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1 गडद णनळे गडद णनळे 

 

गडद खनळे गडद खनळे, 

जलद भरुनी आले! बा भ बोरकराांची ही कखवता उगीचच आठवली.  

खनळा रांग आकाशाचा खनळा रांग सगळ्ाांना आवडणारा असतो. पण ्ा 

खनळा कशात ह ेगडद काळसर राखाडी छटा खशरली की माणसू घाबरून जातो.  

खरां तर पाऊस म्हणज े शेतकऱ्ाांचा खमत्र, आखण पाऊस म्हणज े एक 

हळव प्रेम पत्र!  

 पण खदवसेंखदवस जगभरात त््ा वेगळ्ा वेगळ्ा घटना आहते त््ा 

बघता ह्या पावसाची पण भीती वाटते आह.े आपल््ा दशेात काही खठकाणी 

ओला दषु्काळ पडतो्, काही खठकाणी कोरडा दषु्काळ पडतो्. परदशेाांमर्ध्े 

काही खठकाणी तर खहट वेव्ह म्हणज ेगरम उष्णतेची लहर आलेली आह.े वणव े

लागत आहते. ज््ा दशेात तापमान उण े मर्ध् े जात होतां त््ा खठकाणी ही 

उष्णतेच््ा लहरी ्ेत आहते. असो खनसगाकचा समतोल खबघडला आह ेआखण 

तो मानवानेच खबघडवलेला आह.े  

बऱ्ाच खदवसाांच््ा ररप ररपी नांतर ह्या गडद खनळ्ा जलदानी खवश्ाांती 

घेतली आह.े पक्षी छान पैकी घरटी बाांधा्ला सरुुवात करत आहते. 

खचवचीवाट करत खचमण््ा ्ेतात अन्् काही पक्षी सदु्धा वावरत आहते. मलुां 

जी बऱ्ाच काळ कोरोनामळेु आखण त््ातल््ा ररपररत््ा पावसामळेु कां टाळली 

होती ती सदु्धा बाहरे बागडत आहते. पावसाने क्षणभर खवश्ाांती घेतली आह े

आखण हा ब्रेक सगळेजण एन्जॉ् करतात.  
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 ्ा ब्रेकला कमखशक्ल ब्रेक करण््ासाठी व््ापारी पैस ेकमावणारे पण 

जोरात जाखहरात करीत आहते. त््ामळेु प्कटन पण जोरात चाल ूझाले आह.े 

अशी ही माणसां जीवाच््ा खचांता न करताच प्कटन करत असतात. तरी पण 

पावसाळी सहल असां गोंडस नाव त््ा ऋतचू््ा सांदभाकत ्ा खिरा्ला 

जाण््ाला खदलां जातां. पावसाने उसांत घेतली आह े म्हणनू काहीजण सहल 

करतात तर काहीजण पाऊस खपू पडतो् म्हणनू सहल करतात. एकूण सहल 

करणाऱ्ाांना ह्या पावसाशी आपल््ा सहलीच नातां जोडा्चां असतां खकां वा 

आपल््ा ररकाम््ा वेळेचा आपल््ा िावल््ा वळेेचां बांधन ्ा पावसाची 

जोडा्चां असत.े खनळा रांग एकदम गोड असतो.  

खनळा 

 मोरखपसाच््ा डोळ्ाचा एक मखमली खनळा इांद्रखनळातला एक गोड 

राजखबांडा खनळा! खवसावल््ा सागराचा एक ओलसर खनळा आकाशाच््ा 

घमुटाचा एक गोलसर खनळा!! पावसामळेु मात्र हा खनळा गडद काळ सर खनळा 

होतो आखण लोकाांना पावसाची चाहूल दतेो 

पावसाने काही खदवस खवश्ाांती घेतली आह े पण तो परत सदु्धा ्ेऊ 

शकतो. का् मजा करा्ची ती करून घ््ा. नाहीतर पावसाची सटकली ना तर 

आता तो कुणाला जमुानत नाही. बघा बरां! पखिम खक्षखतजावर गडद खनळे जलद 

परत भरून आलेल ेआहते.  

 पाऊस कुठल््ाही क्षणी कोसळू शकतो. त््ा सखुद सरी असतील 

नाहीतर मग त्रासदा्क बोअरींग असतील. आज पाऊस उघडला् ना तर 

मजा करून घ््ा.  

**  
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2आनांदाचा कुकर  

 

आतील हवेचा दाब वाढवनू पदािक लवकर खशजवण््ासाठी प्रेशर कुकर 

चा वापर आपल््ा दशेात सरुू झाला. ऊजाक वाचवणे वेळ वाचवणे कुकरने 

जमत.े पदािक जळणां खकां वा लागले ्ा खि्ा चलूीवर त्रासदा्क ठरू शकतात. 

ते न होणे ्ासाठी प्रेशर कुकर उप्ोगी पडतो.  

आनांदाचा खशधा खदला गेला, खाल्ला गेला आखण सांपला. पण त््ा 

ऐवजी आनांदाचा कुकर जर खदला असता तर? सखुवधाजनक कुकर वापरुन 

गखृहणी का्म आपल््ा बांध ूराजाला / सरकारला आशीवाकद दईेल. एखादी 

जाखहरात दखेील कुकरवर छापता ्ेऊ शकत.े  

आज ्ा खवर्ष्ावर खलहा्चां कारण म्हणज ेिार पवूीच््ा काळी मोदक 

पत्रात खशजवले जा्चां. घट्ट झाकण बाजलूा कडे कडेना मळलेल््ा कणकेची 

वळी लावाल््ावर, वर ताटलीत पाणी राखनू पदािक लवकर खशजवला जा्चा. 

झाकणावर पाणी ठेवनू पण एक प्रकारे कुकरचीच पद्धती वापरली जा्ची. पण 

प्रेशर कुकरच््ा शोधामळेु खपूच वेळ वाचतो. एकाच वेळी वरण भात भाजी 

अिवा जे काही खशजवा्च ेते खशजवता ्ेत.े ग्रामीण भागामर्ध्े भात अिवा 

खखचडी ह ेप्रामखु््ान ेखाल्ले झालेलां जाणार धान्् असतां. पातेल््ात खकतीतरी 

वेळ तो भात पाणी टाकून खशजत असतो. त््ा ऐवजी लवकर भात खशजनू 

होईल आखण ऊजाक पण वाचेल. काट््ाकुट््ाांचा, इांधनाचा धरू करून, 

चलुीवर, जेवा्ला घरी भात खशजवला जातो. त््ाांनाही ्ा कुकर गोष्टीचा 

िा्दा होईल.  
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 आज ह ेसचुवावसां वाटलां कारण की रेशन काडाकवर आनांदाचा खशधा 

खदला जातो. त््ाऐवजी आनांदाचा कुकर आखण आनांदाची स्लीपर म्हणज ेएक 

खशजवण््ासाठी कुकर आखण गररबाांना पा्ात घालण््ासाठी पादत्राणे ्ा दोन 

गोष्टी खदल््ा जाव््ा.  

 डास हा तरी खवखचत्र प्राणी अख््ा भारत दशेात िैमान घालतो आह.े 

त््ामळेु डास प्रखतबांधक शोध लावलेच पाखहजे आखण डास साठू न् ेम्हणनू 

मारा्चे और्षध, मच्छरदाणी सदु्धा रेशनकाडाकवर आनांदाच््ा खशधा मर्ध् े

अांतभूकत करावी.  

 अशी माझी आनांदाची सचूना आह.े  

** 
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3आत्ता सांपकक  नाही  

 

आ्षु््ात अनेक माणसां भेटतात. काही व्हाट्सअप ग्रपु, कट्टा 

त््ाखनखमत्ताने भेटतात. कधी हास्् क्लब, कधी ज््ेष्ठ नागररक समहू अशा 

कारणाांनी एकत्र ्ेतात आखण सकारात्मकता दऊेन जातात. सहवासात तो 

आनांद आपण खमळवत असतो. व् खवसरुन परत जे करावांसां वाटतां, ते त््ा 

लोकाांत आपण करत जातो.  

 जीवनात प्रॉब्लेम स्िा्ी असतात. आजार आ्षु््ात का्मच 

असतात, पण त््ा सहवासात, त््ा मैत्रीत, त््ा सोबत असण््ात आनांद 

असतो. पण काही कारणान े त््ा व््क्ती आपल््ा जीवनातील साि सोडून 

जातात. इतक््ा दरुावतात, की आता सांपकक  नाही एवढ््ाच शब्दात आपण ते 

साांग ूशकतो.  

्ाची कारण?े त््ात वाद अस ूशकतो, स्िलाांतर अस ूशकत.े पण जनु््ा 

त््ा आठवणी आपण मनात सेव्ह करून घेतलेल््ा असतात. पवूकजन्मीचे काही 

ॠणानबुांध असतात. ज््ामळेु त््ा व््क्तींबद्दल आकर्षकण वाटते. मन आदर, 

आनांद उपभोगतो. पवूीच ेसांखचत आखण ती आपल््ा आ्षु््ात ्ेते. मात्र त््ा 

व््क्तीच ेआपल््ाशी सांबांध तेवढेच राहणां, आपल््ा नखशबी खलखहलेलां असतां. 

खकां वा आपलां ते पवूकजन्मीचां सकृुत सांपत असतां, त््ामळेु त््ा व््क्ती 

आपल््ातनू खनघनू जातात. कारण खस्ित् ा्ंतर अस ूशकत,े मतृ्् ूअस ूशकतो 

कारण काही अस ूद ेपण सांपकक  नसतो.  

अशावेळी आपण स्वतःला कसां बदला्चां?  
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1 I want to come out of that phase. These people have 

hurt me and became ghost.  

2 I want to have happy thoughts but it is impossible to 

have.  

3 I have become an impossible and emotional fool. I 

don’t find anything within the range. अस ेवाटणे normalआह.े  

4 जीवनात बदल होत राहतात पण मन त््ा जनु््ा काळात रेंगाळत राहतां. 

