 

भवानी बसली ओठी गळी 

आम्ही अांबेच ेगोंधळी!!3 

सान थोर नेणतो न ् आम्ही दवैाशी जाणतो 

दवैाशी जाणतो न ् आम्ही दवैाशी जाणतो 

घावली मळूमायेची मळुी 

आम्ही अांबेच ेगोंधळी ।।4।। 

बोला अांबाबाईचा …. उधो 

रेणकुादवेीचा …. उधो 

एकवीरा आईचा …. उधो 

या आवदमायेचा …. उधो 

जगदांबेचा …. उधो 

महालक्ष्मीचा …. उधो 

सप्तशृांगीचा …. उधो 

काळुबाईचा …. उधो 

तळुजाभवानी आईचा …. उधो।। 

 20 विसेंबर 20 रोजी खांिोबादवेाची चांपाषष्ठी आह.े 

आपली वदवाळी झाली की दवे वदवाळी असते. खांिोबाचे नवरात् 
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असतात. अगबाई अरेच्चा या वचत्पटात अजयअतलु ने सांगीत 

वदलेले ह े गीत आह.े गरुु ठाकुर आवण अजय गोगावले याांनी 

वलवहले आह.े  

 लोकसांगीताचा ठसकेबाज आवण लयबद्ध ठेका असलेले 

सांगीत लीलया या गाण्याला सजवत आह.े खांिोबाबरोबर दवेीची 

पण भक्ती या गाण्यात येते. अनेकदा अनेक कायिक्रमाांमध्ये या 

गाण्यावर नतृ्य केलां जातां. पलीत्याच्या उजेिात आवण पारांपररक 

वेशभषूा करून ह ेलोकनतृ्य पण फार उठून वदसतां. लोकसांगीताचा 

आपला समदृ्ध वारसा जपणारां ह ेगीत माझां अवतशय लािकां  गीत 

आह.े  

  

*** 
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46 अतरतीः  

 अतीत हा शब्द जरा वेगळा वाटतो, म्हणनू काही गोंधळून 

जाऊ नका. अतीत म्हणजे भतूकाळ होय. प्रत्येक व्यक्तीला 

भतूकाळ, वतिमानकाळ आवण भववष्यकाळ याांच्या साथीने, 

वतघाांना सोबत घेऊनच वावरायचां असतां. वकतीही म्हटलां की 

भतूकाळ आता सांपला. मला आजपासनू वतिमानकाळ आवण 

भववष्यकाळ यातच जगायचां आह,े तरी ते शक्य नसतां. माणसाचा 

अतीत हा त्याच्या सोबत असतो. कुठे ना कुठे, कधी ना कधी, 

कसातरी त्याच्या मनावर झिप घालायला उभा असतो. कधी हा 

चाांगला असतो, कधी वाईट असतो. अतीत पण वतिमानावर 

कुरघोिी करतो. कधी तो मनातच असतो. कधी लागणारे शब्द, 

घटना, झालेला अपमान माणसू मनात लपवतो. तो कधीच ववसरू 

शकत नाही पण दाखवत नाही. खपू आनांदाच्या क्षणी या अतीत 

बद्दलची म्हणजे भतूकाळातली एखादी गोष्ट आपल्याला हरैाण 

करत.े ती स्वतुःच्या मनात असलेली दखेील अस ू शकते 

आण/वकां वा आपल्या जनातील अस ूशकते. अतीत मधील एखादा 

प्रसांग जाणणारी, आपल्याला ओळखणारी, कधी कधी भेटणारी 

एखादी व्यक्ती काहीतरी बोलनू आपल्या भतूकाळातील एखादा 

प्रसांग शोधनू काढून आपल्याला लागट असां बोलनू दखुावते. 
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आपला अतीत आपल्या वतिमानाला टोचत राहतो. आपल्या 

वतिमानाच्या आनांदाला, त्या फुग्याला टाचणी लावनू फोिायचां 

काम कधी कधी अतीतच करत असतो. कधी कधी अतीत चाांगला 

असतो. पण इतक्या चाांगल्या काळातनू आपण वतिमानात आलो 

ह्याचेसदु्धा वाईट वाटते. वाईट काळ गेला. त्या काळातनू आलो ह े

कौतकुास्पद आह.े म्हणनू आपल्या अवतताशी जोिलेली कोणीतरी 

व्यक्ती आपल्या वतिमानाला हरैाण करत असते. “तमु्हारा अतीत 

क्या ह?ै 

 क्या चीज हो मझुे मालमू ह!ै 

 तझुे अतीत मला ववचार त ूकाय आहसे? 

 काय तझुा तो वारसा त ूमला साांग ूनकोस!” 

 अशी वाक्यां भाांिताांना बरेच वेळा ऐकवली जातात. अथाित 

ज्या व्यक्तीशी भाांिण चाल ूअसतां ती सदु्धा म्हणत,े  

 “तझु्याबद्दल तरी काही लोक बोलतात मावहतीये का 

तलुा?” एकूण पाठीमागे लोक प्रत्येकाबद्दलच बोलत राहतात. 

वाईट बोलत असतात आवण प्रत्येक व्यक्ती समजत असते की 

माझ्याबद्दल लोक चाांगले बोलतात. गैरसमज करून घेतात मी ठीक 

आह े आवण दसुऱ्याबद्दल लोक वाईट बोलतात. त्यामळेु 

कुणाच्यातरी अतीत बद्दल बोलताना आपण लक्षात घेतले पावहजे 
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की आपल्या अतीतवर याांचा रोख येऊन ठपका ठेवला जाऊ 

शकतो. माणसू एक बोट जेव्हा पण दसुऱ्यावर रोखतो तेव्हा तीन 

बोटां आपल्याकिे वळलेली असतात आवण प्रत्येकाच्या अवतत 

मध्य ेअसां काहीतरी अस ूशकतां, जे खोट काढणाऱ्या माणसाला 

वमळतां. अतीत दृश्य साांगत वफरणाऱ्या व्यक्तीला हातात शस्त्र 

वदल्यासारख ेहोऊ शकते. अवतत हा खरां तर एक मोठा ठेवा असतो. 

एक वतजोरी असते. आठवणींचां भाांिवल करून जेव्हा कोणी त्ास 

दतेां, तेव्हा ते वाईट असतां. चाांगली पसु्तके, चाांगली माणसां, चाांगले 

वसनेम े ह े आपल्या अवतत मध्य े नेहमी रुतनू बसलेले असतात. 

अवतत मध्य ेकाही काही चकुा दखेील झालेल्या असतात. काही 

काही भावना चकुीच्या आलेल्या असतात. रागाच्या भरात एखादा 

शब्द चकुीचा बोललेला असतो. नकळत कुणाचा अपमान 

झालेला असतो. आपण अहांकाराने बोललेलो असतो. त्या चकुा 

दरुूस्त करता येत नाहीत. अतीत बदलत नसतो. अतीत म्हणजे तो 

गत काळ सांपलेला असतो. पण वतिमानकाळात या चकुा दरुूस्त 

करायचा प्रयत्न करायचा असतो. अत+ईत, इथां म्हणजे आता ह्या 

क्षणाला तो जनुा आह.े तो काळ सांपलेला आह.े यापढेु तो 

इवतहासजमा आह.े झालेल्या अतीताबद्दल ववचार न करता वतिमान 

आवण भववष्याबद्दल ववचार करायचा असतो. अथाित त्यापासनू 

वमळालेले धिे ववसरायचे नसतात. इवतहासातनू काहीतरी वशकून 
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वतिमान घिवायचा असतो. प्रयत्न करत आवण भववष्याच्या 

कारवकदीवर वतिमानाच्या छातीवर भतूकाळाची हत्यारे घेऊन लेणी 

कोरायची असतात.  

 अतीत सांपले. अवत ईवत.  

   

***  
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47 स्मृतर पते्:  

 एका वाचनालयातील पसु्तकात मला दोन-तीन पत्ां घिी 

घालनू ठेवलेली सापिली. ती चकूुन ववसरली गेली होती, की वतथे 

रद्दीच्या दकुानात पसु्तक वदले, त्यात पत्ाांचा गठ्ठा ठेवला होता मला 

मावहत नाही. पत् वाचनू माझ्या मनात अनेक भावना उचांबळून 

आल्या. आजी वशस्त दाखवतात. अजीचां नातवांिाांवर प्रेम असतां. 

नातवांिां काही लािकी, काही दोिकी असा सवतासभुा काही 

कुटुांबात कायमच केला जातो. अनेक नातवांिे असली तरीही आजी 

आवण नातवांिाांचां प्रेम वगेळां असतां. एखाद्याशी बोलण्यातनू 

उगीचच राग टपकत असतो. तरी नात ूम्हणनू कुठेतरी माया असते. 

तरी या आजी आवण नातवाच्या मायेची दधुावरच्या साईची ही गोष्ट 

मी तमु्हाला साांगणार आह.े त्या पत्ाांचा मजकूर दऊेन मी ही कथा 

पढेु तमु्हाला साांगेन. पवहला कथा भाग आह.े तो पवहल्या पत्ाने 

सरुू होणारा आह.े  

पत् 1 

 वप्रय बाळास 

 आशीवािद. तलुा ठाण्याला ऍिवमशन वमळाली ह े ऐकून 

खपू बरे वाटल.े तलुा मावहतच आह ेभवनला वववचत्गावला चार 

वष ं राहावां लागलां होतां. ते खपूच घाणेरिे गाव आह.े त्याला 
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होस्टेलवर सोय न झाल्यामळेु एका पिक्या घरातील गच्चीवर, 

वरती सहा बाय सहा फूटची खोली वमळाली होती. त्या बांगल्यात 

सांिास-बाथरूम खालच्या मजल्यावर होते. वापरायचे पाणी व 

प्यायचे पाणी भरायला रात्ी जेव्हा पाणी येईल तेव्हा खालच्या 

मजल्यावरील कोपऱ्यातील नळावर जावां लागत असे. काही गावां, 

घरां अशी असतात वजथे स्वच्छतेचा लवलेशही पोहोचत नाही. त्या 

घरातल्या मालकीणबाई भवनला जेवणाचा िबा द्यायच्या. वरची 

खोली भाि्याने असे ह ेघर होत.े अन तळमजल्यावर त्याचां राहतां 

घरच होतां. गावामध्ये िुकरां सदु्धा वफरत असायची. कॉलेज लाांब 

होतां. घरात भाांिी ताटल्या लोखांिी गांज चढल्यासारख्या 200 वष े

जनु्या असल्यासारख्या होत्या. आजबूाजचूा पररसर पण घाणेरिा 

होता. गावभर रॉकेल ववकत बैलगािी टँकरगािी वफरायची. 

भवनला रॉकेल भरून वर खोलीत स्टोवर चहा करावा लागत असे. 

गावात जेवायला सदु्धा नीट धि सोय नव्हती. भवनला कपिे हाताने 

धवुावे लागायचे. कॉलेज सहा-सात वकलोमीटर लाांब होतां. वतथे 

भवन सायकलवर जायचा. कॉलेज यथातथाच होतां, पण ऍिवमशन 

वमळाली हचे खपू आनांददायी होतां. तझुी वनदान या त्ासातनू तरी 

सटुका झाली आह.े दादा आवण हो आशतुाईच्या कॉलेजमध्येही 

टीचसि चाांगले नव्हत.े वतने केवळ ट्यशून वरच आपला अभ्यास 

केला. तेव्हा तहूी या कॉलेजमध्ये टीचर चाांगले वमळतील ही अपेक्षा 
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सोिून द.े मानवाला प्राप्त पररवस्थतीतनू सोयीचा मागि काढावा 

लागतो. पररवस्थती बदलता येत नाही मनवस्थती बदलनू आनांदी 

राहण्याचा प्रयत्न करायचा. चाांगल्या यशान े प्रश्न सांपवायच.े 

कोणत्याही कॉलेजमध्य ेहल्ली मळुी वशकवतच नाहीत. त्यामळेु या 

वदवसाांत क्लासेस खपू चालतात. आपण सकारात्मक ववचार 

करायचा. कॉलेजेस अटेंि करायच,े नोट्स वापरायच्या, ट्यशुन 

लावायची आवण स्वतुःचा अभ्यास करायचा. पॉवझवटव्ह वथांवकां ग 

कर.  

 माझ्या बाकीच्या दोन नातवांिाांना राहायला लागलां होतां 

त्यावेळी कोबा केलेली वकां वा शेणाने सारवलेली जमीन असायची. 

त्या खोलीत जवमनीवरच आधी चटई वर गादी टाकून वनजायचे. 

बाजलूा एका टे्रमध्य े सामान ठेवनू आवण एका वकरकोळ 

पसु्तकाच्या स्टँिवर पसु्तक ठेवनू या दोघाांनीही अभ्यास केला. 

पवूीच्या काळी तर बाहरे खाण्याची पद्धत दखेील नव्हती. शहरात 

एखादी विापावची गािी असायची. वकां वा स्टँिवर वमळणाऱ्या 

हॉटेलात काहीतरी खायला वमळायचे. कसांतरी जेवण जेवावां 

लागायचां. आपल्या मळू गावापासनू लाांब असल्यामळेु सहा मवहने 

ही मलुां घरी येऊ शकत नव्हती. त्याकाळी तर फोन दखेील नव्हत.े 

मी तर कधीही जाऊन पाहू शकले नाही की त्या मलुाचे गावचे काय 

हाल आहते. कारण की त्या मलुाांना त्याांच ेविील नव्हत ेम्हणजे 
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तझुे आजोबा नव्हत ेना. त्यामळेु सोसवेना. अरे या मलुाांचे विील 

वारले तेव्हा शेखरची वावषिक परीक्षा चाल ूहोती.  

 घरी सवि पाहुणे माझे विील आले होत.े माझे पती आजारी 

असल्यामळेु म्हणज े तझुे आजोबा आजारी असल्यामळेु घरात 

पाहुणेच पाहुणे होत.े कुणालाही अभ्यास करणां शक्य नव्हतां. मात् 

वनदान ह्या शेखरला वविलाांचां सगळां करायला तरी वमळालां. दोन 

नांबरचा मलुगा त्याची करािला परीक्षा चाल ूहोती. त्याला आम्ही 

पत्ान े सदु्धा कळवलां नव्हतां. कारण की तो परीक्षेच्या दरम्यान 

नाराज होईल आवण परीक्षा सोिून धावत येईल. तो एक मवहन्याने 

जेव्हा घरी आला तेव्हा त्याला एसटी स्टँिवर मामा काका 

सगळेजण घ्यायला गेले. तर तो म्हणाला “मला तमु्ही का घ्यायला 

आलात? मला तमु्ही का घ्यायला आलात?” 

आवण घरी आल्यावर वविलाांचा हार घातलेला फोटो पावहला 

तेव्हा त्याने हांबरिा फोिला. एक मवहन्यान ेविील गेल्याचे त्याला 

घरी आल्यावर फोटोवर हार बघनू समजले. तलुा वाटेल आजी 

काय साांगत बसली? 

 आता पररवस्थती खपू चाांगली आह.े त ू या सगळयाांशी 

तलुना केलीस तर तझु्या वेळची, स्वतुःची पररवस्थती तलुा खपू 

चाांगली वाटेल. तलुा कधीतरी घरी यायला वमळू शकते. हल्ली 
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फोन आहते. व्हॉट्सअप वर वव्हविओ कॉवलांग करता येतो. अरे 

रेल्वेन ेरूळ बदलले म्हणज ेखिखिाट होतोच. एकदा का गािी 

व्यववस्थत चालायला लागली म्हणज ेसारां सरुळीत होईल. एखाद्या 

मवहन्यात तलुा ह ेकॉलेज आविायला लागेल. 2/3 लोकल गाि्या 

बदलनू जाणां जम ूलागेल. नव्या कॉलेजचे हहेी रुटीन अांगवळणी 

पिेल. आता त ूमोठा झाला आहसे. सोळा वषांचा झाला आहते. 

आई-वविलाांना आपले प्रश्न आवण तक्रारी साांगायच्या नाहीत. 

सवाित महत्त्वाचां म्हणज ेपरीक्षेसाठी लक्ष कें वद्रत करायचां.  

 एकाग्र राहायचां, वाईट मलुाांच्या सांगतीत राहायचां नाही व 

आपल्याला आता यातनूच यश वमळवायचां आह.े तेव्हाच 

आयषु्यात चाांगले उज्वल भववष्य घिेल. आता कुरकुर केली तर 

पररवस्थती आणखी वबकट होईल. त्यामळेु आता आनांदाने मागि 

काढायचा.  

 असां म्हणतात स्कूटर व मोटर तयार करताना त्याांना 

आपटून धोपटून खपू टणक करतात, म्हणजे पढेु गािी चालायला 

लागली म्हणजे ते सरुळीत होतात वकां वा दसुरा पढुचा अपघात 

झाल्यास त्याांना त्या अपघाताला तोंि दणेे सोप ेहोत.े सांकटां येतात. 

जीवनात यशस्वी होण्यासाठी पण खपू टक्केटोणपे खावे लागतात. 

तेव्हा माणसू पढेु येतो. जीवनामध्य ेसविच गोष्टी आपल्या मनाववरुद्ध 



231 

 

होतात. म्हणनू आपण फक्त टणक आवण आनांदी व आशावादी 

असणे महत्त्वाचे आह.े हहेी वदवस जातील असां मनाला समजावत 

राहायचां.  

 माझ्या पत्ान ेतलुा बोर झाले नाही ना? अब्राहम वलांकन 

याांनी मलुाच्या हिेमास्तरला वलवहलेले पत् आजपयंत 

अनेकवठकाणी वफरत आह.े त ूते वाचलांस का? 

 श्री राम, जगजीवनराम, भगवान कृष्ण आनांद, स्वामी 

वववेकानांद या साऱ्याांचे जीवन खितर आह.े आपले राष्ट्रपती 

अब्दलु कलाम याांनीही खपू कष्ट केलेले आहते. तेव्हा आपण 

सामान्य माणसाांनी या पररवस्थतीत वटकणे म्हणनू मागि काढायचा. 

कष्ट, वचकाटी आवण आत्मववश्वास या गणुाांनी यश वमळेलच 

वमळेल. वनदान असां समजायचां तरी! 

 फक्त वाईट व्यसनाांपासनू मात् कटाक्षान े दरू राहायचां. 

चाांगल्या मलुाांची सांगत धरायची वकां वा एकटे राहायचे. नम्र वकां वा 

एक्टर व्हायचां. कदावचत तलुा वजवाभावाचा वमत् वमळेल वकां वा 

तलुा एकटेपणा भोगावा लागेल, पण त्याची तयारी ठेवायची. 

आपले प्रॉब्लेम आपल्या व्यक्तीलाच मावहती असतात. अन्य 

व्यक्तींना दरुून थोिाफार अांदाज येतो. पण परदुुःख शीतल वाटते.  
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 थोि्याफार फरकाने प्रत्येकाचे आयषु्य सारखेच असते. 

मैत्ी स्वभावानसुार जमते. मनाच्या वनग्रहान ेसांकटाची तीव्रता कमी 

अवधक होत.े तझु्यासारख्या सजुाण, ज्याने 85% वमळवले त्या 

मलुाला अवधक साांगायची गरज नाही.  

 त्या दसुऱ्या नातीला एकही ट्यशून नाही. ती घरीच 

अभ्यास करते. तलुा चाांगल्या कॉलेजला प्रवेश वमळाला आह.े 

कधीतरी घरी जायला जवळ आह.े जायला वमळेल. जाण्यायेण्याची 

सवय होईल. वदवस वनघनू जातील. काळजी घे.  

तझुी लािकी,  

आजी.  

भाग2 

दसुर पत्ां  

 आजीला पाठवलेलां होतां. ॲिवमशन वमळालेले कॉलेज 

वकती छान आह ेवगैरे वणिन करणारे पत् होत.े  

 वप्रय आजी 

 बाळाचा नमस्कार.  

 तझुां पत् वमळालां. माझा कॉलेजचा काळ ठीक आह.े 

माझ्या आठवि्याभराच्या घटनाांचा कॅलेंिर मी तलुा पाठवत आह.े  
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 आजी आता काळ बदलला आह.े बाहरे खायला प्यायला 

वफरायला व्यववस्थत वमळते. टाईमपास करणारे वमत् आहते.  

 मजेत आयषु्य जात आह.े खपू छान नाही पण माकि  ठीक 

आहते. अगां हल्ली व्यसन ही फॅशन असते. मी तसां काही करत 

नाही. पण उपदशे करणां सोिून द.े काळ असा आह ेकी उपदशे 

उपयोगी नसतो.  

 आपल्या समाजात चाांगले वशक्षण पणूि केले असा मी 

हुशार बननू दाखववण्याची वजद्द ठेवेन.  

 लािका नात,ू  

 बाळ.  

** 

 इतरही पत्ां होती. ती पत् रद्दीच्या दकुानात आली की चकूुन 

पसु्तकात रावहली? 

 काही पत् कहाण्या साांगतात.  

 पण ही कहाणी अधीच समजली. ही स्मतृी पत्े मी जपनू 

ठेवलेली आहते.  

 ** 
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48 बकेट टलस्टीः  

 ‘कौन बनेगा करोिपती’ला मला मलुाखतीच्या वेळी एक 

प्रश्न ववचारला होता. बकेट वलस्ट हा माधरुी दीवक्षतचा वसनेमा 

कोणत्या भाषेत आह?े वहांदी वचत्पट नावयका, इांवग्लश शीषिक, 

वचत्पट मराठी अशी ही बकेट वलस्टची कहाणी आह.े रवसकाांनी 

बवघतले असेल, या वसनेमात, मरण्यापवूीच्या इच्छा पणूि करायच्या 

असतात.  

 बकेट वलस्ट म्हणज ेमाणसाची स्वप्नां अथवा त्याला ज्या 

इच्छा पणूि करायच्या आहते त्याांची यादी होय. त्या सवि इच्छाांची 

यादी बनवायची पध्दत असत.े सशुाांत वसांग राजपतूने त्याच्या 

िायरीत फॅक्ट, बकेट वलस्ट बनवली होती. तेव्हापासनू बकेट वलस्ट 

बनवायची व पणूि करायची फॅशन आली. फक्त यादी करायची, 

प्रेरणा त्याांच्यापासनू वमळण्यासाठी आपल्याला मेहनत करायची 

आह.े जी ध्येयां आपल्याला प्रेररत करतात त्याांची यादी करायची.  

 तर या लॉकिाऊन मध्ये टाईमपास गोष्टी करताना 

घरातल्या घरात शोधाशोध करताना 2007 सालातली सपुतु्ाची 

बकेट वलस्ट सापिली. ‘स्वप्नाांची यादी’. ही परीक्षा, इथेपण 

परीक्षा, वतथेही परीक्षा, हवा, शरीरात होणारे सांप्रेरकाांचे बदल, 

आई-वविलाांची ‘अभ्यास कर’ची कटकट, अभ्यासक्रम, अन्य 
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घटना याांनी तो त्ासला होता. तरी त्यान ेबकेट वलस्ट बनवली होती. 

त्या वयात समज ती काय असणार? 

 नऊ कलमी बकेट वलस्ट होती.  

 मी जेव्हा कॉलेजमध्य ेवशकत होते त्या काळी बकेट वलस्ट 

अवस्तत्वात नव्हती. ती फॅशन नव्हती, पण िायरी वलवहण्याची 

पद्धत असे. सवि कॉलेजमध्ये वशकणारे यवुक-यवुती िायरी वलवहत. 

िायरी मध्ये अज्ञात, मनी आणण्यात आलेल्या मैवत्णीला वकां वा 

वमत्ाला कल्पनेने विअर िायरी म्हणनू सवि वलवहत. त्या िायरीला 

असां झालां तसां झालां, तर असां आहते असां साांगत वलहायची पध्दत 

त्यावेळी होती.  

 कधीतरी मी मोठी होईल, त्यामळेु मोठी लेवखका झाले की 

समजा या िायरीज प्रकावशत होतील, ह ेसावहत्य इतराांना उपयोगी 

पिेल. मी बरीच वष ेया भ्रमात वावरले. नांतर काळाच्या ओघात 

या कपाटात माझ्या सवि सुांदर अक्षरात रेखाटलेल्या िायरीज, 

आत्मचररत् म्हणनू प्रकावशत होतील, अशा सुांदर कववताांनी आवण 

कथा पात्ाांनी त्या िायरी सजवनू ठेवी. या नव कल्पनाांनी 

आजबूाजचू्या पररसरातील वणिन आवण वमत्-मैवत्णींच्या प्रेम, मैत्ी 

अभांग ह े वलवहलेल्या या िायऱ्या जपनू ठेवल्या होत्या. घर 

जमीनदोस्त झाले, त्या मातीत गािल्या गेल्यावर रिले. प्रयत्न केले 
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आवण वमळाल्याच नाही. माती सदु्धा काढली गेली. जवमनी उकरत 

वाद काढल.े मोठी लेवखका होण्याचां स्वप्न, बकेट वलस्ट पणूि होणां 

सोप्पां नसतां.  

 आपल्याला शाळेत नेहमी गवणतां असायची. हौदाला दोन 

तोट्या नळ आहते. एक नळ पाणीपरुवठा करतो, दसुरा नळ गळतो. 

तो हौद वाहून जातो. तर हौदात पाणी भरायला वकती तास वेळ 

लागेल? मला वाटतां आयषु्य तसां असतां. एका तोटीतनू पाणी येतां 

दसुरीतनू वाहून जातां. जीवनाच्या bucket list मध्ये आपण अनेक 

स्वप्नां भरतो, अनेक ध्येयां ठरवतो. जस े की माझ्या िायरीत मी 

जीवनातील अनेक स्वप्नां वलवहली होती. ती अशी हल्लीची मलुां 

त्याांच्या िायरीमध्य े अथवा मोबाईलमध्ये, लॅपटॉपमध्य े बकेट 

वलस्ट म्हणनू भरून ठेवतात. त्यातली वकती स्वप्नां पणूि होतात? 

माझ्या मलुाने वलवहलेल्या बकेट वलस्टमधील इच्छा अपणूि 

असाव्यात. त्या यादीतल्या स्वप्नाांपैकी वकती स्वप्नां मानवजात पणूि 

करू शकते? आवण माझ्या त्या वलवहलेल्या िायरीतील स्वप्नाांतली 

तरी वकती स्वप्नां पणूि झाली? कठोर आयषु्याचे वास्तव 

आपल्यासोबत वकती स्वप्नां घेऊन जातात.  

 आयषु्याची बकेट वलस्ट कशी असते? गळकी बकेट 

सगळे पाणी वाहून जाते. तशी स्वप्नां वाहून जातात आवण ररकामी 
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बकेट उरत.े हातात ती ररकामी बकेट वलस्ट म्हणज ेनसुती यादी 

उरत.े अपणूि स्वप्नाांची यादी वजला बकेट वलस्ट म्हणा वकां वा काही 

म्हणा पण पणूि न झालेल्या स्वप्नाांची ती यादी आयषु्यभर आठवत 

राहत.े त्ास दते राहत.े  

 त्या वयात प्रेरणा दणे्याचे काम ती बकेट वलस्ट करते. 

एवढाच बकेट वलस्टचा उपयोग म्हणायचा. बाकी प्रत्येकच बकेट 

वलस्टचा सखुाांत होतोच असां नाही.  

 तमुच्या बकेट वलस्ट मध्य ेकाय काय आह?े 

  

*** 
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49 स्िाि:  

 स्नान, आांघोळ ही आपल्याला आनांद दणेारी वक्रया 

असते. प्रत्येकाला रोज अांघोळ करणे आवितेच असे नाही. कधी 

काही वदवशी कारणावशवाय, खरां कारण न साांगता अांघोळ 

टाळायची काही जणाांना सवय असते.  

 तर वहवाळयात, पावसाळयात माणसू स्नान करण्यासाठी 

कां टाळा करतो. म्हणनू काही सणाांच्या वदवशी खास करून 

अभ्यांगस्नान करावां, असां शास्त्राच्या रूपात साांवगतलां जातां. 

जेणेकरून थांिीच्या वदवसात दखेील माणसू वनदान या सणाांच्या 

वनवमत्तान ेतरी अांघोळ करतो. आांघोळीला बाथ, हमाम, जॅकूझी, 

सॉना या नावाने पण सांबोधलां जातां.  

 सॉना म्हणजे व्यववस्थत पाणी अांगावर घेऊन शरीर धवुनू 

घेणे, ससु्नात होण े होय. अांग ओलां करणां त्यासाठीचे स्नान या 

शब्दावरून आांघोळ शब्द आला. या शब्दाला मन आनांद वमळेल 

असे समानाथी शब्द आहते. दोन ताांबे अांगावरून घेणे, अांघोळीची 

गोळी घेणे असे सदु्धा शब्द आहते. अांघोळीची गोळी म्हणजे 

अांघोळ टाळणे. कावळयाची अांघोळ म्हणजे एक वमवनटात स्नान 

उरकण े होय. हमाम करणां म्हणज े थाटात आांघोळ करणां. 
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श्रीमांताांच्या सोयी, शौक अत्तर त्यानसुार असे, भरपरू सगुांवधत 

पाण्यात िुांबण्याची सोय, होय.  

 शाही प्रकारचे वेगळे असे, पण आधवुनक स्नान नांतर 

आले. एक काचेची पारदशिक कॅप्सलूसारखी गोष्ट, वस्त ू

accessory बाथरूममध्य े वफक्स केली जाऊ लागली. त्या 

कॅप्सलूला सॉना यवुनट म्हणतात. त्याच्यातनूच सवुवधा वगैरे प्रकारे 

सवि नहाण प्रकार होऊ लागले. गरम थांि पाणी वाफ घ्यायची सोय 

झाली. त्याची वकां मत एक लाखाच्यावर असते. आनांद वमळतो. 

पवूीच्या काळी राजेरजवािे हमाम बाांधायचे. म्हणज ेहॉल असे. स्त्री 

आवण परुूष याांच्याकररता वतथे आांघोळीची सोय असे. यात ‘राणी 

वन बाव’ म्हणनू गजुरातच्या एका वववहरीचे नाव आह.े वजथे वस्त्रया 

एकत् येऊन आांघोळ करत असत, कोरीवकाम केलेली ही ववहीर 

फार प्रवसद्ध आह,े वजथे वस्त्रया काही आपल्या गजुगोष्टी करत 

असत. आांघोळ ही एकदम खाजगी गोष्ट असते. त्यामळेुच या वेळी 

व्यक्ती ही फक्त स्वतुःच्या दहेाच्या सहवासात असते.  

 असां म्हटलां जातां माणसाचा दहे हा त्याचा सवाित जवळचा 

वमत् आह े आवण या स्वतुःच्या दहेाशी सांवाद साधत जावे. 

आांघोळीची वेळ कशी असते? सोयीनसुार ठरवावे. वदवाळीला 

सांक्राांतीला म्हणनूच तर शाही पहाट स्नान करायची पद्धत असते. 
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स्नान ही रूटीन गोष्ट नसत.े दोन वमवनटात उरकायची आांघोळ ही 

गोष्ट नाही. वनवाांतपणे आांघोळ करावी आवण पाणी नास ूनय.े पण 

आांघोळीचा आनांद मात् घ्यावा. अांघोळीच्या वेळी साबण, पीठ, 

तेल लावावे, गाण े गावे, श्लोक म्हणावे. स्नानाने शरीराचे स्नाय ू

आरोग्यदायी बनतात. थांिी पिली की खरांच शरीराला आांघोळीची 

आवश्यकता असते. पण माणसू थांिीच्या वदवसात आांघोळ 

टाळायचा प्रयत्न करतो. जलाशयात न उतरता ताांब्याने अांगावर 

पाणी घेणां ह ेयोग्य मानलां जातां. फार पवूीच्या काळी बांब, घांगाळ 

आवण ताांब्या असे, नांतर वगझर, बादली आवण मग आले, त्यानांतर 

शॉवर आले. केस ओले होऊ नय ेम्हणनू शॉवर कॅप आली. नांतर 

अांघोळीच्या वेळी केस ओले झाले तर सकुवण्याचे हअेर ड्रायर 

अशा सखुसोयी स्नानगहृामध्ये वाढत गेल्या. पवूी सविजण नदीवर, 

वववहरीच्या काठी आांघोळ करायच.े मग कम्यवुनटी बाथ अशी 

समहू आांघोळ आली. नांतर काही घरां वमळून वापरत असलेले 

बाथरूम आवण नांतर आता फ्लॅटमध्य ेआत असलेली बाथरूम, 

असा हा स्नानगहृाचा प्रवास झाला. स्नान ही पणूितया खाजगी गोष्ट 

असते. त्यावेळी माणसू एकटा असनूही आनांदी असतो. लहान 

बाळाची आांघोळ बघणे हा आनांद असतो. आपल्या वहांदी वचत्पट 

सषृ्टीत नटनट्याांच्या अांघोळीतनू ग्लॅमर वमळवनू वदलां. 

दवेाधमािमध्य,े कामामध्ये, व्रत आवण उपास तापासाांमध्ये सदु्धा 
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पहाटे उठून वशकेकाई लावनू, आवळा लावनू स्नान करावां असा 

उल्लेख येतो.  

 इवत स्नान महात्म्यम!् 

*** 
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50 फेररवालेीः  

 फेरीवाले शब्द उच्चारला की मुांबईतल्या/काही शहराच्या 

फेरीवाल्याांना जागा द्यायची वकां वा त्याांनी घेतली, तर परत कशी 

घ्यायची? असे प्रश्न नजरेसमोर येतात. गावोगाव, दारोदार वफरणारे, 

फेरी मारून वस्त ू ववकणारे ते फेरीवाले अशी व्याख्या आह.े 

ववके्रत्याांचा एक प्रकार फेरीवाले असाही त्याचा अथि असतो. पण 

मुांबईत इथे वतथे फेरीवाल्याांना जागा द्यावी, पक्की दकुाने द्यावी 

अशा मागण्या आवण त्यामळेु होणारे अवतक्रमण असे प्रश्न कायम 

चाल ू असतात. मात् सवित् असा अथि अपेवक्षत असतो 

फेरीवाल्याांनी फेरी मारावी. जागेवरूनचे वाद त्याांचां जागा मागणां 

वकां वा जागा घेणां आवण लोकाांचा झालेला ववरोध, अशा 

फेरीवाल्याांद्वारे होणाऱ्या काही काही दघुिटना, गरैवतिन वगैरे 

गोष्टींबद्दल मी आत्ता बोलत नाही. मला हा ववषय अगदी वेगळया 

प्रकारे माांिायचा आह.े  

 हरेक जण स्वतुःचे पोट भरण्यासाठी कष्ट करत असतो. 