ते ओझां मनावर ्ेत.े असांही होतां कुणीतरी काही काळ साि दते आखण खनघनू 

जातां. पण लक्षात ठेवा ररकाम््ा जागेत कुणीतरी नांतर ्ेतां. मागनू ्ेणारे तेवढां 

खप्र् ठरत नाही, पण तरी कुणीतरी ्ेतच.  

5 समजा आखण कुणीच आलां नाही तर? तर स्वतःवरच खपू प्रेम करा 

आखण स्वतःच््ा आतला असलेला राग कमी करा. स्वतःच ेदहेावर प्रेम करा, 

स्वतःच््ा चकुाांसह, स्व प्रेम करा.  

6खवश्वास ठेवा तमुची तब््ेत मस्त होईल. पवूीचे उत्साही आनांदी सुांदर 

खदसणारे तमु्ही स्वतःला आठवा. तसे व्हा. कस?े  

7 उन्हाचा पावसाचा आनांद घ््ावा.  

8 एखाद्या सकारात्मक गरुुला भेटा. तो गरुु तमु्हाला अडचणीतनू बाहरे 

काढण््ासाठी काहीतरी उप्ोगी असा सल्ला दईेल. अडचणीत जाऊनच 

माणसू मोठा होत असतो. स्वतः तमु्हाला सदु्धा इतका त्रास का बघावा 

लागतो? कारण की तमु्ही गरुु(महान, खवरक्त) बनणार आहात. तमुच््ात 

काहीतरी चाांगले गणु आहते. सोन््ाचा कस काढावा तसां तमुची परीक्षा दवे 

घेतो आह.े  
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9forget असे मनाला समजवा, मन आनांदी ठेवा. स्वतःला वारांवार 

साांगा, मला त्रास काही होत नाही. मी आनांदी आह.े  

10 मी उन्हात जाणार, खिरा्ला जाणार, मी आरोग््वान आह.े एकटे 

जाता ्ेत नसेल तर कुणाचा तरी हात धरून जा. उन्हात बसा. ऊन भाजलां तरी 

चालेल.  

11 तलावावर जा, डोंगरावर जा, वातावरणात बदल करा. मनाला 

सकारात्मक असा सांदशे द्या. Positive affirmation.  

12 वास्तलुा खरू्ष करा. त््ासाठी का् कराल. घांटा नाद करा. सगुांधी 

िुल ठेवा. अगरबत्ती लावा. घरात कुणाला अस्िमाचा त्रास होत असेल तर 

आपण असां करू शकत नाही आखण मग आपण खडप्रेस्ड पण होतो. हताश वाटू 

शकत.े पण त््ासाठी खनदान स्वच्छता पाळा.  

13खोलीतनू बाहरे पडा. खोलीतला पसारा आवरा. रोजच््ा रोज 

गादीची चादर स्वच्छ बदला. खोलीत कापरू ठेवा स्वच्छता आली की मन 

आनांदी पण होईल. तब््ेत पण िोडी बरी होईल.  

14ठरवा, छान सखुात तमुची खनवड होईल, मैत्री खमळेल, ओळख 

होईल. बाहरे पडला नाहीत तर बांद दाराांच््ा आत सवक शक््ता सांपतात.  

15 तमु्ही आता तरुण/ज््ेष्ठ नागररक झाले आहात. तमुच््ा जबाबदाऱ्ा 

सांपल््ा आहते. आता तमु्ही ररलॅक्स व्हा्चां आखण ह्या व्ात तब््ेतीचा 

उन्नीसबीस प्रत््ेकाचां चाल ूराहतां.  

16 जनु््ा नकोश््ा आठवणी ्ेतात. ज््ा शरीरातील ऊजाक ब्लॉक करत 

राहतात. आपल््ा आ्षु््ात अनेक रांग आले. काही व््क्ती आल््ा त््ा पढेु 

खनघनू गेल््ा. पण आपल््ाला त््ा सवाकतनू पण बाहरे पडा्च ेआह.े  
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17 काळ्ापाांढऱ्ा दरूदशकन पासनू नांतर आपण रांगीत टेखलखव्हजन पण 

पाखहला. तशा आपल््ा आठवणी काळ्ा पाांढऱ्ा होत््ा. त््ानांतर रांगीत 

झाल््ा. आखण आता तर सारे सहज खडलीट कराव््ात अशा खडखजटली खडलीट 

करा्ची सो् पण आली आह.े आपण पण त््ा जनु््ा आठवणी त्रासदा्क 

ठरत असतील तर खडलीट करा्ला हव््ा. आधखुनक व्हा्ला हवां.  

18 आपल््ा मनाचां तलुना जर कपाटाशी केली तर ्ा मनाच््ा 

कपाटाची सािसिाई करा. आपल््ा डोक््ातील खवचाराांत पण झाडू मारून 

जळमटे, कचरा िेकून द्या.  

19 माणसां अशीच असतात. तमुच््ाशी कुणीतरी वाईट वागलां ह्यात 

तमुचा दोर्ष नाही. तमुची चकू ही आह ेकी माणस अशीच असतात ह ेतमु्ही 

पटकन ओळखनू घेतलां नाही. आपण आपल््ा सांस्काराप्रमाणे आपल््ा 

चाांगलुपणा ने वागतो. समोरची व््क्ती आपल््ाला ठोकर दऊे शकत.े पण 

तरीही जे करा्चां ते चाांगल््ा भावनेने करा.  

20मािी मागा. माि करा आखण पढेु जा. जग ह ेअसांच असतां आपण 

जग बदल ूशकत नाही. मनामर्ध्े समजा तीन कपाट आहते. भतू_भतूकाळ, 

भतूकाळ, वतकमान काळ! ्ा तीन कपाटात साठलेल््ा आठवणींची 

ररअरेंजमेंट करा.  

21 जनु््ा तटुक््ा िुटक््ा वस्त ू बदलणां, सगळ्ाच बाबतीत शक्् 

नसतां. घर बदलणां पण शक्् नसतां घराचा पररसर बदलणे शक्् नसतां आखण 

आपण हतबल होतो. अशावेळी का् करा्चां? आपला ओरा बदला्चा. 

ररमवु क्लटर इन साईड, इि ् ूकॅनॉट रीमोव आऊटर क्लटर. ् ूररमवु लॉस. 

Remove outer as well as inner clutter.  
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22 काहीही आपण बदल ूशकत नाही, असे वाटावे, तो पण प्रसांग कधी 

जीवनात ्ेतो. वाटते की आपण काहीच बदल ूशकत नाही.  

 मतृ्् ू आपल््ा मैखत्रणीला दरू नेतो आपल््ा जीवनातल््ा आवडत््ा 

व््क्तींना दरू नेतो. कधी कधी नोकरी धांदा पररखस्िती ्ा कारणाने दरूवर 

अांतरावर जवळची व््क्ती जाऊन राहते आखण आपल््ाला एकट््ालाच 

राहावां लागतां. त््ा सवक गोष्टींसाठी मनाची त्ारी करा. ह ेसवक परमेश्वराच््ा 

्ोजनेप्रमाणे होतां. पवूकजन्मातील उरलेलां कमक िेडा्ला ्ा जन्मात तेवढाच 

काळ ्ा व््क्ती तमुच््ा आ्षु््ात आल््ा होत््ा. वेळ झाली की त््ा खनघनू 

गेल््ा. जैन लोकाांमर्ध्े मीच्छामी दगुडम म्हणनू मािी मागनू मना वरचां ओझां 

उतरा्ची पद्धत असत.े आपण पण आता ती मािी माग ू्ा आखण माि करू 

्ा.  

का्? आपल््ाला असां वाटतां की आपल््ाला समोरच््ा व््क्तींनी त्रास 

खदला आखण त््ा व््क्तीला असां वाटत असतां की आपण त््ाला त्रास खदला. 

दोघे स्वतांत्र असतात आखण एक व््क्ती दसुऱ्ा व््क्तीच््ा इच्छेप्रमाणे शांभर 

टक्के कधीच वाग ूशकत नाही.  

प्ाक् उपलब्ध नसतो. आह ेत््ा पररखस्ितीत आनांदी राहा्चा प्र्त्न 

करा. भतूकाळ सांपलेला आह.े भतूकाळात भेटलेली सवक माणस े िोटोत 

जाऊन राखहलेली आहते. आठवणींच््ा िोटो त उरली आहते. आता 

कुणाशीही सांपकक  नाही.  

 आता तमु्ही स्वतःच््ा अांतमकनाशी सांपकक  साधनू मैत्री करून आनांद 

माननू पढेु जा्चां आह.े आत्ता भतूकाळाशी सांपकक  नाही, आता आनांदाशी 

सांपकक  ठेवा 
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4 मजा की सजा  

 

2022, मोरबी ्ेि े छठपजूा खनखमत्त जमा झालेल््ा सवक प क्टकाांच््ा 

वजनाने पलु कोसळून 130 जणाांचा मतृ्् ूझाला. ह ेसवक लोक मजा करत होते 

आखण ्ा मजेचा पररवतकन सजेत झालां.  

सेवलू ्ेि े हलॅोवीन च््ा का्किमासाठी जमलेल््ा लोकाांची अरुां द 

गल्लीमर्ध् ेस्टॅम्पेड, चेंगराचेंगरी झाल््ामळेु 190 लोकाांचा मतृ्् ूझाला.  

प्कटनाला आलेली अख्खी बस नदीत कोसळली.  

 ्ात्रेसाठी जमलेल््ा लोकाांवर दरड कोसळून अनेकाांचा मतृ्् ूझाला. 

ढगिुटीमळेु प्कटनाला आलेल ेअनेक जण वाहून गेले.  

 समदु्रखकनारी मजा करा्ला आलेल््ातील अनेक जण बडुाल.े  

 बदलापरू ्ेिील कोंडेश्वर धबधब््ात 4तरुण वाहून गेले.  

 समदु्रखकनारी बोट कोसळून अनेकाांचा मतृ्् ुझाला.  

मजा सरुू झाले असताना त््ाांच््ावर काळाने घाला घातला.  

प्कटनाचा आपल््ा दशेात अखतरेकच झाला आह.े घर चावत होतां की 

का् मला कळत नाही. त््ात अजनू कोरोना काळात दोन वर्षक बळबळ घरी 

बसल््ामळेु लोकाांना सर्ध्ा हाव सटुली आह.े मग वकील नेते तरुण वरृ्धद 

सगळ्ाच बाबतीत वखवखत भाग घेत आहते. बाहरे खिरण े प्कटन ्ा 

सगळ्ाचा अखतरेक होतो आह.े सवक सण उत्सव सदु्धा प्रमाणाबाहरे उत्साहात 

पार पडत आहते.  
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 ते नॉमकल असतां. मानसशास्त्राला धरून असतां. पण मजा आखण सजा 

्ात कुठेतरी िरक करा्ला हवा. मज ेबरोबर सजा फ्री असां होऊ न्.े ्ावर 

उपा् 

1 एखाद्या प्कटन स्िळी जाण््ासाठी ठराखवक सांख््ेतच लोकाांना 

परवानगी द्यावी.  

2 अखत गदी होत असेल अशा प्कटन स्िळी खनबंध ठेवावेत.  

3 अखत गदी टाळण््ासाठी प्कटन स्िळाांवर प्रवेश िी ठेवावी.  

4लागोपाठ सटु्टी आल््ास अखधक गाड््ाांची सो् करावी.  

5 हपॅ्पी अवसक तसे हपॅ्पी डेज म्हणनू सट्ु्ट्ा नसलले््ा गदी नसलेल््ा 

अशा मधल््ा मांगळवार ते गरुुवार ्ा वारी प्कटनाला ्ेणाऱ्ाांना काहीतरी 

सटू दणे््ात ्ावी.  

6 प्रवासात होणारा टॅ्रखिक जाम टाळण््ासाठी जवळपासच््ा प्कटन 

स्िळ आखण खकल्ल,े ्ाबाबत, जनत ेमर्ध्े जागरूकता खनमाकण करावे.  

7 दरुून डोंगर साजरे. सवक प्कटन स्िळ िोड््ािार िरकाने सारखीच 

असतात. सवक वस्त ूसवक खठकाणी खवकत खमळत असतात. त््ामळेु खरेदीसाठी 

कुठल््ातरी दरूवरच््ा प्कटन स्िळी जाणां सदु्धा सु् ोग्् नाही.  

8 प्कटनाचा अखधक त्रास साधारणपणे वदृ्ध लोक आखण बालक ्ाांना 

होतो. अशा लोकाांसह प्कटन करताना खवशेर्ष काळजी घ््ावी.  

प्कटनाचा अखतरेक टाळावाHappyness is a state of mind. 

delightfulness is in your mind, not in places. मोबाईलच््ा इांटरनेट 

खडटॉक्स सारखा प्कटन खडटॉक्स करा्ची पण वेळ आली आह ेका?   
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5 भाकरी णिरवली  

 

आज वतकमानपत्रात एक बातमी वाचली की आणखी एका राजकी् 

पक्षाने भाकरी खिरवली. (काही बदल केले) 

 मला आठवतां खपू वर्षांपवूी मॅनेजमेंटच््ा अभ््ासाच््ा दरम््ान एका 

प्रमखु पाहुण््ाांनी साांखगतलां होतां की भाकरी खिरवली नाहीतर करपत.े त््ामळेु 

भाकरी खिरवावी लागते. अन््िा चलुीवरचा जाळ हा समप्रमाणात सगळीकडे 

लागत नसतो, त््ामळेु भाकरी खिरवावी लागते. ती खचमट््ाने धरून खिरवा, 

हाताने धरून खिरवा, कालथ््ाने खिरवा पण खिरवावी खह लागत.े ज््ामळेु 

जाळ सवकत्र, ठीक समप्रमाणात लागनू भाकरी छान िुगते आखण चखवष्ट होते.  

 ऑखिसमर्ध् े सदु्धा साधारणपण े तीन चार तीन चार वर्षा ं नांतर, एका 

जागी राहून एक हाती काम बसल््ामळेु खकां वा त््ा व््क्तीला अखतपररच्ात 

अवज्ञा झाल््ामळेु बदली केली जात.े सवक काम, ही सगळ्ाांना आली पाखहज े

आखण कुणा वाचनू अडू न् े मळेु ठराखवक काळानांतर, पदोन्नखत नांतर 

कमकचाऱ्ाांच््ा बदल््ा केल््ा जातात. जीवनाचा पण असांच असतां. एका 

जागी जन्मापासनू मतृ््पू्ंत जी माणसां राहतात, ती तीच तीच ठराखवक जागा, 

तीच तीच ठराखवक माणस े्ामळेु खस्िर होतात. आजबूाजचूा पररसर जरी तो 

बदलत गेला, काळानरुूप त््ाच््ात बदल होत गेले, माणसां ्ेत राखहली, 

तरीही, वतृ्तीची भाकरी करपा्ची शक््ता जास्ती असत.े वाहनाची चाकां  सदु्धा 

काही खदवसानांतर पढुची मागे अशा प्रकारे टा्र रोटेशन ने बदलली जातात.  

 त््ामळेुच असां म्हटलां जातां  

केल््ाने दशेाटन, पांखडत मैत्री,  



a 

19 
 

सभेत सांचार, शास्त्र ग्रांि खवलोकन,  

 मनजुा चातु् क ्ेतस ेजाण.  

म्हणज ेवेगळ्ा वेगळ्ा गावी जाऊन, अनभुव घेऊन, माणसाला चातु् क 

्ेत असतां. जीवनातल््ा, ठीक मनोवतृ्तीसाठी सदु्धा भाकरी खिरवणां, बदल 

घडवनू आणण ेआवश््क असतां.  

 प्रत््ेक गावाचां खतिल््ा माणसाांचां खतिल््ा भपू्रदशेाचां, खतिलां अन्न 

हवा पाणी, भौगोखलक पररखस्िती, प्रवास अन्नपदािक, सांस्कृती ्ाचे वेगळे 

वैखशष््ट् असतां. त््ामळेु वेगळ्ा वेगळ्ा खठकाणी जाऊन आल््ावर 

आपल््ाला बरां वाटतां. प्कटनाचे तत्व हचे आह े की, वेगळ्ावेगळ्ा 

खठकाणीचे ज्ञान घेऊन, माणसाची मनोवतृ्ती सदु्धा बदलत असत.े अिाकत 

आपण प्कटनाला गेल््ावर खतिल््ा लोकल गोष्टी खतिली माणसां, खानपान, 

पद्धती ्ाांच््ा बद्दल पण माखहती करून घ््ा्ला हवी. जाऊन एसी हॉटेलमर्ध् े

राहून ते प्कटन स्िळ नीट कळत नाही. िा्दा होत नाही आखण भाकरी परेुशी 

खिरवली जात नाही.  

हल्ली आधखुनक काळात ओव्हनमर्ध् ेब्रेड भाजतात, त््ामळेु भाकरी 

खिरवणां वगैरे ही सांकल्पना हल्लीच््ा काळात मलुाांना अिवा अन्् लोकाांना 

सदु्धा कालबाह्य वाटू शकत.े  

 पण एक प्रसांग अजनू साांगणार आह.े माझी एक मैत्रीण आह.े आम्ही 

छोट््ा गावात सोबत होतो. खतचा मलुगा नैराश््ात केला. त््ावर ती म्हणाली,  

“मी त््ाला मुांबईला घेऊन जाणार आह.े छोट््ा गावातल े ना 

सगळ्ाांना सगळां माखहती असतां. दोर्ष आखण समोरच््ा व््क्तीची प्रखतखि्ा 

आपल््ाबद्दलचां मत ह ेनजरेतनू कळल््ामळेु व््क्ती जास्ती खनराशेत जात.े मी 
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त््ाला मुांबईला नेल ेकी मुांबईला कोण कुणाला खवचारत नाही आखण कोण 

कोणाची पवाक करत नाही. ” त््ानसुार ठरवले, ते जमल््ामळेु ती आपल््ा 

मलुाला मुांबईला घेऊन गेली. तो मलुगा, बऱ्ापैकी त््ा बदलाने सखुावला. 

नैराश्् सांपले. काही वर्षक गेली पण नांतर परत त््ा मलुाला गड््ा आपला गाव 

बरा असां वाटून ते परत आमच््ा छोट््ा गावी परत परतनू आला. म्हणजे 

भाकरी काही काळ खिरवली आखण ज््ाप्रमाणे सो्ीस्कर वाटेल त््ाप्रमाणे 

आपण परत आपल््ा गावी सदु्धा स्िलाांतर करू शकतो. बदली, बदल होत 

असताना, बदल मनात होत असताना स्िलाांतराच््ा वेळी नवीन गावी 

गेल््ावर कुठली माणसां आपल््ा सहवासात ्ेतात ्ाच््ावर सदु्धा आपण 

खति ेखकती रमतो ह ेअवलांबनू असतां.  

 माणसू हा सामाखजक प्राणी आह.े नसुती भरपरू पगाराची नोकरी 

खमळाली, पॉश कॉटकर राहा्ला खमळालां, ऑखिस एसी आह,े जेवणाचा डबा 

आह े् ा सवक गोष्टी ठीक असल््ा की बरे वाटते. तरीही काहीतरी नव,े काहीतरी 

एक वेगळा धागा तो त््ा गावातनू वावरणाऱ्ा माणसातनूच आपल््ाशी 

जळुावा लागतो तरच आपण त््ा गावी अखधक रम ूशकतो.  

बदली झाली की पखहले बदली टाळण््ाचा प्र्त्न होतो. कारण आह े

त््ा खठकाणी चे ज्ञात धोके माणसाला ठीक वाटतात. अखधक धोके नको खकां वा 

अखधक बदल नको असां साांगनू माणस ेपाऊल मागे घतेात. खांड पाडतात.  