लॉक िाऊनच्या दरम्यान सगळयाांचे रोजगार बिुालेले असताना 

एक फेरीवाला दारोदार खचुी ररपेयर असां ओरित वफरत होता. 

कदावचत लॉकिाऊन मध्ये बरेच जण वकि  फ्रॉम होम करत 

असताना खचुी ररपेयर करण्याचां काम आपल्याला वमळेल आवण 
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पोटापाण्याचे पैसे सटुतील, पैसे सटुतील असां समजनू तो वफरत 

होता. बऱ्याचदा मी त्याला कपाळाला हात लावनू आवण अवतशय 

अवतशय हताशपणे आमच्या घरासमोरच्या फुटपाथवर बसनू 

सकुलेल्या भाकरीचा तकुिा खाताना सदु्धा बवघतले. त्याला 

फारशी कामां वमळतच नव्हती. दसुरी एक व्यक्ती म्हणजे भाांिी 

दणेारा, जनु्या कपि्याांवर भाांिी ववकणारा एक माणसू होता. 

लॉकिाऊन मध्य ेसगळे जण घाबरले असताना जनेु कपिे दऊेन 

भाांिी कोण घेणार होतां? पण तो मात् आशावादी होता. सवित् तो 

भाांिी भाांिी असा ओरित वफरत होता. आमच्या रस्त्यावर अनेक 

विापावच्या गाि्या आहते. त्या लोकाांसाठी लॉकिाऊनमध्य ेबांद 

होत्या. वतथ ेकाम करणारे फेरीवाले काय करत असतील? दारोदार 

केवळ फळां ववकणारे, बटाटा ववकणारे आवण भाजी ववकणारे काही 

फेरीवाले दारावर येत होत.े उन्हात हातगािीवरून सामान्य ववक्री 

करत वफरताना वदसत होते. बाकीच्या फेरीवाल्याांची, आईसक्रीम, 

भेळ, फेरीवाल्याांची वदिळ मात् वदसत नव्हती. फेरीवाल्याांच्या 

सांघटना दखेील असतात आवण काही काही सांघटना मजबतू केल्या 

आहते. मात् काही फेरीवाले ह े असांघवटत कामगार म्हणनू काम 

करतात.  

 ‘आली मुांबईची केळेवाली’ 
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 ‘दस पैसे दातनू लेलो, ’ 

 ‘चक्कू छुररया तेज करा लो’ असां वहांदी वसनेमात मवहला 

फेरीवाल्या दाखवलेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात परुूष फेरीवाले 

जास्त असतात. मवहला फेरीवाली एखादीच दारोदार वफरून सािी 

अथवा वटकल्या, मवहलाांच्या बाांगि्या अशा गोष्टी ववकत असते 

वकां वा मवहलाांच्या िब्यात वस्त ू ववकणाऱ्या सदु्धा मवहला 

फेरीवाल्या असतात. फेरीवाला प्रकारात कचरा वेचणाऱ्याांत गेल्या 

काही वषांमध्य े असणाऱ्या मवहलाांच्या सांख्येमध्ये वाढ वदसते. 

सफाई कामगार मवहलाांचे प्रमाण अवधक वाढलेले आह.े त्यामळेु 

कदावचत फेरीवाल्या मवहलाांचां प्रमाण कमी झालेलां असावां. या 

कामात सकाळच्या कचरा वेचण्याच्या कामात बहुताांशी मवहला 

वदसतात आवण दारोदार फेऱ्या मारून ववक्री करणाऱ्या 

हातगािीवाल्याांमध्ये परुूष अवधक असतात. अथाित ह ेएक माझे 

वनरीक्षण आह ेत्यात वनयम काहीच नाही.  

 प्रत्येक फेरीवाल्याची एक वववशष्ट अशी आरोळी असते. 

‘भाजी घ्या भाजी’, ‘ताजी भाजी’, ‘भाांि्याांना कलई’, ‘भाांिी 

भाांिी’, ‘जनेु कपिे, ’ ‘खारे शेंगदाणे’, ‘काांद ेबटाटे काांद ेबटाटे’, 

‘दही’, ‘भांगारवाला’, ‘कापेट’, ‘दधू’, ‘बलक खरवस’ (म्हणजे 

म्हशीचा वचक वा खरवस) अशा ववववध प्रकारच्या आरोळया दते 



245 

 

रस्त्यावरून अनेक फेरीवाले जात असतात. स्वस्तामधील मस्त 

वस्त ू होलसेल माकेटमधनू कमी भावातनू घेऊन दारोदार ववकून 

वमळणाऱ्या त्याांच्या थोि्याफार फायद्यात, कमी थोि्याफार 

फायद्यात लोक पोट भरत असतात. या फेरीवाल्याांमध्ये माांगते सदु्धा 

असतात.  

 ‘भाकरी वाढ गां माय’ 

 ‘अवस वाढावा’ वकां वा ‘किकलक्ष्मी’, ‘वासदुवे’ अशा 

वेगवेगळया रूपात काहीतरी मागायला येणारे फेरीवाले पण 

असतात. लहान मलुाांची खेळणी ववकणारे लोक असतात. वभकारी 

फेरीवाले अस ूशकतात.  

 फेरीवाले हा आज मनषु्य जीवनाचा अत्यावश्यक भाग 

बनला आह.े ज े लोक घराबाहरे पिू शकत नाहीत त्याांना या 

फेरीवाल्याांचा फायदा होतो. त्याउलट काही गैरप्रकार पण या 

फेरीवाल्याांच्या येण्यामळेु होतात. खाजगी जीवनातील काही 

मावहती त्याांना कळल्यामळेु काही गैर घटना पण घिू शकतात.  

 पण शेवटी फेरीवाले आवण नोकरदार याांच्यातील 

सहजीवनातनूच समाज घितो आह.े  

** 
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51 देव जरर मज:  

 दवे जरी मज कधी भेटला, माग हव ेते माग म्हणाला! 

 असां एक सुांदर गाणां आह.े दवेान ेतलुा काय हवां ते माग 

असां म्हटल्यावर प्रत्येक व्यक्ती त्याला जे हवां ते मागेल. एक पन्नास 

वषांपवूीच्या काळात स्वतुःच्या मलुाला सवि सखु वमळू द,े असां 

मागणाऱ्या ‘मोलकरीण’ वचत्पटातील ह े गीत आह.े हल्लीच्या 

विांक- िबल इन्कम नो वकि्स, अशा काळात तसा ववचार केला 

तर ह ेगाणां थोिसां कालबाह्य झालेले आह.े तरीपण मी ह ेशीषिक 

कशासाठी वदले असां वाटेल. माझ्या घरासमोर दऊेळ आह.े 

लॉकिाऊनमध्य ेबांद दवेळाच्या दारात नांतर जी तफुान गदी झाली 

त्यावरुन आठवले.  

 गदीत एक लहान मलुगा- सतरा-अठरा वषांचा असेल- 

त्या दवेळाच्या दारात वचिवचि करत होता. रात्ी उशीरा कधीतरी 

त्याचा नांबर लागला. तो दवेळाच्या दाराशी बसला आवण त्याने 

दवेाला काहीबाही साांवगतलां.  

 दवेा, मला पास कर, मला माकि  द!े ह ेमी तझु्याकिे नेहमी 

मावगतलां पण मी आज वेगळया गोष्टी मागणारी माझी बकेट वलस्ट 

ठेवतो. नीट समज.  
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 आपण दोस्त ना! मला त ूया गोष्टी द्यायच्या आवण माझी 

इच्छा पणूि करायच्या. म्हणनू मी आज तलुा इतक्या लाांबनू 

भेटायच्या इच्छेन आलोय. तलुा भेटायला आलोय.  

 “पवतत पावन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारा,  

 पवतत-पावन न होशी म्हणनुी जाऊ का माघारा?” 

  तर ह ेबघ, मी माझ्या वचठ्ठीवर मला काय हवां ते वलहूनच 

आणलां आह.े त्यान े वतथे दवेाच्या पावलाांशी वचठ्ठी ठेवली. 

नमस्कार केला आवण गेला. तो गेल्यावर दऊेळ बांद होताच ती 

वचठ्ठी वनमािल्यात फेकली गेली. सहजच नवल म्हणनू, उत्सकुता 

म्हणनू मी त्या मलुाने दवेाच्या पायाशी ठेवलेली, बाहरे पिलेली 

ती यादी वॉचमनला उचलनू आणायला साांवगतली. दवेाची क्षमा 

मागनू वाचायला घेतली. सोळा सतरा वषांच्या मलुाला असां काय 

हवां असणार? आयषु्यात एखादी मतै्ीण असेल, एखाद्याचे 

आकषिण असेल? नक्की आवण काय मावगतले असेल? म्हणनू मी 

ती वचठ्ठी घेऊन वाचायला बसले. त्या वचठ्ठीला सॅवनटाईज करून 

त्यात मी अांगारा बाांधनू ठेवला. म्हणज ेअसां की मी कुठला कागद 

घेतला असे कोणाला वाटू नये. घरी काम सांपवनू, वनवाांत होऊन मी 

ती वचठ्ठी वाचायला बसले. त्या वचठ्ठीत जे वलवहलां होतां ते मी आज 

तमु्हाला साांगणार आह.े  
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1. स्कॉलरवशपच्या परीक्षेत वनवि होऊ द.े  

2. गािीची मवसििीजची एक लहान प्रत शाळेत बनवणार 

आहते त्यात माझी वनवि होऊ द.े  

3. माझ्या बाबाांसारखी माझी एकाग्र वतृ्ती होऊ द.े  

4. प्रत्येक गोष्टीत मला सवि काही नीट वनरीक्षण करून 

वशकण्याचे कौशल्य द.े  

5. मला आरोग्य द.े व्यववस्थत, न चकेुल असा वनणिय 

घेण्याची शक्ती द.े  

6. आजबूाजचू्या सांकटाांचा अांदाज आवण ववशे्लषण करण्याची 

शक्ती द.े  

7. मनावर पणूि सांयम ठेवायला वशकव.  

8. असा मी सारखा आजारी पितो आवण मला खपूच थकवा 

येतो. त्यामळेु माझे शरीर मग मी वकतीही ठरवलां तरी माझां ऐकत 

नाही. तर माझ्या सगळया आज्ञा केल्यावर शरीर ऐकेल असां बनव. 

मला असां शरीर वमळू द ेकी जे माझी आज्ञा पटकन ऐकेल.  

9. मला आई आवण वविलाांच ेखपू खपू प्रेम वमळू द ेआवण 

मला त्याांच्या सहवासात राहायला वमळत राहो.  

10. माझी स्मरणशक्ती वाढो आवण मला एकपाठी बनव.  
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11. सकाळी उठलो ना की असां वाटतां अजनू थोिा वेळ 

झोपावां. ही माझी इच्छा नष्ट कर. म्हणजे मी वेळेवर उठेन आवण 

माझी पढुची सवि कामां वेळेवर होतील.  

12. राग आला ना की मी तोंिाला येईल ते वचिवचि करून, 

बिबि करून सगळे कष्टान े कमवलेले नाव घालवतो. वाया 

घालवतो. माझ्याबद्दलचे लोकाांच ेमत पण त्यामळेु खराब होऊन 

जात.े माझी वाईट सवय दरू कर.  

13. आनांदात असलो की मी कसा छान छान जोक साांगतो, 

कुणाला मदत करतो- तसा मला कायमच आनांदी ठेव.  

 त्या मलुाची वचठ्ठी वाचनू मी तांद्रीतनू बाहरे आले. माझ्या 

िोळयातनू घळाघळा पाणी वाहू लागलां. अरे बाळा, साठी 

ओलाांिून गेली तरी आम्हाला ह ेजमलां नाही. ते अवघि. या गोष्टी 

तलुा कशा जमतील? ह ेहवां ते भावना आपल्या इच्छा असतात. 

त्या आपण व्यक्त करतो. दवेाला साांगतो, गरुू/गरुूजींना साांगतो. 

पण त्या पणूि होतात असां नाही रे.  

 य ूबी व्हॉट य ूआर. “जसा आहसे तसाच राहा. बी व्हॉट 

य ूआर. अरे, इट इज माय लाईफ, यवुर लाईफ. ” 

 ह ेजीवन आह.े  

 दवे जरी मज कधी भेटला 
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 माग हव ेते माग म्हणाला 

 मी सारे घेईन मागनू 

 पण दवे येऊ शकेल का ते घेऊन? 

** 
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52 व्रत: देव पावला:  

 दवे पावला दवे माझा मल्हारी दवेा दवेा माझ्या नवसाला 

पाव रे मल्हारी गिाला नऊ कोट पायऱ्या मल्हारी 

दवेा भक्तासाठी धावरे मल्हारी! 

 ह े गाणां वेळप्रसांगाने ववववध माणस े नवस, व्रत करत 

आयषु्यभर दवेाला सतत आळवत असतात.  

 ववशेषतुः मानवसक प्रश्न ह े बायकाांना अवधक असतात. 

त्यामळेु बायकाांची वतृ्ती व्रतवैकल्य अवधक करण्याची असते. 

परुूष एखाद्या गरुूकिे, स्वामीकिे, ज्योवतषाकिे फक्त पैसा वमळेल 

का आवण कररअर कसे घिेल? असेच प्रश्न ववचारतो. पण 

वस्त्रयाांच्या आयषु्यात वेगवेगळे प्रश्न असतात. साधे आवण जवटल 

प्रश्न सोिवण्यासाठी वेगवेगळे ज्योवतषी, स्वामी, माताजी, दऊेळ, 

ज्योवतषी, अांगात वारां येणारे, वेगवेगळे भक्त वगैरे याांच्याकिे वस्त्रया 

बहुताांशी जात असतात. काही वेळा त्यात यश वमळते, तर काही 

वेळा अशा गोष्टींमध्य े त्याांचे शोषण होण्याची शक्यता असते. 

खरांतर ज्योवतष, मांत्तांत् ह े मोठे शास्त्र आह.े पण त्यात अभ्यास 

नसलेले लोक त्याचा फायदा पोटासाठी करून घेतात आवण इथेच 

समाजाची मानवसकता चकुत आह.े Social psychology! एकूण 

काय, या समाजाच्या मानवसकतेमळेु स्त्री वांवचत असते. बायका 
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थोि्या दवैाधीन झालेल्या असतात. अनेक प्रश्न वस्त्रयाांना असतात 

आवण त्याांच्या मताचा आदर दखेील करण्याची वतृ्ती समाजात 

नाही. केवळ परुूषच नव्ह े तर अन्य मवहला सदु्धा वस्त्रयाांच्या 

मानवसकतेला वबघिवायला नकळत मदत करतात. त्यामळेु वस्त्रया 

या दवैाधीन बनतात. प्रश्न सटुत नाही तर काहीतरी दवेाचां करू या, 

या ववचारापाशी येतात. व्रतवैकल्याांचा फार मोठा पगिा 

समाजाच्या मानसावर असतो. व्रतां फळतात. हो, मी सदु्धा परत 

साांगते व्रताला यश येते. त्याच्यामागे जैववक, अध्यावत्मक कारणां 

असतात. त्यासोबत मानवसक कारण सदु्धा आह.े परत साांगते की 

ही व्रतां फळतात. तात्परुतां तरी फळ वमळतां. यात मखु्य कारण असतां 

की व्रत, सांकल्प करताच मनाची इच्छा तीव्र होत.े असां म्हटलां जातां 

की मनाची शक्ती अगाध आह.े त्यामळेु सांकल्प करून आपण व्रत 

सरुू केल्यावर मनाची शक्ती खपू वाढत.े वशवाय एका योग्य वदशेने 

आपण आपली शक्ती कें वद्रत, परुस्कृत करतो, यत्न करतो आवण 

वेगळया वेगळया मागािने आपली इच्छा पणूि होण्याच्या वदशेने 

वाटचाल करतो. इच्छा पणूि होत.े काही काही व्रतां अगदी क्ववचतच 

फळत नाहीत, तरी त्या बाबतीत असां होतां की ही इच्छा पणूि होऊ 

शकत नाही या गोष्टीसाठी वनदान व्रत करणारी व्यक्ती मनाची तयारी 

करत.े आत्मक्लेश करून आपल्याला एखादी गोष्ट वमळेल या 

भावनेन ेमाणसू कठोर व्रत दखेील सहज पार पितो.  
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 मीदखेील माझ्या आयषु्यात बरीच कठोर व्रतां केली. मी 

केलेली, इतराांनी केलेली बवघतली. त्यापैकी चार व्रताांबद्दल मी 

वलवहणार आह.े  

 मी कोणत्याही ग्रांथाच्या, व्रताच्या ववरोधी नाही. पवहले 

साांगत आह.े वयाच्या ववववध टप्प्यावर वेळोवेळी वेगवेगळी व्रतां 

करतात.  

1. सोळा सोमवारची पजूा: मीठ दखेील न खाता, फळां, दधू, 

खिीसाखर इ. गोष्टी खाऊन ह ेव्रत केलां जातां. सोळाव्या सोमवारी 

हमखास आपली इच्छा पणूि होत.े शांकराला फूल आवण बेलाचे 

पान वाहण ेयाहून अवधक सावहत्य या व्रताला लागत नाही.  

2. दसुरे व्रत आह ेसांतोषी मातेचे शकु्रवारचे! सांतोषी मातेच्या 

शकु्रवारच्या व्रतात चणे आवण गळुाचा नैवेद्य दाखवला जातो 

आवण वदवसभर अवजबात आांबट खायचां नाही. व्रत फळत ेमात् जर 

चकूुन आांबट खाल्ल ेगेले तर व्रत करणाऱ्या व्यक्तीला उलट त्ास 

होऊ शकतो.  

3. वतसरे व्रत आह ेशभु्र बधुवार! फक्त पाांढऱ्या वस्त ूखाऊन, 

पाांढरी वस्त्रे घालनू बधुवारची पजूा करायची असते. 11 बधुवार 

झाल्यावर आपल्याला यश वमळतां.  
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4. चौथे व्रत आह े वमठाची चतथुी! गणपतीची पजूा सांकष्टी 

चतथुीला करायची. वदवसभर काही खायचां नाही. उपवास 

सोिताना एकवीस मोदक करायचे. त्यातल्या एका मोदकात 

सारणाऐवजी मीठ घालायचां. चांद्र उगवला की उपवास सोिताना 

21 मोदक खायला समोर ठेवारचे. ते मोदक खायला सरुुवात 

केल्यावर वमठाचा मोदक आल्यावर खाणां बांद करायचां.  

 या वर उल्लेखलेल्या व्रताांना काहीही अवधक सावहत्य 

लागत नाही. या व्रताांच्या दरम्यान वेगवेगळी सांकटां येऊ शकतात. 

एखाद्यावेळी महासांकट दखेील येते. व्रत खांवित होते.  

 कोणत्याही प्रकारची अांधश्रद्धा वाढवणां हा माझ्या या 

लेखाचा हते ूनाही. या सवि व्रत करण्यान ेमनाची शक्ती वाढून माणसू 

त्याच्या इच्छापतूीच्या दृष्टीने प्रयत्न करू लागतो. एखाद्या अदृश्य 

शक्तीन े वकां वा अज्ञात व्यक्तीन े मदत करावी, अशा काही व्यक्ती 

मदत करतात आवण आपली इच्छा पणूि होत.े भारतीय सांस्कृतीत 

ववववध व्रतां, ववववध दवेताांची उपासना साांवगतली आह.े मात् 

उपासना करताना कुठल्याही अांधश्रदे्धच्या आहारी न जाता आवण 

कुठल्याही बवुाबाजी इ. गोष्टींमध्य े पिू नय.े व्रताच्या वनवमत्ताने 

तमुची मानवसक शक्ती चॅनेलाईज होऊन इच्छाशक्तीच्या जोरावर 
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तमुचां व्रत सफळ होतां. व्रतातील तमुची इच्छा पणूि होत.े व्रत 

करण्यात मनोववज्ञान ह ेअस ुशकते. की कारण हचे असतां? 

* 
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53 स्वभावाला औषध:  

 स्वभावाला औषध असतां,  

 पण ते रोज घ्यायचां असतां.. ॥ 

 अवधरातला "अ" सोिून,  

  थोिां धीरानां घ्यायचां असतां ॥ 

 सांतापातला "ताप" सोिून,  

 मनाला सांत करायचां असतां ॥ 

 मनातला हट्ट सोिून,  

 नातां घट्ट करायचां असतां ॥ 

 माझ्यातला मी सोिून,  

 वतच्यातला "ती"ला जपायचां असतां ॥ 

 आपलां बोलणां सोिून कधी,  

 समोरच्याचांही ऐकायचां असतां ॥ 

 एकाच वदवशी नाही तरी,  

 हळू हळू बदलायचां असतां ॥ 

 थोिां थोिां का होईना,  

 रोज प्रेम मात् द्यायचां असतां ॥ 
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 एकाचा राग दसुऱ्यावर न काढता,  

 समोरच्याला समजनू घ्यायचां असतां || 

 स्वभावाला औषध असतां,  

 फक्त ते रोज घ्यायच असतां !! 

 स्वभावाला औषध असते. कोण ते? कोणते? 

 प्रत्येकच व्यक्तीला असां वाटत असतां की माझा स्वभाव 

खपू चाांगला आह.े असेही वाटते, की काय पण ददुवै आह.े मला 

भेटणाऱ्या सगळयाच माणसाांचा स्वभाव वाईट आह.े एका 

मैवत्णीला स्वभाव कसा बदलावा या कायिक्रमाला जाताना 

माझ्यासोबत चलतेस का असां ववचारलां होतां. त्यावेळी ती मला 

म्हणाली,  

 “मला काही स्वभाव बदलण्याची गरज नाही. माझा 

स्वभाव चाांगला आह.े लोकाांनी त्याांचा स्वभाव बदलायला हवा. ” 

 “अगां मान्य आह े की स्वभाव बदलायची गरज इतराांना 

आह.े पण आपण इतक्या लोकाांचे स्वभाव बदल ू शकत नाही. 

त्यामळेु आपल्यालाच आपला स्वभाव बदलायला हवा. ” मी.  

 ती आली नाही. मी गेले होते. काही काळ अांमल केला, 

बरे वाटले. पढेु कां टाळा आला.  
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 स्वभाव बदलण्याच्या प्रवक्रयेत तीन पायऱ्या येतात. 

पवहली स्वीकार, दसुरी पनुरिचना आवण वतसरी दोषनाशन.  

1. स्वीकारुः आपल्या स्वभावातील जे काही दोष आहते 

त्याांचा स्वीकार करण े ही पवहली पायरी असते. आपण माणसू 

आहोत, दोष सगळयाांमध्ये असतात. दसुऱ्याचे वदसतात, स्वतुःच े

वदसत नाहीत. ह ेस्वीकारले तर आपल्या सवि दवैनक कायिक्रमातील 

सांघषि सलुभ होऊ शकतो.  

 आपला स्वभाव बदलण्याची दसुरी पायरी म्हणजे 

आपल्या स्वभावातील दोष ओळखनू घेतल्यावर ते दोष, उणेपण 

स्वीकारल्यावर त्याांची पनुरिचना करण्याचा प्रयत्न करावा. अहांकार 

असतो. नैराश्य येते. आपण रागीट अस ूतर आपला रागीट स्वभाव 

एका वदवसात बदलणे शक्य नाही. अशा वेळी राग आल्यावर काही 

क्षण थाांबायची सवय लावावी. राग आल्यावर काय करायचे 

यासाठी एखाद्या बोटात धागा, अांगठी बाांधनू ठेवावी. रागान े

भाांिणाची, नकारात्मक ववचाराांची सरुूवात मनात होऊ नय ेयाचे 

स्वतुःला स्मरण करून दणे्यासाठी म्हणनू पवूी हातामध्य े बोटात 

मोती घालत होत.े पण हते ू जाऊन इकिे लोक दावगने म्हणनूच 

अांगठीकिे बघ ूलागले. नैराश्य गेले नाही.  
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2. पनुरिचना: तर ववचाराांची, ववकाराांची पनुरिचना करावी. 

दसुऱ्या व्यक्तीची फवजती अथवा कुचांबणा झाल्यावर वफदीवफदी 

हसायची काही जणाांना सवय असते. काही जण दसुऱ्याच्या 

आयषु्यात काही वाईट घिलां की ते इथे वतथ े साांगत वफरतात. 

‘दुुःखात सखु’ हा प्रकार म्हणज ेदसुऱ्याच्या दुुःखात आपल्याला 

सखु अशी दखेील वतृ्ती काही जणाांची असते. काही जणाांना टोमणे 

मारायला खपू आवितां. खपू चाांगल्या गोष्टी असल्या तरी त्यातील 

एखादी उणी गोष्ट, वाईट काही शोधनू काढून नावां ठेवणारे 

लोकसदु्धा असतात. आपण हसा, दगुुिण सोिून द्यायचा प्रयत्न 

करावा आवण अशा व्यक्ती जर आपल्या आसपास असतील तर 

आपण त्याांच्याकिे दलुिक्ष करायला वशकावे. नैराश्य येणार नाही. 

लक्षात ठेवा की पररवस्थती आपण बदल ूशकत नाही, मनवस्थती 

बदलावी. जर तमु्ही ठीक आहात, बाकीचे वाईट स्वभावाचे आहते 

तर मग आपण खपू प्रयत्न करून एक-दोन माणसां बदलली तरी 

त्याांना ररप्लेसमेंट म्हणनू त्याांच्या जागेवर येणारी माणसां दखेील 

तशीच अस ू शकतील. असेही घिू शकते. ते इतर लोक दगुुिणी 

नसतील याची खात्ी नसते. वशवाय ह्या लोकाांना तमुचां चकुतांय ह े

साांगायला गेल्यावर ह ेलोक ऐकतील असां नसतां. आपण अनभुव 

घेतलेला असतो, कुणालाही आपण सधुारू शकत नाही. त्यापेक्षा 

आपण त्याांच्याकिून अपेक्षा करू नये आवण स्वतुःच थोिी 
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गेंि्याची कातिी वनमािण करावी. ‘माझ्या मना बन दगि’ असां 

म्हणत स्वतुःलाच साांभाळावां.  

3. दगुुिण नाशुः वतसरा मदु्दा येतो दगुुिण नाश! स्वतुः मध्ये 

दखेील काही वाईट गणु असतात त्याांचा नाश करावा. मी माझा 

स्वतुःचा अनभुव साांगते मी अवतशय हळवी आह.े त्यामळेु मला 

त्ास होतो. मला नेहमी वाटतां की असां कुठलां तरी औषध वनघावां 

जे प्यायल्यावर माणसाच्या मनातनू हळवेपणा नष्ट होईल. 

सांवेदनक्षमता नष्ट होईल. पण अजनूपयंत तरी तसां झालेलां नाही. 

त्यामळेु मी मोठ्या मवुश्कलीने समाजात असांवेदनशील जगात 

सांवेदनशीलतेबरोबर जगत असते. मी माझी सांवेदनशीलता कमी 

करायचा प्रयत्न करत,े पण ते मला जमत नाही. मला त्ास होतो पण 

माझा हा दोष मी नष्ट करू शकत नाही. नष्ट करण्याचा प्रयत्न फक्त 

करू शकते.  

 तर वमत्-मैवत्णींनो आपण असांच तीन मदुद््याांवर स्वभाव 

बदलायचा यत्न करावा.  

 आपल्या स्वभाव दोषाांचा स्वीकार आपल्या स्वभाव 

दोषाांची पनुरिचना आवण वतसरे स्वभाव दोषाांचे वनवारण या तीन 

पायऱ्याांवर प्रयत्न करावा.  
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 स्वभाव बदल ू शकतो पण त्यासाठी फार काळ जावा 

लागतो. भावनाांची आांदोलने ज्या वयात असतात त्या वयातच 

खरांच स्वभाव बदलणां जमलां तर माणसू खपू सखुी होईल. पण ते 

सोप्पां नसतां. तमु्ही हा लेख वाचत आहात याचाच अथि तमु्ही 

बदलाचा स्वीकार केलेला आह.े स्वतुःला तमु्ही फार किक अथवा 

ररवजि बनवलेलां नाहीये. पण तमु्ही या वयातही वाचन, ज्ञान 

वमळवण्याचा सतत प्रयत्न करता आहात. तसेच नवीन तांत्ज्ञान 

अवगत करता, यातनू तमुची वजज्ञास ू वतृ्ती वदसनू येते. स्वतुःचा 

स्वभाव बदलायचा प्रयत्न करून बघा. नैराश्य येणार नाही. वनदान 

या लेखाबद्दल चचाि करा. काही व्यक्तींना हा लेख वाचायला द्या. 

तरूण मलुाांनादखेील या ववषयाबद्दल साांगा. मानवसक त्ास जर 

आपण कमी करू शकलो तर शीतल आमटेंसारख्या समाजात 

घिणाऱ्या घटना कमी होऊ शकतात.  

 स्वभावाला औषध असते, ते मानसोपचार होय. त्यात 

वकरकोळ उपचार आवण औषध ेम्हणजे समपुदशेन होय. आांतररक 

उपचार म्हणजे औषधोपचार होय. याप्रकारे स्वभावातील दोष 

काढता येतात. ते सोपां नसलां तरी अशक्य नाही. स्वभाव वर वरचां 

first aid चां औषध घेऊन तर बघा. वकरकोळ जखमेला तर आपण 

दवाखान्यात जात नसतो, घरीच हळद लावनू ती जखम बरी 
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करायचा प्रयत्न करतो. तसा या वकरकोळ उपायाांचा आपण प्रयोग 

करावा.  

 स्वभावाला औषध, ह ेवकरकोळ मलम लावनू बघा. नाही 

बरां वाटलां, तर िॉक्टरकिे जा.  

 स्वभावाला औषध हचे तर असतां.  

  

** 
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54 देव माणूस िाहर:  

 खर साांग,ू दरूदशिनवरच्या मावलका तशा मी बघत नाही. 

एक खपू चाांगलां वलखाणाचां काम- वतिमानपत्ात मावलकाांबद्दल 

वलहायचां सदर चालवायचां काम- मला, मी मावलका बघत 

नसल्यामळेुच सोिावां लागलां होतां. कदावचत मला मावलका बघवत 

नाहीत ह्या अगवणुामळेु असेल. तरी झी मराठीवर रोज रात्ी 

सािेदहा वाजता दाखवली जाणारी ‘दवे माणसू’ ही मावलका मात् 

मी बघते.  

 पवूी ते काम जरी मला माझ्या गणुामळेु सोिावां लागलां 

होतां. पण आपल्या सातारा, किेगाव, वाई या वठकाणी वचत्ीकरण 

झाले आह ेम्हणनू मला ही मावलका बघायला आविते. वाईला 

घिलेली सत्यकथा वाचली होती. त्यावर आधाररत वाटावी, अशी 

ही मावलका आह.े तर म्हणनू दवे माणसू वसरीयल मी बघते.  

 मावलकेचां सरुुवातीचां गाणां ‘आला मातीत गेला मातीत’ ह े

गीत, त्यावेळी केलेलां वचत्ीकरण सदु्धा खपू सुांदर आह.े वनसगि खपू 

सुांदर आह.े वाई सातारा खपू सुांदर आह,े त्या बाबतीत दमुत नाहीच 

आह.े  

 आज ‘दवे माणसू’ या मावलकेबद्दल मला वलहावसां 

वाटलां, याच कारण असां की कौन बनेगा करोिपती नांतर ब्रेक मध्ये 
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लागोपाठ एक ही मावलका मी बघत असते. त्यावेळी मला 

जाणवलां की ही मावलका बवघतल्यावर माझ्यात खपू नकारात्मक 

भावना भरून येत आहते.  

 असेही हा कोरोना काळ, त्याचे भय, त्याची एक छुपी 

अस्वस्थता समाजात आह.े मतृ्यचूी भीती, आजाराची भीती, 

अवनवश्चतता, राजकारण यामळेु व उतरत्या वयानसुार येणारी 

काळजी, अवनवश्चतता याने भय वाढलेच आह.े पणूि समाजातच एक 

नकारात्मक लाट आलेली आह.े परदशेात, आपल्या दशेात 

सगळीकिेच कोरोनाच्या भीतीसोबत नक्की उद्या काय घिेल? 

याची पण भीती आह.े अशा वेळी अशी मावलका बघनू मन खचनू 

जात.े दररोज वतिमानपत्ात वाचायला येणारे बलात्कार, मवहलाांवर 

होणारे अत्याचार, राजकीय वादांग, अनेक घोटाळे, यामळेु मन 

आधीच वनराश आवण नाराज झालेले असताना, अशी मावलका 

बघनू भीती वाटायला लागते. सांतानाांची काळजी वाटते.  

 या दशेात स्त्री सरुवक्षत नाही का? नकुशी आह ेका? एका 

सत्य घटनेवर आधाररत ही मावलका आह.े ह ेसगळयाांनाच मावहत 

आह.े िॉक्टर िेथ नावान े मुांबई वमररमध्ये या क्राईम घटनाांबद्दल 

मावलका वलवहली गेली होती.  
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 ही मावलका आजपयंत बघनू मला त्यातल्या काही गोष्टींचां 

अवतशय नवल वाटतां. छोट्या-छोट्या क्षदू्र फायद्याांसाठी आवण 

वकरकोळ पैशासाठी इतकी फसवणकू का केली जाते? मुांबईला 

जाऊन वसनेसषृ्टीत कलाकार बनण्याचां वेि माणसाांना/ तरुणाांना का 

लागतांय? दशेासमोरील आदशि कमी पित आहते का? 

 या मावलकेत दाखवल्याप्रमाणे पोलीस वरवरची चौकशी 

करतात, असां मला तरी वाटत नाही. गावातील लोकाांचे कुणाच्या 

घरी कोण आलां कोण गेलां ह्यावर बारीक लक्ष असते.  