 प्कटनाला पण माणसू बदल का स्वीकारतो? कारण की त््ाला माखहती 

असतां हा बदल तात्परुता आखण तत्कालीन आह.े आपण परगावी परदशेी िक्त 

मजा करा्ला जातो आहोत. त््ामळेु प्कटनाचा बदल, हवा असा वाटतो. पण 

बदलीच््ा वेळी गाव बदलणां अवघड वाटत असतां. बदलीच््ा गावी जाणां, 
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सहवासातले समहू बदलणां, खमत्र-मैखत्रणींचा कां प ूबदलणां, कुटुांबाच््ा खाजगी 

सकक लच््ा बाहरे ्ेऊन अन्् लोकाांशी गप्पा, तो सदु्धा सहवास जाणण,े चचाक 

घडवनू आणणे, व््क्तीमत्व घडवनू आणा्ला हव ेअसत.े तडजोड खशक्षण 

घ््ावे. मी आखण माझा टीव्ही आखण मोबाईल बरा ्ा वतृ्तीतनू बाहरे ्ेणे 

म्हणजेच भाकरी खिरवण ेहो्.  

 भाकरी खिरवनू बघा कदाखचत मनोवतृ्ती आखण जीवन वतृ्ती अखधक 

चाांगली होईल. जीवनाचा स्वाद अखधक चाांगला वाटेल.  

** 
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6 बे्रकप  

 

 ब्रेकअप म्हणज ेप्रेमभांग हो्. ब्रेकप हा शब्द तरुण-तरुणी टीनेजसक हचे 

वापरतात असा आपला समज असतो. मर्ध ा्ंतरी मालाडला एका का्किमात 

मला बोलावलां होतां. त््ावेळी ‘ब्रेकअप कौखन्सखलांगचा पण का्किम मॅडम 

करा’ असां मला सचुवण््ात आलां होतां. त््ावर मी त््ा खवद्याथ््ांना म्हटले,  

“एका वदृ्धाश्मात आम्ही गेलो होतो तेव्हा मी ब्रेकअप बद्दल 

ओझरता सांदभक मनाची मशागत, ्ा का्किमात, सहज मर्ध् ेकेला. माझ््ा 

का्किमात त््ावेळी ते वरृ्धद लोक सदु्धा असेच म्हणाले होते की ब्रेकअप साठी 

का्किम ठेवा. सगळी कॉलेजची तरुण मलुां हसली. टर ऊडव ुलागली. कारण 

तरुणपणी प्रत््ेकालाच वाटत असतां की हो आपण कधीच म्हातारे होणार 

नाही. वदृ्ध आखण म्हातारे लोक ह ेका् (त््ाांच््ा मते) नॉन कॉग्नेखझबल म्हणजे 

दखल न घेण््ासारखे आहते. पण ब्रेकअप कोणत््ाही व्ात होऊ शकतो. 

प्रेम जसां व्ावर अवलांबनू नाही तसां ब्रेकअप सदु्धा व्ावर अवलांबनू नाही्े.  

 एका ज््ोखतर्षाकडे मी माझ््ा मैखत्रणी सोबत कुां डली दाखवा्ला गेले. 

ज््ोखतर्षी खाजगी पण. न जपतात सांधी खमळाली असताना खतिे 

सगळ्ाांसमोरच एकमेकाांचे भखवष्् साांगत होत.े त््ावेळी एक बाई 

खवचारा्ला आली होती की,  

“माझा मलुगा व एका मलुीच््ा नादी लागला् ऐकतच नाही का् 

करावां का् करावां? ” 
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 त््ावेळी प्रेक्षक उिक  प्रश्न खवचारा्ला आलेले अन्् कलाकार /पखब्लक 

त््ातला एक माणसू म्हणाला,  

“अहो का् साांग ूतमु्हाला माझा भाऊ भजनाला जा्चा खति ेएका 

बाईशी मैत्री झाली. हा इतका वेडा झाला् त््ा बाईसाठी की हा खतचा नादच 

सोडत नाही्े. खतचा त््ान ेनाद सोडावा म्हणनू का् करावे मला प्रश्न पडला 

आह.े ” आखण अजनू एक प्रेक्षकाांमधला म्हणाला “अहो करू द्या त््ाला का् 

प्रेम बीम करा्चां असेल तर! प्रेम खमळालां नाही म्हणनू मन खटू्ट होत.. तरुणी 

आखण बा्का अस ेसाहसी खनणक् घ््ा्ला घाबरतात. ” 

“घरवाले दःुखी झालो. ”खतसरा.  

“आ्षु््ात, ्ा व्ात? ” अजनू एक प्रेक्षकाांमधला म्हणाला.  

“अहो, म्हातारा झालो म्हणनू का् झालां? आम्हालाही वाटतां मैत्रीण 

खमळावी. प्रेम व्हावां. कुणीतरी सहचारी असावा. ” 

“काही परुुर्ष आखण बा्का अस े खनणक् घ््ा्ला टाळतात आखण 

हळवी व््क्ती त््ाच््ात सहन करत असत.े ” 

 पवूीच््ा काळी सदु्धा अशा गोष्टी होत््ा. नाही असां नाही. ब्रेकअप हा 

काहीसा नवा शब्द हल्ली आला असला तरी प्रेम रांगी, प्रेमभांग झालेला कवी 

हातात झोळी घेऊन दाढी वाढवनू रानोमाळ खिरतो, मजन ूहोतो, असां पवूी 

सदु्धा बोलले जा्चां. ब्रेकअप झाल््ावर ची काही गाणी त््ा व््क्तीसाठी 

ठरवनू खदली जा्ची.  

1 तेरी गखल्ों में ना रखेंगे कदम आज के बाद 

2 खकां वा चाांदी की खदवार ना तोडी प््ार भरा खदल तोड खद्ा,  



a 

24 
 

एक धनवान की बेटी ने खनधकन का दामन छोड खद्ा.  

3टूट ग्ा, खदल का खखलौना ह ैटूट ग्ा!  

4 जब खदल ही टूट ग्ा हम जीके क््ा करेंगे?  

अशी गाणां म्हणत माणसां खनराशेतनू पार व्हा्ची. प्रेम ह ेपवूाकपर चालत 

आले आह ेआखण ब्रेकअप सदु्धा हा शब्दप्र्ोग न करता, न वापरता चालत 

आलेला आह.े  

 कारण माणसू जे ठरवतो ते घडतच असां नाही.  

‘अपन ेमन की हो तो अच्छा ह!ै  

 मगर अपन ेमन की ना हो तो भी ठीक ह ैक््ोंखक वो भगवान की इच्छा 

ह!ै वह होने वाली चीज ह ै‘ 

असां एक वाक्् आह.े त््ामळेु ब्रेकअप नवीन नाही. ब्रेकअप 

कौखन्सखलांग पवूी खमत्र मैखत्रणी आई वडील गरुु खनसगक आजी-आजोबा ह े

द्या्च.े आता ब्रेकअप कौखन्सखलांगचा वेगळा सेक्शन मानसोपचार तज्ञाकडे 

असतो. एकूण का् ब्रेकअप ह ेहोत राहतात. ब्रेकप चे नवीन गाणां ्े खदल ह े

मखुश्कल मधलां आह.े  

सबुह सवेरे उठकर मैन ेब्रेकअप कर खद्ा!  

कॉलेज की सहलेी्ो से पॅचअप कर खल्ा!  

खजांसे खमलना पा्ी ऊनको व्हाट्सअप कर खद्ा!  

 सै्ाजी से आज मैन ेब्रेकअप कर खद्ा!  

म्हणज ेह ेब्रेकअपचां दःुख न करता पढेु जाणारी माणस ेसदु्धा समाजात 

आहते. ब्रेकप पाटीसाठी मर्ध ा्ंतरी मला एका खठकाणी बोलावलां होतां. मला 
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तर जा्ची खहांमत नाही झाली कारण ब्रेकअप हा शब्द मला तर िार घातकच 

वाटतो.  

 पण एकूणच प्रेम भांग, ब्रेकप ्ा दःुखाचे कडे बघण््ाचा दृखष्टकोन 

बदलतो आह.े काहीजण सकारात्मक पण होत आहते.  

“इतनाही उपकार समज, कोई खजतना साि खनभा्े! कोई न सांग मरे! 

” 

 ब्रेकप ला धै्ाकने तोंड द्या्लाच लागत.े प्ाक् कुठे असतो?  
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7 अर्ध्ाकवरती डाव मोडला  

 

भार पवूाकपार काळापासनू चालत आललेां, मराठी प्रखसद्ध गाणां म्हणजे 

1953 सालाचे ह ेगीत हो्.  

भातकुलीच््ा खेळामधली राजा आखणक राणी अर्ध्ाकवरती डाव 

मोडला अधरुी एक कहानी!! ध!ृ!  

 राजा वदला मला समजली शब्दा वाचनू भार्षा,  

माझ््ा नखशबासवे बोलती तझु््ा हातच््ा रेर्षा!  

 का राखणच््ा डोळा तेव्हा दाटून आले पाणी!! 1!!  

 राणी वदली बघत एकटक दरूचा तारा,  

 उद्या पहाटे दसुऱ्ा वाटा दजुा गावचा वारा!  

 पण राजाला उखशरा कळली गढु अटळ ही वाणी,  

अर्ध्ाकवरती डाव मोडला अधरुी एक कहाणी!! 2!!  

खतला खवचारी राजा का ह ेजीव अस ेजोडावे,  

 का दवैाने िुलण््ाआधी िुल अस ेतोडावे?  

्ा प्रश्नाला उत्तर नव्हत ेराणी केखवलवाणी!  

 अर्ध्ाकवरती डाव मोडला अधरुी एक कहानी!! 3!!  

का राखणने खमटले डोळे दरू दरू जाताना? का राजाचा श्वास कोंडला, गीत 

खतचे गाताना?  

वाऱ्ावरती खवरून गेली एक उदास खवराणी!  
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अर्ध्ाकवरती डाव मोडला अधरुी एक कहानी!! 4!!  

 सांगीतकार पांखडत ्शवांत दवे  

गा्क अरुण दाते  

1953 साली प्रकाखशत झालेले ह ेगाणां आज 2022 सालच््ा काळात 

सदु्धा डोळ्ात पाणी आणत.े  

 सत्ता बदलत राहते. खचुीवरची माणसां बदलत राहतात. जीवन बदलत 

राहतां. जीवनातली माणसां बदलत राहतात. पण कधीतरी कुठल््ातरी 

मावळतीला, सांर्ध्ाकाळी झालेले अन््ा्, केलेले अन््ा्, माणसाला 

आठवावेच लागतात.  