 मांजी ही िॉक्टर दवेचा चौथा बळी आह.े मांजीच्या बाबत, 

िॉक्टर मांजीच्या घरी आपण होऊन का गेला होता? याचे उत्तर 

शोधायचा कुणीच कधी प्रयत्न का केला नाही? 

1 सविप्रथम िॉक्टरची मैत्ीण असलेली, िॉक्टरचा शोध घेत 

मुांबईहून आलेली बच्च ूबच्च ूकरणारी, मुांबईची मैत्ीण वहचा खनू 

होतो. वतच्याबद्दल कोणीच कसां चौकशी करत नाही. ओटा बाांधनू 

प्रेत गािून िॉक्टरची वतृ्ती बोल्ि होते. वकां वा ती तरुणी बेपत्ता 

झाल्याची तक्रार सदु्धा कुठे दाखल होत नाही का? 

2 त्या नांतर रेश्मा िॉक्टरची बळी असते. रेश्माच्या बाबतीतला 

सदु्धा पोलीस तपास अधिवट का राहतो? 
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3 बाई हीच बाईची शत् ू असते असे म्हणतात. तसां विांपल 

एकदम वकरकोळ फायद्यासाठी, सविजणींना त्ास होत आह े ह े

मावहत असनूही गप्प का बसत?े 

4 त्यानांतर मध्यांतरी ज्या तरुणीच्या आईचा खनू िॉक्टराांनी 

पाच लाख हिप करून केला, त्याांची तक्रार होत नाही का? त्या 

तरुणीने फास लावनू आत्महत्या केल्यावर तपास कुठे असतो? 

काका गप्प का बसतात? 

5 आपल्या काकाांवर ववश्वास ठेवणे, गाव सोिायचे सोिून 

अशा परक्या व्यक्तीवर ती तरुणी ववश्वास का टाकते? (प्रेम इतकां  

आांधळां असतां. ) 

6पोवलस बसतात.  

 समाजात घिणाऱ्या वाईट घटनाांचे प्रवतवबांब मावलकाांमध्ये 

दाखवनू लोकाांना सावध करण्यासाठी या मावलका दाखवल्या 

जातात म्हणनू साांवगतले जात.े अथाित अशी पळवाट अशा 

कथाांमध्ये काढली जात.े ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ बद्दल पण भय 

बसले. लोकवप्रयता वमळाली पण समाजावर त्याचा बराच पररणाम 

झालेला आह.े बायका या जात्याच सहनशील असतात आवण सवि 

सोसत राहतात. त्यातनू काही ददुवैी वस्त्रयाांच्या नवशबी असे िॉक्टर 

दवेमाणसाचे मखुवटे घालनू येतात.  
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 बोगस िॉक्टराांववरुद्ध अनेकदा मोहीम काढली जात,े पण 

तरीही दशेभरात अनेक बोगस िॉक्टर दवाखाना उफि  दकुान थाटून 

बसलेले असतात.  

 बाईच्या चाररत्र्याबद्दल लगेच सांशय घेतला जातो, पण 

परुुषाच्या चाररत्र्याबद्दल काय? िॉक्टरबद्दल कुणालाही सांशय का 

येत नाही? काही साधी माणसां अशा जाळयात फसनू आपल्या 

घरातली खोली भाि्याने दऊेन सांकट ओढवनू घेतात.  

 त्या भािेकरूला जेऊन खाऊन ठेवनू, वकरकोळ भािे 

घेऊन आपल्या मलुींनासदु्धा धोक्यात घालत असतात. ह े सत्य 

आह.े बाकीच्यासदु्धा पावहलेल्या पयाियी ज्या घटना घिलेल्या 

दाखवल्या आहते त्या कानी आलेल्या आहते.  

 यात अज्ञात वकां वा असत्य असां काही नाही. पण एवढ्या 

सवि दघुिटना आवण वस्त्रयाांवर होणारे अत्याचार एकत् सहन होत 

नाहीत.  

 “सबसे बिा रुपय्या” ह ेजागवतक सत्य आह.े बँकाांमध्ये 

अनेक अफरातफरीची प्रकरणां करून परदशेी पळून जाणाऱ्या 

लोकाांवरून ह े कळतां. आपणही गनु्हा, अफरातफरीची प्रकरणां 

करून परगावी पळून जाऊ इवच्छणाऱ्या लोकाांना गनु्हा करायला 

प्रेरणा वदली जात ेआह ेका? 
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 यावरून आपणही श्रीमांत होण्यासाठी असे दवु्यिवहार 

करून परदशेी पळून जाण्यास, तसे दवु्यिवहार करण्याची आयविया 

अन्याांना दतेोय का? 

 दवु्यिवहार करून काही लोक आपलां गाव बदलनू दसुऱ्या 

गावी नवां नाव घेऊन जगत आहते, परत गनु्हा (ref crime patrol) 

करत आहते. ह ेसत्य आह.े सावधानता हवी. पण वनमाित्या वशांद े

मॅिमना मला अशी ववनांती करायची आह ेकी त्याांनी थोिां थोिां 

काहीतरी तरी त्या मावलकेत सकारात्मक दाखवत जावां. शाांत 

आवण वनसगिरम्य अशा ग्रामीण जीवनात अशा प्रसांगाांचा, 

गनु्हगेारीचा ववळखा घातलेला बघनू अवधकच वाईट वाटतां.  

 “मुांबई नगरी बिी बाका” वकां वा बकाल शहराांमध्ये अशा 

घटना घितात. पण आता ह ेपापाचां लोण ग्रामीण भागापयंत पसरलां 

आह.े ह्या मावलकेवर बांदी आणा, त्या मावलकेवर बांदी आणा, या 

गोष्टींनी त्या मावलकाांची लोकवप्रयता अवधकच वाढत असते.  

 अथाित मी असां काहीही साांगणार नाही. फक्त माझां एवढांच 

म्हणणां आह े की काहीतरी तरी सकारात्मक या मावलकाांमध्ये 

दाखवा.  

 सरुुवात आवण शेवटी सांदशे दाखवा. सावधान राहा व 

असा गनु्हगेार सापिल्यास, बघण्यात आल्यास पोवलस चौकीला 
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कळवाव.े सावध राहावे. असा एक वसगारेटच्या पाकीटावर 

छापतात तसा इशारा मावलकेत जरूर दाखवा. माणसाांनी 

माणसाांसारखाच वागावां आवण माणसे ही माणसाांसारखीच 

असतात. आपण ज्याला दवेमाणसू, गॉिमॅन, स्वामी, बाबा 

समजतो तो दवेमाणसू असतोच असां नाही. हा ववचार थोिा जरी 

समाज वशकला तरी पषु्कळ झालां.  

 

** 
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 55 बाहेर टफरणे:  

 बाहरे वफरायला कुणाला आवित नाही? आह ेका कुणी 

असां, वफरणां आवित नाही, असां म्हणणारा? मला नाही वाटत असां 

कोणी असेल! सगळयाांनाच बाहरे वफरणां आवितां.  

 माझी एक मैत्ीण मला काल म्हणत होती की,  

 “बाहरे वफरायला वमळत नाही त्यामळेु मला कां टाळा, 

काहीस ेनैराश्य आले. सांध्याकाळी पांधरा वमवनटात जरा एक चक्कर 

मारून भाजी आणली, फेरी मारली तरी बरां वाटतां. बाहरेची हवा 

मोकळी असते. ओझोन वमळत”े वगैरे वगैरे, वतने मला साांवगतले. 

मी उत्तर वदले,  

 “अगां पवूी बायका फक्त वटपौवणिमा आवण मांगळागौरीला 

बाहरे जायच्या. आता आपल्याला नोकरी, वशक्षण इ. सवि 

कारणाांनी बाहरे पिायची सवय झालेली असते. आपल्याला 

घराबाहरे पिल्यावर बरां वाटतां ह ेठीक आह.े पण कोरोनामळेु घरीच 

राहायला हव”े Stay at home, be safe at home.  

 “माझी एक मैत्ीण मला साांगत होती की कोरोना काळात 

वतचा कुत्ा एकदम कां टाळून गेला. सारखा भुांकतो. सारखां घरात 

वावरायला त्याला नको वाटतां. तरी बरां, वतच्या घराला मोठी टेरेस 

आह.े या टेरेसवर (माझी मैत्ीण साांगत होती) वतन े वतच्या 
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कुत्र्यासाठी सोय केली आह.े वतच्या घराच्या टेरेसमध्ये वाळूच्या 

बॉक्सची, त्याच्यात कुत्र्यासाठी टॉयलेटची सोय केली आह.े एक 

खाांब सदु्धा बाजलूा बाांधला आह.े मात् तरीही वतचा कुत्ा बाहरे 

नेण्यासाठी खपू आरिाओरिा करतो, अस्वस्थ होतो. दरवाजावर 

पायाचे पांज,े नखां मारून बाहरे ने, असां साांगतो. ” 

 “जातील, ह े वदवसही जातील. लवकर बाहरे वफरायचे 

वदवस येतील वकां वा आपल्याला घरातच राहण्याची सवय होऊन 

जाईल. काळजी घे!” असां मी वतला साांवगतलां. पण खरां साांग,ू मला 

सदु्धा या घरी राहण्याच्या दरम्यान अनेक मनोकावयक आजार 

वनमािण झाल्यासारखां वाटतांय. छातीत धिधि होते. अस्वस्थता 

वाटते. भववष्याची, रोजच्या वस्तूांबाबत अवनवश्चतता जाणवते.  

 माझ्या वमस्टराांना घरात बसा साांवगतलां की माझ्याशी वाद 

घालतात.  

 “जे व्हायचां ते होईल, मी बाहरे सहलीला, वफरायला जातो. 

मला आता सहन होत नाही. ” (मी आवश्यक नसेल तर जाऊ दते 

नाही. ) 

 समोरच्या सोसायटीत राहणारा माणसू रात्ी उवशरा 

कुत्र्याांना घेऊन बाहरे वफरायला जातो. कुत्ीसदु्धा खशू असतात 

आवण ह्या माणसाला पण यावेळी वविी-कािी वपता येते. बाहरे 
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वफरणे हा जण ूकाही हल्ली माणसाांचा मलूभतू हक्क झाला आह.े 

त्यामळेु पोलीस लॉक िाऊन लागलां तेव्हा ओरित काठी मारत 

होत ेतरीसदु्धा लोकां  वफरत होती.  

 पेट म्हणज ेबघा कुत्र्याला सदु्धा घरात बसनू कां टाळा येतो. 

कुत्र्याला सदु्धा बाहरे वफरू असां वाटतां आवण कुत्र्याला दखेील 

आपण बाहरे वफरवनू आणतो. आपण तर माणसेच आहोत. आपण 

माचि मवहन्यापासनू जवळजवळ नऊ मवहने घरात कोंिले गेले 

आहोत. त्यामळेु अनेक मनोकावयक आजार िोकां  वर काढत 

आहते. माझी एक मैत्ीण मला साांगत होती, मला पजूेला फुले 

वमळत नाहीत. रिू येते. ती पवूी तर प्रदोष, सोमवारी दरू वर जायची.  

 “मी शांकराच्या दवेळात जायचे. मला वतथ ेजायला वमळत 

नाही त्यामळेु मला कसांतरी होतां. माझी ती सवय आह”े ती. त्यानांतर 

दवेळां सरुू झाल्यावर एके वदवशी ती दवेळात गेली. मात् 

दवेळातली ती गदी, सोशल विस्टांवसांगचा फज्जा उिलेला बघनू ती 

परत आली. भ्याली, दमली आवण वतचे खपू पाय दखुायला 

लागले. तेव्हापासनू वतला मांवदरात जायचां म्हटलां की पाय दखुतात 

म्हणत.े कोरोनाच्या भीतीने मांवदरात जाण्यामळेु वतच्या मनात एक 

मनोकावयक ववकार तयार झाला की दवेळात जायचां म्हटलां की 

पाय दखुायला लागतात. बऱ्याच जणाांना परीक्षा जवळ आली की 



273 

 

आजारपण येतां. माझ्या मैवत्णीच्या मलुीला वाविां येतां, माझ्या 

मलुाला खोकला येई. कुणाला त्ास सरुू होतो. परीक्षा वफवर येतो.  

 दसुरा मदु्दा असा की ह्या कोरोना काळात म्हण े माणसां 

स्पशािची भकेुली झाली आहते. सोशल विस्टांवसांगमळेु सवि जण 

एकमेकाांपासनू ठराववक अांतरावर वावरतात आवण एकमेकाांना 

वमठी मारत जवळ जाणां, शेक हिँ करणां टाळतात. िॉक्टर सदु्धा 

दवाखान्याच्या रुमच्या वखिकीतनू बाहरेूनच बघतात. तपासणी 

नाही काही नाही. इांजेक्शन वगैरे काही नाही. िॉक्टर वकां वा मसाज 

करणारे, ब्यटुी पालिर वाले, वफवजओ, प्रोफेशनल टचर या प्रकारात 

मोितात. मात् कोरोनामळेु तो प्रोफेशनल टच वमळणां सदु्धा अवघि 

झालां आह.े स्पशि तो सदु्धा नष्ट झालेला आह.े घर एके घर, जगदशिन 

नाही, त्यामळेु त्यामळेु अनेक आजार, मनोकावयक आजार िोकां  

वर काढत आहते. बाहरे वफरण्याची ददुिम्य इच्छा ह ेमळू कारण पण 

त्या आजाराांमागे अस ूशकते.  

 मी गॅलरीत उभी राहून वफरणारे लोक बघते. हवेा करत.े 

मला तर रोज मी दरूवर कुठेतरी दशेी-परदशेी सहलीला, 

वेगळयावेगळया दशेाांमध्ये, म्यवुझयम्स गांिोला राजवाि्याांमध्ये, 

दवेळात, समदु्रवकनारी, वेगवेगळया तलावाांमध्ये वफरायला गेल्याचां 

स्वप्न पितां. कदावचत माझ्या मनातील बाहरे वफरायची इच्छा मी 
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स्वप्नात पणूि करून घेत असेन. शेवटी काय, बाहरे वफरायला जाणे 

हा 2020 सालचा माणसाचा वांवचत असा मलूभतू हक्क आह ेना! 

 बघ ू 2021 साली ‘बाहरे वफरणां’ ह े स्वप्न पणूि होतां की 

नाही! आशा तर करू या! 

   

** 

  



275 

 

56अवघि सोपे झाले:  

 यगु यांत्ाचे आले हो,  

 अवघि सोप ेझाले हो,  

 घाम न आता गळो कोणाचा, येथे वनष्कारणी,  

 गांगा आली रे अांगणी!! 

 अशा अथािचां एक गाणां आमच्या बालपणी आम्ही 

ऐकायचो. नकुतेच नवयाांवत्कीकरण झाले आह,े पाणी भरायचा 

त्ास सांपला. कष्ट सांपले नव्हत,े पण कमी झाले. मानवाला त्याचां 

काम करण्यात केली जाणारी मदत ही ज्या वस्तकूिून वमळत ेत्या 

वस्तलूा यांत् म्हणतात. सांपणूि याांवत्कीकरण तर झालांच नव्हतां पण 

ही मदतीची यांत्ां पण बहुताांशी आपल्या शारीररक शक्ती वापरून, 

त्यामधनू काम करणारी असायची. उदाहरणाथि पवूी दाण्याचे कूट 

करायच ेयांत्, जात,े खलबत्ता, बांब, कुकर ही सोपी सोपी यांत् होती. 

पढेु वीज वापरत यांत्ाांनी हळूहळू अवधक याांवत्कीकरण होत गेलां 

आवण आज साठ वषांनी तर प्रत्येक गोष्टीसाठी यांत् आह.े अॅलेक्सा 

रोबोट कृवत्म वस्त ूवमळालेली आह.े  

 दरूदशिन, मोबाईल, ‘वकि  फ्रॉम होम’ची साधन,े 

मायक्रोवेव्ह ओव्हन, टेवलफोन, ई-मेल पाठवायचे कॉम्प्यटुर या 

सवांमळेु याांवत्कीकरण झालां. सांपकि  आवण सांवाद सोपा झाला. 



276 

 

ववमानान े दरूवर काही तासाांतच जाता येते. प्रगती झाली, सगळां 

काम सोप्पां झालां असां आपण म्हणतो. पण ह ेखरांच सोपे झाले आह े

का? माणसाांच्या मधील अांतर खरांच कमी झालां आह ेका? 

 काय सोप,े काय अवघि? 

1. फोन बकु मध्य ेतमु्हाला जागा वमळाली पण या व्यक्तीच्या 

हृदयात जागा वमळण ेअवघि आह.े  

2. दसुऱ्याच्या चकुा एकदम अचकू वदसणे सोप े झाले. 

स्वतुःच्या चकुा ओळखनू कबलू करण ेअवघि असत.े  

3. ववचार न करता पण आपल्याला आपल्यावर प्रेम 

करणाऱ्या व्यक्तीला दखुावणे फार सोप ेआह,े पण त्या जवळच्या 

व्यक्तीची जखम भरणां सोपां नाही.  

4. आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गहृीत धरणां सोपां आह,े पण 

आपल्याला कोणी गहृीत धरणां आपल्याला अवघि वाटतां.  

5. दसुऱ्याला काही वनयम बनवनू दणेे सोपे पण त्या वनयमाांच े

पालन करण ेअवघि असत.े  

6. रात्ी स्वप्न बघणां सोपां असतां पण ती स्वप्नां पणूि 

करण्यासाठी झटणे अवघि असतां.  
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7. स्वतुःचा ववजय झाला ह ेजगाला दाखवनू दणेां सोप असतां 

पण आपला पराभव झाला, ह ेकबलू करून ते मान्य करणां अवघि 

असतां.  

8. सांपणूि मोठ्या पौवणिमेच्या चांद्राची स्ततुी करणां सोपां असतां 

पण दसुरी िाकि  साइि अन्य काही असेल ते बघणां अवघि असतां.  

9. एखाद्या दगिाला ठेच लागनू पिणां सोपां आवण नॉमिल 

असतां पण ठेच खाल्ल्यावर आपण उठून उभां राहणां अवघि असतां.  

10. रोज आपल्या आयषु्याची मजा घेणे, छोट्या छोट्या 

गोष्टीत आनांद घेणे सोपे असते, पण या सवि गोष्टींचे खरे मलू्य 

जाणण ेअवघि असते.  

11. रोज सकाळी अथवा रोज रात्ी पजूा करणां सोपां असतां पण 

छोट्या छोट्या गोष्टींत नीवतमलू्याांसवहत दवे पाहणां अवघि असतां.  

12. कुणालातरी एखाद्या गोष्टीचां वचनां दणेां सोप्पां असतां पण 

वचनपतूी करणां मात् अवघि असतां.  

13. आय लव्ह य,ू असां असां शब्दात म्हणणां सोपां असतां पण 

ते वतिणकुीत दाखवनू दणेां फार अवघि असतां.  

14. दसुऱ्यावर टीका करणां सोपां असतां पण स्वतुःवर टीका 

झाल्यास ती स्वीकारणां आवण स्वतुःमध्ये सधुारणा करणां अवघि 

असतां.  
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15. चकुा करणां सोपां असतां पण या चकुाांपासनू धिे वशकणां 

अवघि असतां.  

16. आपल्यात सधुारणा करायची हा ववचार करण े वकां वा 

ठरवणे तरी सोप े असते पण फक्त ववचार करायचे सोिून त्या 

बाबतीत कृती करण ेअवघि असते.  

17. दसुऱ्या व्यक्तीबद्दल त्याच्या वाईट गोष्टींबद्दल कुचाळक्या 

करणां सोपां असतां. पण सांशयाचा फायदा दऊेन त्या व्यक्तींना माफ 

करणां अवघि असतां.  

18. समोरची व्यक्ती कुठल्या पररवस्थतीतनू जात आह े ह े

समजनू घेणे अवघि असत.े ॠण मान्य करण ेपण अवघि आह.े  

19. समोरच्या व्यक्तीकिून वमळणारे फायद ेघेणे सोपे आह े

पण समोर कुणालाही अन्य कुणाला काहीही आपल्याला नको 

असलेली गोष्ट दतेा येण,े दणेे अवघि असते.  

20. दसुऱ्याची माफी मागनू चकू मान्य करण ेसदु्धा अवघि 

आह ेआवण दसुऱ्याला माफ करण ेसदु्धा अवघि आह.े  

21. मी साांगते की ह े वलवहणां अथवा वाचणां सोपां आह ेपण 

याच्यावर अांमल करण ेफारच अवघि आह.े  

 यांत्ाचे राज्य आले आवण अवघि सोप ेझाले. तरीही या 

अवघि गोष्टी अवघिच रावहलेल्या आहते. त्या गोष्टी ज्या 
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यांत्णेच्या मदतीने जमतील असां एखादां यांत् बनेल ते सवुदन 

समजायचे.  

   

*** 
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57माझे आविते गरतीः  

 वतथ ेतझुी मी वाट पाहाते 

*गीतकार: पी. सावळाराम, * 

 *गायक: समुन कल्याणपरू, * 

 *सांगीतकार: वसांत प्रभ,ू * 

*वचत्पट: पतु् व्हावा ऐसा (१९६१) यातील ह ेगीत मला खपू 

आविते.  

वजथे सागरा धरणी वमळते 

वतथ ेतझुी मी वाट पाहत े।।ध।ृ। 

िोंगर-दरीचे सोिून घर ते 

पल्लव-पाचचूे तोिून नाते 

हषािचा जल्लोष करूनी जेथे 

प्रीत नदीची एकरूपते ।।1।। 

वेवचत वाळूत शांख-वशांपले 

रम्य बाल्य ते वजथे खेळले 

खेळाचा उल्हास रांगात येउनी 

धुांदीत यौवन वजथे िोलते ।।2।। 
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बघनुी नभींची कोर ती 

सागर हृदयी ऊमी उठती 

सखुदुुःखाची जेथे सारखी  

प्रीतजीवना ओढ लागते ।।3।। 

वतथ ेतझुी मी वाट पाहत े।। 

 आज कोरोनाच्या या काळात आपण कशाची तरी वाट 

बघतोय. प्रत्येकच व्यक्ती आतरुतेने वाट बघते आह.े चाांगला बदल 

होईल वकां वा काहीतरी समाजात लस येऊन बदल होईल आवण हा 

कोरोनाचा भयांकर प्रश्न सटेुल याची वाट बघतो आहोत.  

 सारे अवनवश्चत झालेले आह ेअशा वेळी ह ेरोमाांचक आवण 

प्रेमगीत आनांद दते.े  

   

** 
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58 देहदाि:  

 तो बाब ूबालक फारच गोंधळला होता. शाळेतल्या बाई ांनी 

त्याला अभ्यास केला नाही आवण ववज्ञानाचा प्रोजेक्ट अपणूि ठेवला 

म्हणनू खपू वशक्षा वदली होती. आरिाओरिा केला होता.  

 जेमतेम बारा वषांचा आह,े त्याला त्या प्रोजेक्टची 

शास्त्राची एवढी काही महती कळत नव्हती. प्रयोगशाळेत वेगळे 

वेगळे दहेाचे अवयव आवण अवयवदान या ववषयावर त्याच्या 

ववज्ञान वशवक्षकेने त्याांचा तास घेतला होता. कायिभाग आवण 

वदलेला घरी करायचा अभ्यास, तो मात् बाब ूबालकाने करायचां 

टाळलां होतां. त्यामळेु बाई रागावल्या आवण उद्या मात् प्रोजेक्ट 

करून आण, असां साांगत तांबी दऊेन बाई ांनी तास सांपवला. 

ररक्षावाल्या काकाांनी ररक्षा वबघिली म्हणनू त्याला घरी अधिवट 

पोहोचवलां होतां.  

 नवीन काहीतरी वेगळया ववषयावर काय प्रोजेक्ट करावां? 

असा ववचार करत बाब ू बालक घरी वनघाला. वाटेवरच्या त्या 

थिग्यापाशी बसला. वॉटरबॅगमधनू पाणी प्यायला आवण परत 

घराकिे चाल ू लागला. त्यान े ववचार केला, की आपण आता 

इतक्या गोंधळाच्या वस्थतीत िोकां  खराब करण्यापेक्षा घरी जाऊ 

या. घरी जाऊन आई-वविलाांना या बाबतीत त्याांच ेमत ववचारणे, 
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हा चाांगला पयािय ठरेल. मात् आई-बाबा कुणीतरी आजारी होतां 

वतकिे गेल्यामळेु बाब ूबालक आई-वविलाांशी बोल ूशकला नाही 

शकला आवण रात्ीच े जेवण स्वयांपाकीण काकूां नीच वाढलां ते 

खाऊन बाब ूबालक वनजला.  

 नकळतच जणकूाही झोपेत चालत असल्यासारखा 

थिग्याांच्या जागेवर गेला. ववज्ञान प्रोजेक्ट कसा करावा हा ववचार 

करत होता. काही क्षण बसनू तो परत घरी येण्यासाठी वनघाला. 

त्यान ेवळून घराच्या वदशेने चालायला सरुुवात केली आवण बघतो 

तर काय, त्याने वळून बघता त्याच्या लक्षात आलां की त्या 

प्लॉटवरून त्याचां घर अदृश्य झालां आह.े शॉक बसनू तो रिणारच 

होता. त्याच वेळी जवळच्या एका थिग्यातनू आवाज आला.  

 “तमुचे ह्या राखी जगात स्वागत असो” त्या थिग्यावर 

बसलेला एक लाल ू कुत्ा बोलला. तो अवतशय स्पष्ट आवाजात 

मात् घोगऱ्या स्वरात आवण वववचत् प्रकारे हले काढून बोलत होता. 

कदावचत ह ेस्वप्न असावां... बाब ूहा ववचार करत असतानाच तो 

कुत्ा म्हणाला,  

 “अरे ह ेस्वप्न नाहीय”े याचाच अथि तो कुत्ा बाबचूां मन 

वाचत होता.  
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 “छान छान लाल ू त ू माझ्या मनातलां ओळखतोयस ह े

चाांगलांच आह”े बाब ूत्या कुत्र्याला म्हणाला.  

 “आता फक्त मला ही गोष्ट साांग की मला इथे कोणी 

आणलां. मी गाढ झोपेत असताना मी आपण होऊन वनवश्चतच 

आलो नाही. ” बाबनेू त्या कुत्र्याला ववचारलां.  

 “हो ववचार कर? मी आणलां! मला खेळायला कोणी नव्हतां 

आवण त ूकाय खेळतो आहसे? वव्हविओ गेम्स?” कुत्ा.  

 “मग काय घरातल्या वस्त,ू काचा फोिू?” बाबरूाव. त्यावर 

तो लाल ूकुत्ा म्हणाला.  

 “बाब,ू शहरात खेळायला जागा कुठे उरली आह?े 

त्याच्यापेक्षा त्या थिग्याच्या वठकाणीसदु्धा थोिीफार मोकळी जागा 

आह.े खरांच लोकाांनी स्मशान वकां वा अशा वठकाणी वभऊ नय.े 

स्वच्छ मोकळी जागा ठेवावी. झािे लावावी. सवि अशा जागा 

सशुोवभत कराव्या आवण त्या ररकाम्या जागेचा उपयोग करावा. ” 

लाल ूकुत्ा.  

 “हो पण मतृ माणसाांच्या दहेाचां काय करायचां? ते साांग!” 

बाब ूकुत्र्याला म्हणाला.  

 “अरे बाबा दहेदान करायचां. अवयवदान करायचां. प्राण 

गेल्यानांतरसदु्धा शरीर कुणाच्यातरी तर उपयोगी पिते ना! 
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माझ्याबरोबर इतकी मोठी मौल्यवानदहे सांपदा वाया घालवायची? 

दहेदान करायचां. ” कुत्ा. “त्यामळेु काय होईल?” बाब.ू  

 “या सगळीकिच्या मोकळया जागा, जवमनी, रस्ते मोकळे 

राहतील. लोकसांख्या प्रचांि वाढल्यामळेु या सवि अांत्यववधींना पण 

जागा कमी पित आह ेना! त्यामळेु दहेदान हा सविश्रेष्ठ पयािय आह.े 

” लाल ूकुत्र्याने बाबलूा साांवगतलां.  

 बाबलूा प्रोजेक्टला ववषय वमळाला होता. अचानक 

काहीतरी पिल्याचा आवाज आला म्हणनू, बाब ूआवाज कुठून 

आला ह ेबघायला उठून बसला. बघतो तर काय? तो वबछान्यावर 

होता. स्वप्नात बाब ू बालकाला जण ू काही लाल ू कुत्र्याने येऊन 

प्रोजेक्टचा ववषय वदला होता. Leave world live after you 

die. मराव े परी दहेरूपी उरावे- ववषय वदला होता. आवण तो 

काहीतरी पिल्याचा आवाज नव्हता, तर दरवाजावरची घांटी वाजत 

होती. स्वयांपाकीणबाई का कुणी पढेु जाऊन दार उघिलां. बाहरे 

लाल ूकुत्ा शेपटू हालवत बसला होता. बाब ूबालक बरोबर लाल ू

कुत्र्याला बस स्टॉपपयंत जायचां होतां ना! लाल ू बाबचूा रोजचा 

सवांगिी होता. त्याच्याबरोबर रोज बसस्थानकावर जायचा. या 

सवांगि्याने स्वप्नात येऊन सदु्धा बाब ूबालकला प्रोजेक्टचा ववषय 
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साांवगतला होता. बाब ू वबछान्यातनू, उघि्या दारातनू बाहरे बघनू 

लाललूा म्हणाला.  

 “थँक्य ू लाल”ू आवण अभ्यासाच्या टेबलावर बसनू 

दहेदानाच्या प्रोजेक्टचां काम करू लागला.  

** 
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59जगायचे राहूि गेले:  

 आज वकत्येक वषांनी माझ्या जनु्या सवटिवफकेट फायलीत 

मला एक कागद सापिला. त्याच्यावर मी वीस वषांची असताना 

काही इच्छा, ध्येय गोष्टी वलवहलेल्या होत्या. तो वपवळा पिलेला 

कागद सापिला. चाळीस वषांपवूी या कल्पनाांचा वहीत वलवहलेला 

तो कागद वाचनू मला प्रश्न पिला, की यातलां काय सवि राहून गेलां 

का? आवण कसां राहून गेलां? 

 ती यादी नक्की काय होती? ती यादी खालीलप्रमाणे होती.  

1. धावमिक कारणाांमळेु ही जर कोणाला दखुावले असेल तर 

मला त्याांची माफी मागायची आह.े  

2. रोम वठकाणी व्हवॅटकन वसटी मध्य ेजाऊन भाषण करायचां 

आह.े  

3. मला माझ्या भाच्याच्या वशक्षणासाठी काही मदत करायची 

आह.े  

4. मला आविणारे माझे िोके सर त्याांच्या नावान ेमी एक 

स्मारक बनवणार आह.े ववद्याथयांना समजनू घेणे जगाला कळाव,े 

भाव कळाव.े मलुां, ववद्याथी, त्याांची मानवसकता जाणनू त्याांच्या 

कलान ेअभ्यास कसा करावा ह ेमला या सराांनी वशकवलां. मनमांवदर 

नाव ठेवायचे आह.े  



288 

 

5. माझी मतृ मामेबहीण शोभा वहच्या स्मरणाथि मला कॅन्सर 

हॉवस्पटल बनवायचां आह.े  

6. आईला मधमुेहाचा त्ास व्हायचा. तर वतच्या स्मरणाथि 

मला मधमुेह सांशोधन कें द्र बनवायचे आह.े  

7. माझी दसुरी बहीण बाळांतपणात मतृ्यचूा बळी ठरली होती. 

त्यामळेु मला वाईट वाटायचां. त्यामळेु बाळांतपणात कुठल्याच 

मवहलेचा मतृ्य ू होऊ नय,े असां मला कायम वाटतां. त्यामळेु मी 

सलुभ प्रसतूीसाठी खास सांशोधन कें द्र काढणार आह.े  

8. कुटुांबाच े महत्त्व फार थोि्या लोकाांना असते आवण ते 

कळेपयंत फार उशीर झालेला असतो. त्यामळेु योग्य वेळीच 

कुटुांबात जे आह े ते आयषु्यात फार महत्त्वाचे आह.े त्यामळेु 

कुटुांबाांना योग्य वेळी सल्ला दणेारे एक मोफत समपुदशेन कें द्र 

बनवणार आह.े  

9. जपानमध्य ेवहरोवशमाला बॉम्ब टाकला त्यावठकाणी जाऊन 

सवि मतृाांना श्रद्धाांजली वाहणार आह.े  

10. IAS ऑवफसर होणार आह.े एकदम प्रयत्न करून जगात 

बदल घिवनू आणणार आह.े  
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11. मी SSC बोिाित आलेली मलुगी आह.े मी जग बदल ू

शकते. चाांगल्या कारणासाठी एकदम भारी काम करणार. इांवदराजी 

गाांधी माझ्या आदशि आहते. मी त्याांच्यासारखी ग्रेट बनेन.  

 आज साांगते. मी यातलां काहीच करू शकले नाही. माझी 

आई मधमुेहाने अकाली मतृ्य ूपावली. इतर मवहलाांबाबतचे सोिा 

माझी स्वतुःची मलुगी माझ्या बाळांतपणात वारली आवण मी 

कोमामध्य े होते, कशीतरी जगले. ववद्याथयांच्या आत्महत्या 

बवघतल्या, शेतकरी आत्महत्या बवघतल्या. मी माझ्या काळात 

बऱ्याच वाईट घटना, वाटेवरच्या काचा बवघतल्या. वशक्षण क्षेत्ात 

काहीही सकारात्मक बदल झाला नाही. कुटुांबां तटुलेली सदु्धा मी 

बवघतली. माझ्या सवि वमत्मैवत्णी फार पढेु गेल्या नाहीत. पण 

त्याांची ती स्वप्नां नव्हती. माझ्या स्वप्न मावलका सांपनू गेल्या.  