जीवन म्हणज ेभातकुलीचा खेळ असतो पण ज््ा क्षणाला तो मोडतां 

तोप्ंत माणसू अहांकारात वावरत असतो. अखतश् सुांदर असां ह े गाणां 

आठवणीतील गाणी मर्ध् ेऐका्ला खमळेल आखण ह ेमाझे सगळ्ात आवडतां 

गाणां आह.े  

 ठाणे 

9869004712 

** 
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8 मी रमले  

 

मी सदु्धा ्ा वदृ्धाश्मात आले तेव्हा काही िार खशु नव्हत.े काही ना 

काही कारणामळेु काही प्रसांगामळेु माणसाला अस े अनपेखक्षत खनणक् कधी 

कधी घ््ावे लागतात. पवूी ्ा खवर्ष्ावर खलहू सदु्धा नको, नकारात्मकता ्ेते 

अस ेलोक मला साांगा्च.े पण मी मदु्दामच ्ा खवर्ष्ावर खलखहते आह.े कारण 

की अशा काळात, अस ेप्रसांग कुणावर आले तर त््ाप्रसांगी त््ाला तोंड दतेा 

्ावां.  

स्िलाांतर अनपेखक्षतपण ेजीवनात ्ेव ुशकत.े नव््ा जागी दखेील अन्न 

वस्त्र खनवारा ्ा तीन गोष्टी महत्त्वाच््ा असतात.  

तडजोड 

नवीन खठकाणी अन्नाची तडजोड करा्ला अवघड जात. वस्त्र आपली 

नेहमीचीच असतात पण ती स्वच्छ धवुनू वाळून घाला्ची सव् असत.े ते 

आवश््क असतां आखण अवघड नसते. पण खनवारा जागा बदलल््ावर 

घरच््ासारख््ा सखु सो्ी कुठेच खमळत नाहीत. जे आह े त््ाच््ात जपनू 

राहावां लागतां. जमवनू घ््ावे लागतां.  

नवी खोली वेगळी असते. ऑरा बदलतो. तडजोडीला वळे लाग ु

शकतो.  

By law of attraction negativity not wanted.  

मन पण उदास उदास होतां कुणी काही खवचारलां की डोळ्ात टचकन 

पाणी ्ेतां. पाण््ाच््ा प्रवाहात पडलो् प्रवाहा बरोबर वाहून जावां लागतां. 
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सांकट आलां भोगाव लागत. आरोग्् नाही तसेच खदवस रेटाव े लागतात. 

वातावरणाशी एकरूप झालो नसलो तरीही सोसावां लागतां.  

 मनाची तीव्रता सरुुवातीच ेकढ, उकळ कमी होतो. सा् उत ुजात ेखकां वा 

खाली बसते. उष्णता खनघनू जात ेखकां वा खाली बसते. आह ेत््ा पररखस्ितीतनू 

सटुका नाही ह े कळून चकुतां आखण मग आह े त््ा पररखस्ितीतच तडजोड 

करा्ला माणसू खशकतो.  

 सपाटून भकू लागली की काहीतरी खमळत अस ेआखण मग त््ा समोर 

आलेल््ा तकुड््ाांना सदु्धा खकती चव आह ेह ेखनदान अधी पोळी खाईप्ंत 

तरी कळत अस.े नांतर मग जनुे खदवस आठवनू मन उदास होऊन परत ती 

तोंडाची कडू चव परत ्ेत अस.े पोटभर जेवण इिे मला कधी आवडलां नाही, 

जमलां नाही आखण झेपलही नाही. बारीक चाांगल््ातला खजरग््ा ताांदळू खा्ची 

सव् असल््ामळेु इिला भात खा्ची इच्छाच व्हा्ची नाही. अगदी 

वासाचा सगुांखधत भात नसावा म्हणज ेदणेे जमत नाही, त््ाांना खकां वा परवडत 

नाही म्हणनू ते दते नसतील पण बारीक ताांदळू वापरा्ला का् हरकत आह?े 

सवकजण जेष्ठ नागररकच तर होते. पण मी त््ा गोष्टीची सदु्धा सव् करून घेतली. 

हळूहळू मी रुळू लागले, मी रमल.े मी पररखस्िती बदल ू शकत नव्हत.े मी 

स्वतःची मनखस्िती बदलली. मी स्वतःला बदलले.  

नवीन कोणी ्ा वदृ्धाश्मात आलां की तो/ती आधी खबचकलेल््ाच 

असतात. आज त््ाांना मी समजनू घेते आधार दतेे आखण माझ््ा पांखाखाली 

घेऊन आश्माशी तडजोड करा्ला खशकवत.े  

मैत्री, आधार, नवीन जीवनाचा उपभोग घ््ा्ला त्ार करत.े लोक 

म्हणतात,  
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‘ बऱ्ापैकी तमु्ही छान रमल््ा आहात. नवीन खठकाणी सदु्धा रमता 

हो! ’ तमु्हाला काही होवो नवीन खठकाणी रमाव लागतां. तो तडजोडीचा भाग 

असतो.  

मी आता तर समपुदशेक म्हणज ेनवीन आलेल््ा माणसाांना समजावनू 

घेऊन ्ा नवीन वातावरणाची जळुवा्ला मदत करत.े ह ेसहका्क करणां ्ात 

सदु्धा मी छान रमल ेआह.े  

** 
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9 वाढणदवसाबद्दल  

 

वाढखदवस हा जीवनात महत्वाचे खदवस असतो. तो साजरा करण,े खकती 

महत्त्वाची गोष्ट आह े ह े आपल््ाला जागोजागी वाढखदवसाच््ा शभेुच्छा 

म्हणनू जे िलक लटकवले जातात त््ावरून लक्षात ्ेत.े गल्ली ते खदल्लीत 

होणारे वाढखदवस सदु्धा महत्त्वाचे असतात. जोरजोऱ्ात डीज ेलावनू गाणी 

लावनू वाढखदवस साजरे केले जातात. जन्मतारीख असेल त््ा खदवशी 

आपल््ा जन्माचा उत्सव साजरा केला जातो. आपण हाच खदवस का साजरा 

करतो? साधारणपणे सण साजरा करा्ची माणसाला आवड असत.े मनाला 

उत्सवाची तर ओढ असत.े चाांगलां चकुलां खा्ला आखण मजा करा्ला 

कुणाला आवडत नाही? खमत्र कां पनीमर्ध्े एकत्र बसा्ला मजा करा्ला 

आपल््ा सगळ्ाांनाच आवडतां. सणाांव््खतररक्त एकत्र ्ेण््ाची एक सांधी, ्ा 

दृष्टीने वाढखदवसाकडे बखघतलां जातां.  

हवा पाणी जागा आखण अन्न ्ा चार गोष्टींवर तो प्रसांग आखण त््ाच््ा 

खनगडीत आठवणी अवलांबनू असतात. त््ामळेु destination birthday 

eventवाढखदवस, छान छान खठकाणी party वगैरे करा्ची पण एक पद्धत 

असत.े अशा रीतीन े वर्षकभरात बरेच पररखचताांचे नातेवाईकाांचे खमत्राांचे 

मैखत्रणींच््ा अस े वाढखदवस आपल््ाला बघा्ला खमळतात. खाणे साजरी 

करा्ला, गोडधोड खा्ला खमळत.े वाढखदवसाला केक काप ून्,े अन्नावर 

सरुी चालव ुन्,े खदवा िुां कर घालनू खवझव ून्े अस ेआपल््ा खहांद ूधमाकनसुार 

साांगतात. आपण वाढखदवस साजरा करा्ला खवरोध करत नाही. तर म्हणतो 

ज््ा त््ा राज््धमक ्ानसुार वाढखदवसाची पद्धत वेगळी असत.े  
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 पण शभेुच्छा सारख््ाच असतात.  

‘ तमु खज्ो हजारो साल,  

 साल के खदन हो पचास हजार! ’ 

 ्ा भावनेन े वाढखदवस साजरा केला जातो. एक सण उत्सवाचा, 

आखशवाकदाचा अजनू एक उत्सवी खदवस ्ा दृष्टीने वाढखदवसाकडे आनांदाने 

बघावां.  
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10 णदवाळी कीटकवध  

 

खदवाळीतील, पांचमी खदवशी वेगवेगळ्ा कीटकाांच््ा आकृती करून 

त््ाांचा दहन केल््ाने वर्षकभर त््ा कीटकाांचा त्रास होत नाही असा समज आह.े 

खकटकाांचा नाश करू न शकल््ाने, वर्षाकनवुर्षक कीटक प्रतीक दहनाचा प्रिा 

चाल ूआह.े  

 पारांपररक ररत््ा म्हणज े500 600 वर्षाकपासनू ह ेअसांच चाल ूआह.े का? 

का? खवज्ञानान े प्रगती केली. खवज्ञान बदललां तरीही आपण छोट््ाशा 

कीटकाांवर खवज् खमळव ूशकत नाही. डास मलेरर्ा पसरवतात. माशा अनेक 

रोग पसरवतात. पण अजनूही आपण छोट््ाशा ्ा कीटकाांवर का खवज् 

खमळव ूशकलो नाही? अप्श.  

प्रगतीच््ा मोठ््ा मोठ््ा िापा आपण मारतो. पण एवढासा छोटा डास 

तो चावनू हरैाण करतो खकां वा डास चाव ू नाही म्हणनू जेव्हा आपण एका 

झटक््ात आपल े हात हलवतो, नेम चकुु शकतो, डास उडून जातो, तेव्हा 

आपल््ा हातालाही वेदना होते, प्राण जाऊ शकतो.  