 मी स्वतुःची गािी सदु्धा घेऊ शकले नाही. लोकल टे्रनने 

वकां वा बसन े वफरत.े खपू हुशार होत े पण काही कारणाांमळेु मला 

चाांगली नोकरी सदु्धा वमळाली नाही. माझ्या त्या यादीतलां एकही 

स्वप्न पणूि झालां नाही. ते तरूण वय असतां, असां वाटतां आपण खपू 

काही करू. पण हळूहळू िोळयातली चमक सांपते. वास्तव कळते. 

केसात रुपेरी किा येतात. िोळयाांनी नीट वदसेनासां होतां. सोन्याचे, 

वहऱ्याचे, मोत्याचे दावगन ेघालायची पररवस्थती येत नाही. िोळयात 
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मोतीवबांद ूयेतात आवण अश्रूांचे वहरे गळयात पितात. चाांगले वदवस 

येणार आहते, येणार आहते, ही आशा सदु्धा पढेु पढेु मनात येईनाशी 

होत.े तरी वर वर आपण म्हणत राहतो अच्छे वदन येणार आहते.  

 खपू हुशार असनूही मला चाांगली नोकरी वमळाली नाही. 

मी िॉक्टर बन ूशकले नाही. मी दशेात कुणाची सेवा करू शकल े

नाही. स्वतुःची एक गािी सदु्धा घेऊ शकले नाही. कायम बसने 

अथवा रेल्वेगािीन ेलोकल गािीन े वफरत रावहल.े मी मोठी मोठी 

स्वप्नां पावहली. कदावचत पवूीच्या वपढीने त्याहून खपू मोठी स्वप्नां 

पावहली असतील. माझ्या पढुची वपढी अवधक मोठी स्वप्नां पावहल. 

आवण माझ्यासारखीच अशी यादी बनवेल आवण कधीतरी वयाची 

साठी उलटल्यावर ती यादी काढून अश्र ूढाळेल. माझ्या आईची 

स्वप्नां पणूि झाली नाहीत. माझी पण झाली नाही. माझ्या पढुच्या 

वपढीची काही स्वप्नां आहते ती सदु्धा कदावचत अपणूिच राहतील. 

त्या त्या वयात माणसाला वकां मत असते, वहांमत असते, की आपण 

काहीतरी बदल घिवनू आण.ू पण पढेु पररवस्थती अवधक वाईट 

होत जात.े असा कोणता येईल मसीहा? जो या दशेातील पररवस्थती 

बदलेल? या दशेातल्या काही घटना आईला खटकत होत्या, मला 

खटकत होत्या आवण कदावचत पढुच्या वपढीलाही त्या खटकत राहू 

शकतात. पररवतिनाची स्वप्नां पाहूनही, ते पररवतिन शक्य होतां का? 
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काल ह ेवलहून हा दशे बदलण्याची स्वप्नां मनापासनू पाहणारी उमेद 

आज सांपनू गेलेली आह.े  

 सगळेच राहून गेले आह.े आता जे समोर घित आह,े ते 

आपण बदल ू शकलो नाही. घिते ते बातम्याांमध्ये ऐकणे आवण 

उसासे टाकत बसणे एवढेच वशल्लक आह.े  

 जगायचे राहून गेले आह.े  

  

** 
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60 किू टलंब:  

 किूपणामळेु किुवनांब बदनाम आह.े माणसाचा स्वभाव 

वाईट असला तरी “एक तो करेला उपर से नीम चढा” म्हणतात. 

किूवलांबाचा अकि  किू, कारल्यासारखा किू म्हणनू एखाद्या 

व्यक्तीचा दसु्वासच करायची जगात सवय असते. नारळाला 

कल्पवकृ्ष म्हणनू जास्ती कौतकु केलां गेलां. तळुशीला तर दवेत्व 

वदलां. मात् हा किुवलांबाचा वकृ्ष मात् फार पवूािपार काळापासनू 

परांपरेने मदत करतो तरी त्याला कौतकु वमळाले नाही. कातरलेली 

छोटी बोटाच्या पेराएवढी पान े असलेल्या वकृ्षाचा उपयोग 

वेगवेगळया वस्त ूबनवण्यासाठी केला जातो. नववषािला मान दऊेन 

वलांबोण्या, कोवळी पाने खात. औषधी समजल्या जायच्या. 

किुवनांबाचे गणु फार पवूीपासनू मावहत होते.  

 पररकथा, वमथयक आवण आयवुेद या सवाितच किुवनांबाचा 

उल्लेख आह.े 21 व्या शतकातील सौम्य जांतनुाशक, Pest 

control म्हणनू दखेील किुवनांबाचा उल्लेख होता. पण इथे 

किूवलांबाने बनवलेलां जांतनुाशक एका झटक्यात जांतूांना पणूि मारत 

नाही. अशी दषु्टता आवण जांगली आक्रमक वतृ्तीतनू पररणाम ह े

कृवत्म जांतनुाशकाांवर सोिलेले आह.े किूवनांब साधा पण पेस्ट 

(वकिे) पासनू झािाचे सांरक्षण करणारा आह.े पक्षी, मानव, काही 
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झािे, जांत ूयाांच्यावर तो वाईट पररणाम करत नाही. मात् त्याची पाने 

तोिून खाणाऱ्याांना तो आपल्याजवळ असलेल्या अनेक औषधी 

गणुधमांमळेु हरैाण करतो. खपू त्ास दते भकू शाांत करणाऱ्या आवण 

दषु्ट आक्रमक अशा जांतसू सदु्धा या किूवलांबाची भीती वाटते. काही 

आजाराांवर किुवलांब खाण्याचा उपाय करतात. फक्त अवत 

किुवलांबाच्या सेवनान े वाईट पररणाम पण होऊ शकतात आवण 

प्राणी घाबरतात. वकृ्षाांमध्ये आतनूच त्याांच्यासाठी पेशीमध्येच 

जांतनुाशक असे गणुधमि वाहत असतात. आवण ते त्या पाण्यावर 

झािाचे स्वरक्षण करतात. या झािाच्या पानाांनी अथवा किुवलांबाांनी 

जवमनीवर प्रवक्रया केल्यास गहू-ताांदळू आवण कापसू याांचे दखेील 

काही काळापयंत पेस्ट पासनू रक्षण होत.े किुवनांबापासनू अनेक 

स्वस्त आवण शरीरावर अवत दषु्पररणाम न करणारी औषध ेबनव ू

शकतात. मानवी वस्तीत होणारी अवतरेकी वाढ, जवमनीची झीज 

आवण तापमान वाढवणे तसेच जांत ूवाढ थाांब ूशकते. त्वचेचे ववकार 

आवण पोटातील ववकार दखेील किुवलांबाने बरे होतात. अनेक 

साबणाांमध्ये किुवनांबाचा वापर केला जाऊ शकतो. आजी 

आजोबाांच्या घरी, गावी, अांघोळीच्या बांबामध्ये किुवलांबाची पाने 

टाकून ते पाणी उकळून वापरले जाई. गोवर, काांवजण्या, ताप आला 

असताना सदु्धा रुग्ण किुवलांबाच्या पाण्याने आांघोळ करतात वकां वा 
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किुवनांबाच्या पानाच्या गादीवर वनजतात. मधमुेहावर सदु्धा किुवनांब 

रस सेवन केला जातो.  

 पढुच्या वेळी जर किुवनांबाच्या झािाच्या जवळून गेलात 

तर त्याला नमस्कार करा. किुवलांब अनेक पेस्ट पासनू झािाांचे 

जांगलाांचे आवण जवमनीचे सदु्धा सांरक्षण करत असतो.  

   

** 
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61 पेि घेतला का? (लेखणर):  

 पेन्स, pen, लेखणी आह ेएकदम छोटीशी वस्त.ू वतची, 

pen ची वकां मत दोन रुपयाांवरून तीस हजाराांपयंत अस ू शकते. 

अथाित त्या लेखणीन ेजे वलवहलां जातां, त्या शब्दाांची वकां मत केली 

जायची. त्या लेखणीन े केलेल्या सहीची वकां मत असते. पेनची 

नसत.े तीस हजाराची रकम चेक वर पिली तर कोणते पेन यावर 

रक्कम अवलांबनू नसत.े  

 बँकाांमध्ये पेन दोरीला काउांटरवर बाांधनू टाांगनू ठेवला 

असतो. याबद्दल नेहमी खपू ववनोद असतात. तरी अजनू पेनवाचनू 

माणसाचां खपू अितां ह ेखरां आह.े तेथील महासत्य आह.े बँकेत 

काम करायला येताना ग्राहक आपल्याकिे, “जास्त नाही एकच 

वमवनट” असां साांगनू दसुऱ्याचा पेन गायब करणारे बरेच लोक 

असतात. जर आपण बँकेत वकां वा पोस्टात कामासाठी जात अस,ू 

तर आपल्या सोबत स्वतुःचा पेन सोबत घ्यायला काय हरकत 

आह?े पण दसुऱ्याच्या किचा पेन मागनू घेणे, प्रस्थावपत पद्धत 

आह.े ग्राहक असांच वागत असतात.  

 Pen drive has pen. बँकेतले कमिचारीसदु्धा एका 

बाजलूा लाल, दसुरी किे वनळी शाई असलेले पेन वापरतात. जेव्हा 

ग्राहकाला सही करायला लागत.े जर पेन वदला, तर कळत नकळत 
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तो पेन घेऊन पसार होतो. आवण मग मग कमिचाऱ्याांना दसुरा पेन 

शोधायची वेळ येते. ह ेसगळां साांगायची गोष्ट म्हणज ेम्हणजे माझी 

मैत्ीण बँकेत एका कामासाठी गेली होती. या कोरोना19 

महामारीमळेु कोणीही कोणाच्याही वस्त ूवापरत नाही. बँकेत गदी 

होती. नेहमीसारखा पेन ठेवला नव्हता. नाममात् बाांधनू पण 

ठेवलेला नव्हता. त्यामळेु प्रत्येक जण माझ्या मैवत्णीकिे पेन मागत 

होत.े पण माझी मैत्ीण म्हणाली,  

 “मी तमु्हाला पेन दणेार नाही. सॅवनटाईज करावे लागेल. मी 

तमु्हाला दणेार नाही. ” 

 “अहो दोन रुपयाचा पेन, ते द्यायला वकती नाटकां  करता?” 

एक वदृ्ध बाई माझ्या मैवत्णीला म्हणाली. त्यावर माझी मैत्ीण 

म्हणाली,  

 “तमु्ही बँकेत कामाला चालला आहात, ह ेतमुच्या लक्षात 

घेता तमु्ही येताना तमुचा पेन का आणला नाही?” 

 “नाही मॅिम, नऊ मवहन ेसगळां बांद होतां. ररवफल सकूुन 

गेल्या आवण सकाळी बँकेत वनघालो तेव्हा त्या पेनचां दकुान 

उघिलां नव्हतां. ” -ती बाई.  
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 एक अन्य कमिचारी कोणतातरी अजांचा गठ्ठा घेऊन आली 

होती. तीसदु्धा माझ्या मैवत्णीकिे पेन माग ूलागली. ती बरांच मोठां 

सामान पण घेऊन आली होती.  

 “त ू सामान घेऊन आली होतीस, तर पेन का आणलां 

नाही?” ती माझी मैत्ीण म्हणाली.  

 “मला सरुवक्षतता म्हणनू तमु्हाला पेन द्यायचां नाही. ” 

 खाली घेऊन या बँकेचे कमिचारी भरपरू जण अजि घेऊन 

आले आवण वतचा ररवफल सांपल्यामळेु पेन चालेना. ती मलुगीसदु्धा 

माग ूलागली. माझी मैत्ीण काम करून परत जात असताना अन्य 

मलुगी वतला म्हणाली,  

 “तमुचां काम झालां, तमु्ही पेन घेऊन जाणार. तमु्ही घरी 

चालला आहात. तमुचा पेन कृपा करून मला द्या. ” 

 “ह ेबघा तमु्ही कमिचारी आहात, तमु्हाला पेन जवळ ठेवणे 

आवश्यक आह ेत्यामळेु मी माझा पेन तमु्हाला दणेार नाही. तमु्ही 

खाली जाऊन ववकत आणा, म्हणज ेपरत ववसरणार नाही. ” माझी 

मैत्ीण कुणालाही पेन न दतेा परत आली.  

 पेनची वकां मत महत्त्वाची नसते. त्या वेळी पेन उपयोगी 

पिण ेमहत्त्वाचे असते.  
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 एकदा ददुवैाने मला िॉक्टरकिे जाण्याची वेळ आली. 

िॉक्टरन े मला गोळया वलहून वदल्या आवण त्याच्या पेनमधली 

ररवफल सांपली. अधिवट वलहून झालां होतां, त्यामळेु मी माझ्या 

जवळचा पेन िॉक्टराांना वदला. 1800 रु. चा परदशेातनू आणलेला 

पेन होता. पण बाकी कुठलेही पेन चालत नसल्यामळेु मी सोबत 

घेतला होता. येता येता बँकेत जाऊन जीवन प्रमाणपत् दणे्याच े

ठरवले असल्यामळेु मी सोबत घेतला होता.  

 िॉक्टर वलवहता-वलवहता िॉक्टराांचा पेन बांद झाल्यामळेु मी 

माझ्या परीन,े पेन िॉक्टराांच्या हातात वदला. िॉक्टर फोन घेत होत.े 

ते फोनवर बोलत बसले होते. मी पण पेन परत घ्यायला ववसरल.े 

मी जीवन प्रमाणपत् द्यायला गेले असताना जवळ पेन नाही ह े

लक्षात आले. घराजवळ आल्यावर मला आठवण आली. परत 

जायची शक्ती नव्हती.  

 एकूण काय तर आठराशे रुपयाांचा पेनसदु्धा माझ्या 

चकुीमळेु गेला. तेव्हापासनू दोन रुपयाचा पेन वापरते. आमच्या 

बँकेत असां म्हणतात की जो पेन घेऊन जातो तो पेन दतेो. म्हणजे 

 Sorry, explain who takes pen in return gives 

pain again. And it is true.  
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 यापढेु घराबाहरे पिताना स्वतुःला आजच आठवण करा. 

प्रश्न ववचारा,  

 “पेन घेतला का?” 

  

** 
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62व्हरलचेअर :  

‘चाकाची खचुी’ असे शीषिक मी मराठीत दऊे शकत होते. 

पण चाकाची खचुी म्हटलां की हल्ली सांगणकावर काम 

करण्यासाठी त्या, खाली चाक असलेल्या, वफरत्या खचु्याि 

वापरल्या जातात, त्या पण नजरेसमोर येतात. त्यामळेु मला wheel 

chair चाकाची खचुी याचा अथि, म्हणज ेआजारी व्यक्ती जी खचुी 

वापरत े वकां वा अपांग व्यक्तीच्या खचु्याि, रुग्ण वापर करतात त्या 

प्रकारची खचुी अपेवक्षत होती. म्हणनू मी शीषिक वदलां आह,े 

wheel chair.  

 स्टीफन हॉवकां ग सर, जगभरात प्रवसद्ध शास्त्रज्ञ ह े त्याच्या 

ववववध, व्याधी व आजाराांच्या गुांतागुांतीमळेु आयषु्यभर व्हील 

चेअर वरून काम करत होते. सराांचे जवळ अवतशय तल्लख मेंद ू

होता. त्यामळेु सांगणकाच्या जोिणीन े ते वेगळया वेगळया आज्ञा 

दऊेन आपली काम करत असत. ते यशस्वी आवण एकमेव असा 

आपल्या अपांगत्वावर मात करायचा प्रयत्न करत असत.  

व्हील चेअर ही फार पवूीच्या काळी, 1970त एक वस्त,ू वहांदी 

वचत्पटातील आजारी अथवा अपांग व्यक्ती अवत श्रीमांत आह,े ह े

दाखवण्यासाठी दाखवली जाई. रस्त्यावरचा गरीब तो तर आपल्या 

चौकोनी फळकुटाला चार चाक जोिून वतच्यावर बसनू कसा तरी, 
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कू्रि प्रकारे, जवमनीवर हातान े जोर दऊेन, फळी पढेु ढकलत 

ढकलत जाताना दाखवत. उदाहरणाथि शान वचत्पटातील अब्दलु 

! 

“आते जाते हुए मै सबकी खबर रखता हुां,  

 नाम अब्दलु ह ैमेरा....  

त्याकाळी खपू गाजलां होतां आवण त्याकाळी अशा चौकोनी 

चाक असलेल्या पाांगळु गाि्या सारख्या गाि्या वरून अपांगच 

वावरत असत. कारण व्हीलचेअर अवतशय महाग असत. आजी 

आजोबा आजारी पिले वकां वा रुग्णान े वबछाना धरला की त्याांना 

हाताला धरून चालवायला एखादा गिी लावत वकां वा एक काठी 

दते. wheelchair ही फार श्रीमांताांची मके्तदारी होती.  