मला आठवतां पवूी म्हणज े पन्नास एक वर्षाकपवूी आम्ही खदवाळीच््ा 

सटु्टीत मामाच््ा गावी म्हणज ेधळु्ाला जा्ची. धळु्ाला खपू प्रकारे खकडे 

असा्च.े खब्लस्टर चा खकडा म्हणनू प्लाखस्टकचा खकडा म्हणनू असे 

वेगळ्ावेगळ्ा नावाच े खकडे बागेत असा्चे. पवूी खहरवीगार झाडी 

सगळीकडे असल््ामळेु खकड््ाांच े प्रमाण पण जास्ती असा्च.े कातीण 

चीरडली जा्ची आखण अांगावर िोड ्ा्च.े एलजी ्ा्ची आखण डॉक्टर 

कडे कुणाला ना कुणाला तरी न््ा्ची वेळ ्ा्ची. आधी म्हणा्चे खपत्त 
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उठले, गाांधी उठल््ानांतर म्हणा्चे दसुरे काही झालां आखण डॉक्टर और्षध 

द्या्च.े  

 पणूक खदवाळीचा आनांद त््ा बारीक खकड््ाांमळेु नष्ट व्हा्चा. राांगोळी 

काढा्ला गेलो की डास चावा्चे. आजही ्ा पन्नास वर्षाकनांतर सदु्धा माणसू 

परावलांबीच आह.े डास आखण खकटक नाशासाठी उपा् शोधतच धडपडतो्. 

डास खकटक नाशाचे साठी ठराखवक वनस्पती लागवड करण,े स्वच्छता 

वाढवण,े िवारणी आवश््क आह.े  

 तर का् ्ाही खदवाळीत कीटकाांच््ा आकृती करून त््ाांचां दहन करा 

आखण कीटकाांचा त्रास होऊ न् ेअशी प्रािकना करा.  

आपण ज् खवज्ञान कधी म्हणणार? डासाचा ना्नाट कधी करणार?  

** 
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11लग्न आणण व्रत, तुळशी णववाह वगैरे 

 

लग्न होऊन सु् ोग््वेळी सु् ोग्् जीवनसािी खमळावा म्हणनू वेगळी 

वेगळी व्रत केली जातात. सांतोर्षी मातचे ेशिुवार, 16 सोमवार, खमठी सांकष्टी 

चतिुी, रुखक्मणी स्व ा्ंवर पजूा, गरुुचररत्र अर्ध्ा् वाचन. तळुशी खववाह अशी 

वेगळी वेगळी व्रत, खववाह हवा ्ा हतेनू ेकेली जातात.  

 अजनूही काही कुटुांबाांमर्ध्े तळुशी खववाह खपू िाटात आखण जोरात 

केला जातो. ‘तळुशीबाई तलुा, नाक डोळा नाही! ’ असा रीतीने कृष्ण 

तळुशीच े वणकन केले जात े आखण ्ा तळुशी मातेचा खववाह िेट 

श्ीकृष्णासारख््ा दवेरूप वराशी होणां ह े एक कौतकुास्पद असतां. घरोघरी 

खववाह्ोग्् तरुण-तरुणींचे खववाह ही एक काळजीची खचांतेची गोष्ट असत.े  

सावळी वधवूरी गौर वराला, असां म्हटलां तरीही सावळी वध ूही सहसा 

कोणाला नकोच असत.े मर्ध ा्ंतरीच््ा काळात तर काळ अपेक्षा इतक््ा 

बदलल््ा की 

 अांगाने गोरी, हजार गणु चोरी, म्हणा्ची आली. ्ाच््ापढेुही समाज 

गेला.  

‘ हातात नोकरी हजार गणु चोरी’ असां म्हणनू नोकरी करणारी वध ू

हवी अशी सदु्धा मागणी होऊ लागली.  

 पवूी मर्ध्स्िाां मािक त पररखचताांमािक त लग्न जळुवलां जा्चां. नांतर 

मर्ध्स्ि दलाल, अशी मांडळ आली. जातीतली मांडळ लग्न जळुवा्चां काम 

करू लागली. त््ानांतर काही पसु्तक जी पणूक त्ा खववाह मांडळाच््ा रूपान े
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चालवली जात असत, अशी पसु्तक, खन्तकाखलके आली. त््ा पसु्तकात 

नाव नोंदणी करून जाखहरात ्ेई आखण त््ानसुार लग्न जळुवले जाई. हल्ली 

तर काही काही वतकमानपत्रात रखववारची परुवणी ही खववाह खवर्ष्क जाखहराती 

साठी असते. व्ोमानानसुार, जाती धमाकनसुार, अपके्षा नसुार वध ुपाखहज ेवर 

पाखहज े असे वेगळे वेगळे भाग करून ्ा जाखहराती असतात. ज््ा बघनू 

आपल््ा उपवर तरुणाला अिवा तरुणीला सु् ोग्् अस स्िळ हवां, ते 

शोधण््ाचे कामखगरीला, उपर उपवधचुे खनकटचे लोक लागतात. नांतरच््ा 

काळात शादी डॉट कॉम, अनरुूप अशी वेगळी वेगळी ऑनलाईन लग्न 

जळुवणारी सदु्धा मांडळ आधखुनक रुपात आली. गरज होती, पेड सो् झाली.  

 पण चाांगली गोष्ट खति ेवाईटही ् ेत.े त््ामळेु ह्या मांडळाांमधनू, कधी मधी 

िसवणकू व्हा्ला लागली.  

 त््ानांतरच््ा काळात स्त्री गभकहत््ामळेु मलुींचे प्रमाण एकदम कमी 

झाल््ामळेु मलुीचां स्िळ दाखवतो ् ा कारणाने सदु्धा िसवणकू होऊ लागली. 

िक्त स्िळ दाखवलां जा्चां आखण पढेु काहीच साांखगतलां जा्चां नाही. कधी 

तर वेगळी िसवणकू होई खकां वा लग्न झाल््ावर काही खदवसाांनी ती तरुणी 

खनघनू जा्ची.  

्ा अशा िसवणकू होतच राहतात. ्ा िसवणकुीवर उपा् का्? 

जोखीम आह?े उपा् काहीच नाही. चौकशी केली, काहीही केलां तरी शेवटी 

िसवणकू करणारा तरबेज असेल तर िसवणकू होत राहते. ् ा सवक प्रश्नाांमळेुच 

माणसू अखधकाखधक दवे भोळा होऊ लागला आह.े  

 पवूीच््ा काळी तळुशीच ेलग्न िाटात करा्चे. त््ाचा हते ूसाांगताना 

आपल््ा मलुाांना चाांगली बा्को खमळावी आखण आपल््ा मलुींचा चाांगल््ा 
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घरी लग्न व्हावां हाच हते ूतळुशी खववाह करण््ात अस.े होई आखण बऱ्ाच 

जणाांच््ा बाबतीत मी असां पाखहल े सदु्धा की तळुशी खववाह िाटात 

करणाऱ्ाांच््ा घरी तरुणींना चाांगल े उपवर तरुण खमळाले. धमक म्हणा श्द्धा 

म्हणा भक्ती म्हणा परांपरा म्हणा, पण तळुशी खववाह करून का होईना तरुण 

तरुणाांना सु् ोग्् वर खमळू द,े वध ूखमळू द ेआखण तो खववाह खटकू द.े  

तरुण-तरुणींचे खववाह त््ाांचे एकटेपण खिटण््ासाठी तरी आवश््कच 

असतात. खलव ईन ररलेशनखशप चा खकतीही सळुसळुाट झाला, तरी खववाह हा 

परांपरेने आवश््कच असतो. त््ामळेु, व्रत्तवैकल््ही चालचू राहतात.  

तळुशी खववाहा चा मौसम सर्ध्ा आह.े जीवनसािी प्राप्ती त््ा व्रताचां 

महत्त्व ही ्ा कारणाने आपल््ाला समजतां.  

**  
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12पुस्तक सांग्रह  

 

माझ््ा एका मैखत्रणीकडे मी गेले असता, खतच््ा घरी कपाटात भरपरू 

पसु्तक साठवलेली होती. पण कुलपूलावनू बांद होती.  

“अर वा! का तलुा पटकन काढून वाचता ्ेत.े पण कुलपू का? ”मी 

“लोक वाचा्ला पसु्तक घेऊन जातात आखण ती परतच करत नाही 

म्हणनू आम्ही ह ेअसां केलां आखण आमचा हा सांग्रह खाजगी आह”ेती 

मी खतला म्हटलां,  

“त ूतरी वाचतेस का? ” 

“मलु खकां वा मी कधी कधी वाचत े ग! पण ते कपाट उघडून ते 

वाचा्ला कां टाळा ्ेतो. माझ््ा नवऱ्ाला सव् आह.े कुठे प्रदशकनात वगैरे 

गेलो ना की पसु्तक खवकत आणतो आखण ती पसु्तक घरी आणल््ावर डांप 

करतो. नांतर वाच ूनांतर वाच ूकरून कपाटात ठेवनू दतेो. सांदभक म्हणनू कधी 

काही उप्ोग होतो. बाकी ह ेकपाटात राहण.े ”ती  

“ऐक. पसु्तक ही वाचण््ासाठी असतात. ” मी खतला म्हटलां.  

“हो आता त ूउद्दशे करू नको. मान्् आह ेकी पसु्तक वाचण््ासाठी 

असतात पण वेळ नको का खमळा्ला? ” 

 मी ्ा खवर्ष्ावर खवचार करा्ला लागल््ावर माझ््ा मनात आलां 

पसु्तक खरेदी करून वाचावी ह ेठीक आह.े तरी पण दर पाच वर्षांनी आपल््ा 

पसु्तकाचां कपाट सदु्धा नतूनीकरण करून नवां करावां. जनुी पसु्तक 
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वाचनाल्ाला, दरू एखाद्या शाळेला, एखाद्या गरीब सांस्िेला दान दऊेन 

टाकावी.  

आधखुनक आखण नवीन पसु्तक खरेदी करत जावी. वर्षो न ्वर्षक ही पसु्तक 

कपाटात भरून ठेवणां अिवा रॅकवर धळू ्ेईप्ंत साठवनू ठेवणां ह ेकाही त््ा 

पसु्तकाांचा र्ध्े् सार्ध् करणार नाही. पसु्तक ही वाचण््ासाठी असतात. 

साधारणपणे माणसू एक पसु्तक एकदा वाचतो. काही खदवसाांनी परत सांदभक 

म्हणनू वाचतो िार तर िार आ्षु््ात तीन वेळा माणसू सांदभक ग्रांि म्हणनू एक 

पसु्तक वाचतो.  

अिाकत ्ाला अभ््ासाची पसु्तक सांशोधनाची पसु्तक आखण धाखमकक 

पसु्तकात अपवाद असतात. पण म्हणनू त््ाच््ासाठी कपाटात हा सांग्रह करून 

ठेवणे आखण इतराांना वाचन सखुापासनू वांखचत ठेवणां ह े्ोग्् आह ेका?  

ठीक आह ेज््ाला घ््ा्ची ते खवकत घऊेन वाचतील. पण प्रत््ेकालाच 

वाचन करणां ्ासाठी पसु्तक खवकत घेणां शक्् नसतां. हवां ते पसु्तक खमळेल, 

कुठे खमळेल ्ा पण गोष्टी असतात. त््ामळेु वाचनाल् समदृ्ध व्हा्ला हवीत.  

पण ह े घरचे पसु्तकाांचे खखजने आहते ते पण लोकाां साठी साठेदार 

रखसकाांनी मोकळे करून द्याव.े  

मर्ध ा्ंतरी मी वाचनाल्ात गेलेले असतात खपू जनुी पसु्तके मला 

वाचा्ला खमळाली. त््ावर मी त््ा मॅडमला खवचारलां,  

“मॅडम खकती ही जनुी पसु्तक? ही कुठून आली? ” त््ावर त््ाांनी 

साांखगतलां “करोना काळात बऱ्ाच घरी जेव्हा अपमतृ्् ू झाले, तेव्हा हा 

पसु्तकाांचा सांग्रह वाचनाल्ाला दान करण््ात आला. त््ाच््ात ही जनुी जनुी 

पसु्तक आली. सुांदर खखजनाच होता. तो पसु्तकाांचा, रखसक वाचकाचा आपला 
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खाजगी सुांदर खखजनाच होता. पसु्तकाांचा आपल््ा घरचा ही पसु्तकाांचा 

राखीव खखजना दडवनू ठेव ूनका. वेळच््ा वेळी दान करा. तमु्हाला पाखहज ेतर 

काही खदवसाांनी पसु्तक परत खरेदी करा. खवनाकारण पसु्तक दडवनू ठेव ूनका 

वेळच््ावेळी दान करा. कारण पसु्तक सदु्धा नांतर खपवळी पडतात. पान पत्रट 

झाली, हलकी झाली की िाटतात.  

त््ामळेु पसु्तकाचा वॉडकरोब पण पाच वर्षांनी ररनोव्हटे करा. आहते ती 

पसु्तक महाग असली तरीही दान करा.  

 पसु्तक ही वाचण््ासाठी असतात शोभेसाठी कपाटात रचनू 

ठेवण््ासाठी नसतात.  

माझे खवचार ट्रबल मेकर वाटतात व बांडखोर खवचार समाजाला 

साधारणपणे रबल मेकर वाटत असतात. पण मी अस ेअखजबात म्हणत नाही 

की पसु्तक खरेदी करू नका. तर खरेदी करत जा पण ती पाच पाच वर्षांनी 

नवनवीन खरेदी करत जा आखण जनुा खखजना हा इतर वाचकाांना उपलब्ध 

करून द्या. इांटरनेटवर भरपरू पसु्तक वाचा्ला खमळतात. प्रत््क्ष पसु्तक खविी 

पण जोरात असत.े पसु्तक वाचनासाठी उपलब्ध करून द्या असां मला साांगा्चां 

आह.े केवळ शोभेसाठी पसु्तक ठेव ूनका हा सांदशे मला वाटतां पसु्तक सदु्धा 

माणसाला दते असतात.  
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13 जवळपासचे  

 

जवळपास ्ा शब्दात आपलुकी असत.े internet ने, जग ह ेग्लोबल 

खव्हलेज झाले आह.े त््ामळेु कुठूनही कुठेही खिरता ्ेत, तर खरेदी करा्ला 

वस्त ू सदु्धा ऑनलाईन अगदी काश्मीर ते कन््ाकुमारी पासनू न््झुीलँड ते 

अमेररका प्ंत कुठूनही ऑडकर करून मागवता ्ेतात. पण तरीही माणसाला 

िोड््ा जवळपासच््ा वस्तूांचा आकर्षकण असतां. सहल म्हणनू चेंज म्हणनू 

बद्दल म्हणनू दरूवरच््ा मॉलमर्ध्े एखाद्या खदवशी जा्ला मजा वाटते, पण 

सामान््त माणसू जवळपासचे खकराणा दकुान, सपुर माकेट, मॉल, खचत्रपटाचे 

खचत्रपट गहृ, नाटकाचां नाट््गहृ, जवळपासची मतै्रीण, खादाडी गहृ ्ाांच््ा 

सहवासात अखधक सहज सलुभतेन ेवावरतो.  

वैज्ञाखनकाांनी ्ाबद्दल अभ््ास करा्चा प्र्त्न केला असता, त््ाांना ्ा 

खनवडीचां का्क, कारण, नीटपण ेसमजलां नाही. खरांतर दरुून डोंगर साजरे, अशा 

रीतीने दरूवरच््ा गोष्टींच े आकर्षकण माणसाला नेहमीच असत.े पण मैत्री 

करताना गप्पा मारा्ला जाताना सहज दपुारी गप्पा मारण््ासाठी बसा्ला 

जाताना सहलीसाठी सोबत अशा जेव्हा व््क्ती हव््ा असतात, तेव्हा माणसू 

जवळपास त््ाच प्रभागातील पररसरातील माणसां शोधा्चा प्र्त्न करतो. खरां 

तर तमु्ही अमरेरकेत टुरला जाणार तर तमुच््ासोबत खदल्लीची व््क्ती असली 

पाखहज ेका्, कलकत्त््ाची असली का् आखण शेजारची असली का्, का् 

िरक पडतो. पण तरी तमु्ही खवचार करा शेजारची खकां वा आपल््ा नात््ातली 

कोणी व््क्ती आपल््ा सोबत असेल तर आपण त््ाला अखधक प्रािखमकता 

दतेो. जवळपासच््ा माणसाांच््ा बद्दल आकर्षकण असा्चां कारणा बद्दल 
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अभ््ास केला तर पथृ्वी तत्वाच््ा आखण चुांबकी् आकर्षकणाच््ा खन्माचा 

वापर करता ्ेऊ शकतो. म्हणज े जवळपासच््ा काही भागात आकर्षकण, 

चुांबकी् आकर्षकण ह े जास्ती असतां. त््ामळेु माणसू मैखत्रणी आखण 

सहवासातल््ा व््क्ती सदु्धा आपल््ा जवळपासच््ा शोभतो. शाळा 

कॉलेजला जाताना पवूी सोबत घेऊन जाण ेहा प्रकार असा्चा. हल्ली तसे 

शक्् नसतां पण ही सोबत सदु्धा नेहमी जवळपास राहणाऱ्ा व््क्तींची शोधली 

जात.े  

A road to your friends house is never longअसां म्हटलां जातां 

पण तरीही लाांब वर जा्च््ा वेळी माणसाला वाहन हवां. जरा बऱ्ापैकी त्ार 

व्हा्ला हवां. काहीतरी हातात खाऊ, भेट, वजन घेऊन जा्ला हव े खकां वा 

काहीतरी इतक््ा दरू जाण््ासाठी सां्खुक्तक कारण हवां. पैसा खचक करा्ची 

दानत हवी. त््ामळेु जवळपासच््ा खठकाणी साधेसधुे कपडे घालनू गेले तरी 

चालतां. भेट म्हणनू साधी वस्त ूहातात नेली तरी चालत.े वाचनाल्ात खकां वा 

दधू आणा्ला जाता जाता, ्ेताना सदु्धा आपण ्ा जवळपास राहणाऱ्ा 

व््क्तीच््ा दारावर टकटक करून, हलॅो हा् करून परत ्ेऊ शकतो. 

जवळपासच््ा मैत्रीत अस ेिा्द ेआहते.  

 जवळपासच््ाच व््क्तींमर्ध् ेवावरण््ात तोटे सदु्धा आहते. पखहला तोटा 

म्हणज े कूप मांडूक वतृ्ती त्ार होते. प्रगतीचे मागक खुांटतात. स्वा्त्तता 

स्व ा्ंपणूकता खनमाकण होऊन आपल््ातल ेआपले अस ेस्वतांत्र बेट खनमाकण होते. 

ज््ामळेु खवचारावर म्ाकदा ्ेतात. जाळी म्हणज ेजवळच््ा व््क्तींचां नेटवकक , 

्ा शब्दापासनूच जवळी हा शब्द आला असावा. पण ्ा जाळीत पण माणसू 

आखण खवचार अडकून पडले तर कधी कधी प्रगती होत नाही. तर कधी कधी 

्ा जाळीत अडकल््ावर त््ा गुांतागुांतीचा त्रास सदु्धा होतो. जवळपासच््ा 
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नेटवखकंगचा हा एक तोटा आह.े जवळपासच््ा मतै्रीतला एक मोठा तोटा 

म्हणज ेअखत पररच्ात अवज्ञा होऊ शकत.े  

 साांगो वाांग ऐखकव, ओळखीतनू खमळालेली अशी माखहती 

जवळपासच््ा व््क्तींबद्दल खमळत असते. त््ामळेु धोकेही ज्ञात असतात. 

दरूवरच््ा खठकाणाच ेधोके अज्ञात असतात. जवळपासच््ा खठकाणी खरेदी 

अिवा व््वहारात िसवणकू झाली तर, आपण बदलण््ासाठी खकां वा अन्् 

कारणासाठी भेट दऊे शकतो. वारांवार जाऊ शकतो. पण दरूवर जाण््ात वेळ 

जातो. ते त्रासदा्क ठरू शकत.े डॉक्टर अिवा वैद्य सदु्धा म्हणनूच जवळपास 

आपल््ा पररसरातलाच शोधला जातो. जेणेकरून दखुत असताना आपण 

सहजपणे त््ाांच््ाशी सांपकक  साध ूशकतो. िॅखमली डॉक्टर ही सांकल्पना सदु्धा 

आपल््ा आसपासच््ा जवळपासच््ा डॉक्टरशी सांपकक  साधणे ्ा 

सांकल्पनेतनूच आली. सहवासातला मैत्रीतला पररच्ातला गप्पाांमधला 

खनमकळ आनांद पण घ््ा्लाच हवा पण अखत झालां की मग नांतर वाद होतात. 