 आता तर आपण बघतो, वकती वेगळया वेगळया प्रकारच्या 

म्हणज ेदहा हजारापासनू ते तीन लाख रुपयाांपयंतच्या व्हीलचेअर 

औषधी दकुानाांमध्ये आवण कारखान्याांमध्ये ववकत वमळतात. काही 

काही वठकाणी तर आजारी पिल्यावर भाि्याने सदु्धा व्हीलचेअर 

वमळण्याची पद्धत आह.े ह्या व्हीलचेअरची चाक वांगण यकु्त, स्मथू 

असल्यामळेु वर बसलेला रुग्ण आपल्या हातानेच ती सरकवनू, ती 

व्हीलचेअर चाल ूशकतो. काही वषि पवूी, 1990च्या काळी, ही 

व्हीलचेअर ढकलण्यासाठी, कुणाचीतरी आवश्यकता असायची. 
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व् हील चेअरवर हल्ली सवुवधाजनक अशा उशा आवण गाद्या 

ठेवल्या जातात. खाली पट्टीवर पाय ठेवायची सोय असते. बाजलुा 

वपशवी असते.  

 व्हीलचेअर उतारावरून जाऊ लागली तर गरज म्हणनू ब्रेक 

लावायची सदु्धा सोय असते. लहान मलुाांची बाबा गािी वकां वा 

पाांगळुगािा त्याचांच सधुाररत रूप म्हणज ेव्हीलचेअर बनला आह.े 

आता तर अशी प्रगत मॉिेलची वेळ आली आह ेकी चेअर मधली 

बसलेली व्यक्ती जेव्हा एक कळ दाबत,े खचुी वफरवली जात.े 

हातान े वळवले असता खचुी वदशा बदलत.े या खचुीची कळ 

दाबली की खचुी वकां वचत उभी होते. उभ े राहून वलफ्टचे बटन 

दाबणे, वरच्या फळीवरच काहीतरी सामान काढलां अथवा 

सांगणकावर छपाई काम करणां अशी कामां सदु्धा करू शकतो. 

वॉकरन ेचाललां तर हल्ली अगदी कॉमन झालांय. जेष्ठ, गिुघ्याचे 

ऑपरेशन झाल्यावर काही वदवस, व्यक्ती वॉकरचे मदयीन ेचालत 

असतात.  

 पण व्हीलचेअरची अजनूही माणसाांचे मनात वभती आह.े 

मनात थोिा टाब ुआह.े  

“असां व्हीलचेअरवर पिलेल आयषु्य कसां जगायचां ?”एक 

व्यक्ती असे बोललेली मी ऐकलां होतां. एका अपघातानांतर जेव्हा 
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मला कां बरेत इांजेक्शन वदल्यावर घरात राहायची वेळ आली होती, 

तेव्हा मी अवतशय वनराश झाले होत.े तेव्हा माझी एक मतै्ीण मला 

म्हणाली.  

“ माझ्या आईची व्हीलचेअर घरात आह े तलुा मी ती 

व्हीलचेअर आणनू दईेन. त ुत्या व्हीलचेअरवर बसनू, रेस्ट चा काळ 

काढ. घरातले घरात, असलेली सगळी काम करू शकशील. वनराश 

होऊ नको. ”ती 

“मी बरी होईन ना?”मी 

“ हो. व्हील चेअर ही माझ्या आईची अकरा वषि सखी होती. 

कारण की आई आजारी असल्यावर मलुगा असनू वकती काळ सेवा 

दणेार? काम करायला येणारी बाई, ती कधी यायची, कधी यायची 

नाही. मी आवण आम्ही मलुी आवण जावई जाऊन असे वकती वेळ 

सेवा दऊे शकणार? त्यावेळी आई व्हील चेअर च्या साह्याने 

घरातल्या घरात वावरू शकली. ”ती 

“ आपल्या परुते, बाथरूम ला जाणां, वखिकीशी जावनू वरून 

रस्त्यावरची गांमत बघणे, जमायला हव. टीव्ही पयंत जाऊन टीव्ही 

सरुू करणां, परत जागेवर येऊन टीव्ही बघणां, ह ेजमाव. ”मी 

“आपल्या चेअर वरुन ही कामां माझी आई करायची. व्हील 

चेअर ही सखी असते “ती 
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मला वतचा हा ववचार खपू आविला. मध्यांतरी कोल्हापरूच्या 

एका कायिक्रमाचे दरम्यान एका मैवत्णीशी ओळख झाली. वतचे 

दोन्ही पाय काही कारणाने आजारामळेु शवक्तहीन झाले होत.े ती 

व्हीलचेअर वरुन च सगळां काम करत होती. पण कुठल्याही प्रकारे 

न्यनूगांि वतच्यात नव्हता. मनामध्य ेयोग्य उभारी होती. दवेान ेकला 

वदली होती. राग नव्हता. नोकरी करत होती. स्वतुःची काम करत 

होती. घर होतां सांसार होता आवण वतच्या परीने वतन े वतच्या 

अपांगत्वावर मात केली होती. पवूीच्या काळी पोवलओने, 

अपघाताने वकां वा अनवुांवशकतेने पायाची वाढ न झाल्यामळेु, अपांग 

असलेल्या व्यक्ती बऱ्याच असायच्या. पायाला कॅवलपसि म्हणजे 

पट्टीने लावलेल्या आधार फळया, काि्या, अशा कुबिी सारखे 

बाांधनू त्या चालायच्या. अजनूही कॅवलपसि कुबिी, कृवत्म अवयव, 

सांगणकीय मदतनीस असे बरेच प्रकार अपांगाांना त्याांच्या 

अपांगत्वाशी मात करण्यासाठी आवण सोयीस्कर जीवन 

जगण्यासाठी मदतगार ठरतात. माझे मेहुणे मध्यांतरी अपघातात 

माकि हािाच्या पाशी जखम झाल्यामळेु वबछान्यात होते. तेव्हा ते 

घरातच सांगणकाच्या खचुीवर बसनू घरातल्या घरात वावरत होते. 

दसुऱ्या मेव्हण्याांना, कै ववजयवसांह दशेमखु, बलेापरु याांना 

अधांगवाय ुझाला, तरी बाहरे वफरायला जायला, walkला जाण े

खपू आविायचे. ईतराांना त्ास नको, त्यामळेु त्याांनी फोवल्िांग ची 
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चेअर घेतली होती आवण व्हीलचेअरच्या मदतीने एकटे, 

सांध्याकाळी, ठराववक वेळी ते रोज साईबाबा मांवदरा पयंत चालत 

जात असत. जेष्ठाांच ेसमहूात गप्पा मारुन घेत, व परत येत. ( ददुवैाने 

त्याांचा नकुताच काही कारणामळेु मतृ्य ू झाला) आपण 

व्हीलचेअरच्या वर बसलेल्या व्यक्तीबद्दल सहानभतुी वाटु द्यावी व 

समाजान ेपण त्या रुग्णाांना मदत करावी.  

रुग्णानी व्हील चेअरला आपली सखी अथवा वमत् माननू 

मनाची शक्ती बलुांद ठेवावी. बरे वाटले वक गरीब रुग्णाला ती व्हील 

चेअर दान करुन त्या रुग्णाला उमेद, उभारी द्यावी.  

*** 
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िभुवांगी पवसेबांद यवांचे अन्सय प्रकवशित सवशहत्य 

१. ियरूिवसव कवदांबरी - 2012 - िहवरवष्ट्र रवज्य सवशहत्य 

सां्कृती िांडळ िुांबईतरे्फ (नर्ोशदत अनदुवन योजने अांतगात, हवडा 

कॉपी) िवयबोली प्रकविन िुांबई 

२. नवते िब्दवांचे -लशलत - 2014 पिुे-हवडा कॉपी. घरकुल 

प्रकविन पिुे 

३. िलुीही जन्सिवलव येऊ द्यव- लशलत-2015- द. कृ. सवांडू 

परु्कवर बशिसपवत् -पिुे-हवडा कॉपी घरकुल प्रकविन, पिु.े  

४. रांगकेिरी - कवदांबरी- इ-बकु 2015 बकुगांगव डॉट कॉि. 

उद्वलेी बकु्स 

५. शबशलव्ह इट ऑर नॉट- कथवसांग्रह - इ-बकु - 2016 

बकुगांगव डॉट कॉि, शर्नविलू्य 

६. क्तरुी पिी- इ बकु- कवदांबरी- इ सवशहत्य -2016 

शर्नविलू्य 

७. एक शदर्व लवर्यूव - ्तांभ सांग्रह – 2016 बकुगांगव डॉट 

कॉि 

८. जवईन िी शर्चवरीत रवनरु्फलव- ् तांभ सांग्रह – 2016 बकुगांगव 

डॉट कॉि 
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९. रवहू द े घरटे- इ कवदांबरी- 2016 शर्नविलू्यwww. 

esahity. com 

१०. िी तझुेच गीत गवत आह-े इ सवशहत्य - कवदांबरी-2016 

शर्नविलू्य 

११. कृष्ट्िकुसिुवांजली-२०१६-्तांभ सांग्रह इ सवशहत्य- 

शर्नविलू्य 

१२. आम्रकुसिुवांजली -२०१६- ्तांभ सांग्रह- इ सवशहत्य- 

शर्नविलू्य 

१३. Why did I fall in love? novel, Amazon. com, 

Create space, ई बकु. २०१२. 3$ 

१४. िधरु दांि कथवसांग्रह - नर्ल प्रकविन २०१६ पिुे, हवडा 

कॉपी 

१५. बेलवची पवने-्तांभ सांग्रह- ई बकु-बकुगांगव डॉट कॉि-

२०१७एशप्रल 

१६. रवनरु्फलवांचे थर्े ्तांभ सांग्रह -ई-सवशहत्य-२०१७ एशप्रल 

१७. केिरबवग-शर्चिि प्रकविन= ई बकु ्तांभसांग्रह- जलुै 

२०१७ शिरपरु= 
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१८. कुठे िोशधिी रविेश्वर अन ्कुठे==२०१७अनघव प्रकविन 

ठविे 

१९. दीपज्योशत निो्ततेु-्तांभसांग्रह-ईबकु-२०१८ 

२०. किवलव ऊद्यवशच बवत -कथवसांग्रह=पिुे-2018 नर्ल 

प्रकविन 

२१. Unholy water. bookganga. com. ईबकु.  

२२. त ू ऐकतो आहसे नव? ई बकु कशर्तवसांग्रह = 

Bookganga. com 

२३. नित्बन =अनवहत प्रकविन पिुे=कथवसांग्रह=पिुे-

2019 

२४. प्रवजक्तवची रु्फले, ्तांभसांग्रह. ई-सवशहत्य 2019 

२५. त्यव शतथे पशलकडे कथवसांग्रह, नर्ल प्रकविन, पिुे2019 

२६. ्र्रसवर्ल्यव कथवसांग्रह. अनघव प्रकविन, ठविे, 2019 

२७. िवझव िधसुांचय ईसवशहत्य, ्तांभ 2020 

२८. पररकथेतील रवजकुिवरव ईसवशहत्य कवदांबरी : सप्टेंबर 

2020 

२९. सवगरशकनवरे: ऑशडओ बकु ई सवशहत्य. कथव-सांग्रह. 

www eSahity. com 
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३०. यव सखुवांनो यव, उद्वलेी बकु्स 24/11/2020 

३१. िन िधु्द तझुां, ्तांभ सांग्रह २०२१ ह ेपु् तक 

३२.साधी माणसे स्तांभसांग्रह बकुगांगा िॅाट कॅाम.ववनामलू्य 

33 सखुसांवाद ह ेपसु्तक स्तांभ सांग्रह- ईसावहत्य 

34. िाव माांिून माांिून मोिू नको-कथासांग्रह-

आगामी,पणुे,नवल प्रकाशन 

३5. पॅररस स्पशि, पयिटन आगामी पणुे 

सर्ा पु् तके ई बकु ् र्रूपवत उपलब्ध आहते. ठविे नगर र्वचन 

िांशदरवत र्वचनवसवठी उपलब्ध आहते.  

 ई सवशहत्यची पु् तके शर्नविलू्य उपलब्ध आहते.  

 कवही पु् तके प्रकविकवांकडे शर्क्रीसवठी आहते.  

****  
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Biodata-2021 3१-03-2021 

1. Shubhangi Chandrashekhar Paseband, Phone: 

9869004712, 02225345992 

2. M. Sc. B. Ed. Certificate course in Journalism, 

Diploma in performing Arts.  

3. About 400 columns published in Loksatta, Dainik 

Aikya (satara), Prahaar, Pudhari, Gramodhhar (satara), 

Gavkari (Nasik).  

4. Address: 202 Anandi Bhuvan, Veer Savarkar 

Marg, opp. Maharashtra Vidyalaya, Thane (West) 

400602.  

5. Retired as Branch Manager from a Nationalized 

bank in 2012.  

6. I Write stories and articles, Perform programmes  

Mulihi Janmala Yeu Dya…Marathi, Kya Itni Buri 

Hoon Mai Maa- Hindi (both with message to stop female 

foeticide), Manachi Mashagat (about mental health), 

Pasaydaan (telling students about fraternity) 

7. Other appreciations and prizes: TMC Samaj 

Sevika Puraskar 2008, Maharashtra Deep Puraskar 
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2008, Maharashtra deep puraskar 2009, Samata sahitya 

academy, Savitribai Fule puraskar 2008.  

8. Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya Kavi 

Prafull Datta Kushal Sampadak prize 2016 

9. D. K. Sandu, best book award 2016,  

10. Thane Municipal Corporation, Thane Gaurav 

puraskar 2016.  

11. First novel Mayurmasa was published in 

Navodit Anudaan Yojna of Maharashtra Rajya Sahitya 

Sanskriti mandal 2012.  

12. Rege puraskar 2020.  

13. Blog writing in a different creative way.  

 Till 15. 10. 2020, 30 books of various genre 

published (List Enclosed) 
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िुभांगर पासेबंद यांचर पुस्तके. 

ज्या कव्हरवर वक्लक कराल. त ेपसु्तक हजर होईल. 

 

 

 

                        

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tmgga_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kasturipakshee_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rahu_de_gharate_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deepjyoti_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/krushnakusumanjali_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ranfulaanche_thave_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amrakusumanjali_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prajaktachi_phule_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/majha_madhusanchay_shubhangi_paseband.pdf
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Biodata-2020 19.5-2020 

1.Shubhangi Chandrashekhar Paseband,  

  Phone:9869004712, 02225345992 

2. M.Sc. B.Ed. Certificate course in 

Journalism 

  Diploma in performing Arts 

3.about 350 columns published on loksatta, 

dainik aikya(satara), prahaar, pudhari, 

gramodhar(satara), Gavkari(Nasik) 

4. Address 

   202, Anandi Bhuvan, Veer Savarkar Marg 

   opp Maharashtra Vidyalaya 

   Thane  (West) 400602. 

5. Retired as Branch Manager from a Nationalized bank in 2012 

6. I am Writing stories and articles in various magazines, with a 

social message. 

7. Perform programmes  

Mulihi Janmala Yeu Dya…(Marathi),  Kya Itni Buri Hoon Mai 

Maa (Hindi)  (both with a message to stop female foeticide) 

 Manachi Mashagat  (about mental health)  Pasaydan (telling 

students about fraternity) 

8. Other appreciations and prizes 

  TMC Samaj Sevika Puraskar 2008 
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  Maharashtra Deep Puraskar   2008 

  Maharashtra deep puraskar    2009 

  Samata sahitya academy, Savitribai Phule puraskar  2008 

9.Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya  

   Kavi Prafull Datta Kushal Sampadak prize 2016 

10।d.k.sandu, best book award 2016, 

11Thane Municipal Corporation,Thane Gaurav puraskar 2016 

 

   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/man_st_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parikathetil_rajkumara_shubhangi_paseband.pdf
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ई साटहत्य प्रटतष्ठािचे हे १३ वे वषय. 

िुभांगर पासेबंद यांचे हे ई साटहत्यवरचे बारावे पुस्तक. 

शभुाांगी पासेबांद या एक ज्येष्ठ लेवखका व सामावजक कायिकत्याि. 

आजवर त्याांची तीसहून अवधक पसु्तके ववववध मान्यवर प्रकाशनाांतफ़े 

प्रवसद्ध झाली आहते. त्याांना आजवर अनेक सावहवत्यक व सामावजक 

परुस्काराांनी नावाजले गेले आह.े अनेक व्यावसावयक प्रकाशक त्याांना 

मानधन दऊेन त्याांची पसु्तके प्रकावशत करायला तयार अहते.  

पण शभुाांगीजी आपली काही पसु्तके ई सावहत्यच्या माध्यमातनू 

जगभरातील वाचकाांना ववनामलू्य दतेात. असे लेखक ज्यवांनव लेखन 

हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी 

भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत 

तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर 

वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ू गणपलुे(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर 

जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१२), 

अववनाश नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामल(े८), िॉ. वनतीन मोरे (२८), 

अनील वाकणकर (९), फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(३), 

अनांत पावसकर(४), मध ूवशरगाांवकर (७), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथि), मोहन मद्वण्णा 

(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ 

पसु्तके), ववनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी दशेमखु 
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(५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोशी(२३), िॉ. 

वनमिलकुमार फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी 

धारगळकर (८), अांकुश वशांगािे(१०), आनांद दशेपाांिे(३), नीवलमा 

कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. दशेपाांिे(५), वदगांबर 

आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण कुळकणी(८), 

जगवदश खाांदवेाले(४) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसललेे लेखक 

ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य 

पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. आशि यव सर्वंचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 

 

 