त््ाच््ापेक्षा सरुू सरुुवातीला मैत्री करतानाच िोड््ा अांतराने आखण िोड््ा 

पथ््ाांनी वागावे. अिाकत ते सोपां नसतां. माणसू एकदा मैत्री झाली, की 

प्रवाहपतीत होऊन जातो. जवळच ेपैस भर अांतरावरचे आपल््ा पररसरातले 

लोक आपल््ाला अखधक जवळच ेवाटतात.  

जवळपास मला का् साांगा्च ेते समजनू घ््ा्ला हरकत नाही.  

**  
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14 पालखी  

पवूी राजे महाराजाांना काही कामाखनखमत्त बाहरे जा्च््ा वेळी, अिवा 

शभु कारणावर वधलूा खववाहाच््ा वळेी सजवलेल््ा पालखीतनू आणत. 

िाटामाटाने वरात खनघे, नांतर पालखीला पढेु पढेु डोली असां नाव पडलां. 

पालखीला खझरखझरीत झगमगते पडद ेव िुलाांच््ा माळाने सजवले जाई. दोन 

भोई खाांद्यावर पालखी नेत. दांडी कां डी कावड ् ा सवक गोष्टी स्िलाांतराची साधन 

असत. पालखीला सोबत अांगरक्षक, मशाल धरणारे, एखादा नोकर असा 

लवाजमा असे. चाकाचा शोध लागण््ापवूी चालत खकां वा घोड््ावर 

प्रवासकेले जात असत. पालखीचे भोई बदलनू नव््ा दमाचे गडी घेऊन 

खदवसाला शांभर ते 200 खकलोमीटरच अांतर ्ा पालखीतनू प्रवास करणारे 

प्रवासी पार पाडत असत. डोंगरदऱ्ाने आड वाटेने जाताना दरोडेखोर 

पालखीतनू जाणाऱ्ा माणसाांच ेसोने नाणे चीज वस्त ूलटूुन नेत असत. रात्री 

तर ती पालखी घेऊन अांधारात जनावराची भीती अस.े म्हणनू खदवसा वाटचाल 

केली जाई. सा ा्ंकाळी शक््तो पालखी खाली ठेवत आखण खवश्ाांती घेऊन 

तांबमूर्ध्े राहून पहाटे पनु्हा मागक अनसुरला जाई. आजही मांखदरात खचत्राांमर्ध्े 

वाद्य वाजवत पालखी चाललेली आह ेअस े खचत्र असत.े राजे महाराजाांची 

उत्तम कलाकुसर केलेली पालखी राजस्िानात बघा्ला खमळत.े पालखी ह े

घराण््ाचे सन्मानखचन्ह मानत असत.  

 पखवत्र पापी खचत्रपटाच््ा वेळी तेरी दखुन्ा से होके मजबरू चला ्ा 

गाण््ाच््ा खचत्रीकरणाच््ा वेळी गावात खदग्दशककाने पालखीचा शोध घेतला. 

त््ावेळी तेिील गावात एका वदेृ्धकडे अशी पारांपररक खशर्षम ची पालखी 

असल््ाचे त््ाला समजल.े घराण््ाच््ा समदृ्धीची साक्ष अशी ही नक्षीदार 

आखण अखतश् वेगळी पालखी होती.  



a 

45 
 

“आम्हाला खचत्रीकरणापतूी पालखी द्या आम्ही पैस ेदऊे. ” अशी खवनांती 

खदग्दशककाांनी केली. मात्र खतने ती खवनांती नाकारली. ती वदृ्धा म्हणाली,  

“्ा पालखीत राजघराण््ातील राणी महाराणी बसल््ा. मी ती पालखी 

नटीला कशी दऊे? ” 

मग त््ा पालखीचा िोटो काढून तशीच, दसुरी, एक कृखत्रम मेणा बनवनू 

खचत्रीकरण पार पडल.े पण ् ा नव््ा पालखीची सर त््ा जनु््ा पालखीला नाही 

ही खांत खदग्दशककाने एका मलुाखतीत व््क्त केली. कारण त््ा मळू पालखीला 

परांपरा होती, वारसा होता. पालखीतनू खमरवणकू हा एक सन्मान सोहळा 

असतो. पालखीत सांस्कृतीचा सगुांध असतो. अशा पालखीतनू वाजत गाजत 

आनांद ्ात्रा खनघावी अस ेस्वप्न प्रत््ेक राज््घराण््ातील, श्ीमांताांचे असत.े 

पालखी हा आठवणींचा खखजना वाहत.े  

ग्रामीण भागात अखजबात सखुवधा नसताना अशा पालखी अिवा डोली 

मधनू खकां वा लाकडी झोळी बाळांखतणीला दवाखान््ात नेलां जातां पालखीचा 

असाही उप्ोग होतो.  

भारती् सांस्कृतीची खदांडी अशीच एका खपढीकडून दसुऱ्ा खपढीकडे जाते 

आह.े नव््ा दमाचे भोई पालखीला लाभत आहते. दवेाखधकाांच््ा मांखदरात 

दवेीची पालखी असत.े खांडोबाची पालखी असत.े काही काही सांताांच््ा 

पादकुा पालखीतनू भक्ताांच््ा दशकनासाठी गावोगावी खिरवल््ा जातात. 

साईबाबाांची पालखी म्हणनू गावोगावाहून साईला भेटीस जाण््ासाठी भक्त 

िोटो ठेवनू पालखी आणतो. भक्ती ्ेत.े सांताांच््ा पालखीतनू श्दे्धचा अखांड 

स्त्रोत पढेु जातो आह.े उद आखण धपुाचा िुलाांचा सगुांध मागे रेंगाळतो आह.े 

आपण सगळेच ही सांस्कृतीची पालखी वाहत पढेु जाऊ्ा. खतचां रक्षण करू्ा.  
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15छोटीशी भेग? छोटीशी भेग  

 

 एक खपू सुांदर अशी खभांत होती आखण त््ाला एका कोपऱ्ात अगदी 

सहा इांचाची एक छोटीशी भेग होती. त््ा खभांतीवर वगेळ्ा वेगळ्ा प्रकारची 

रांगीत खचत्र काढली होती. सुांदर वेली चढवल््ा होत््ा. पण माणसाांचे लक्ष त््ा 

भेगेकडे जा्चां. तसेच मानवी मन पण असतां जे सगळां चाांगलां आह ेना, तरी 

त््ाच््ात जी गोष्ट चाांगली नाही त््ाच््ाकडे लक्ष जातां.  

 दादरला एका सुांदर सोसा्टीच््ा बाजलूा पडकी अशी एक चाळ वजा 

खोली होती. इतके सुांदर सोसा्टीच््ा भोवती त््ा खोलीमळेु शो जा्चा. ह े

का बरां? बाजचूे आखण सगळे ्ानी पनुखवककासाला होकार खदला. त््ा चाळ 

वाक््ातील त््ा एका बाई ांनी खदला नाही. त््ामळेु ती खोली पाडु शकल ेनाही 

आखण इतक््ा सुांदर खबल्डींग ला गाल बोट लावा्चां काम ती छोटीशी 

चाळीतली खोली करत अस.े एका महाला भोवती( मघुल राज््ाच््ा) एक 

भडभूांजन म्हणज े लाह्या शेंगदाण े िुटाणे बनवण््ाची भट्टी चालवणाऱ्ा 

म्हातारीची खोली होती. राजानी खतला पषु्कळ वेळा मनवलां की मला ती जागा 

हवी, त ूअन््त्र जा. तलुा जागा दतेो, त ूजा. तमुचा मी राजा आह,े खवनांती 

करतो. पण ती कधीच गेली नाही. त््ा भडगुांजन ची खोली ही त््ा सुांदर 

महालाला गालबोट लावत राखहली.  

 सुांदर खस्वखमांग पलू असतो पण कोपऱ्ातल््ा दोन-चार टाइल्स 

खनघालेल््ा असतात. लक्ष खतकडे जाते.  

एक किा ऐका. खशक्षक खवद्याथ््ांना खनबांध खलहीण््ासाठी का्कपाठ 

दतेात.  
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“मी तमु्हाला आता एक खचत्र दणेारे त््ाच््ावर खनबांध खलहा. ” असां 

साांगतात. तो एक पाांढरा कागद असतो, त््ाच््ावर िक्त काळा खठपका असतो. 

सवकजण काळा खठपक््ाबद्दल खलखहतात. पाांढऱ्ा कागदाबद्दल कोणीच खलहीत 

नाही. आपल््ा आ्षु््ात कृतज्ञ राहाव अशा खपू चाांगल््ा गोष्टी पण असतात 

पण आपण त््ा काळ्ा छोट््ाशा खटपक््ावर लक दतेो. आपण जास्ती मन 

कॉन्सन्टे्रट करतो आखण जीवनाचा आनांद हरवनू बसतो.  

Black dot should be neglected  

आ्षु््ाच््ा उतार व्ातच ह े ब्लॅक डॉट्स खमळतात आखण जास्ती 

हरैाण करतात. अशा वेळी आ्षु््ाचा आत्ताप्ंतचा पाांढरा जीवनपट बघावा 

आखण ह्या काळ्ा खठपक््ाकडे दलुकक्ष करा्चा प्र्त्न करावा.  

सोप्प नसतां प्र्त्न करून बघा. बाकीच््ा सुांदरतेपेक्षा, आतील 

खनघालेल््ा टाइल्स कडे लक्ष जातां. माणसाांची वतृ्ती सगळां छान आह ेहो पण 

ह ेनाही, अशीच बोला्ची असत.े  

 म्हणज ेिोडक््ात लॉ ऑि खमखसांग टाइल्स असां ्ा वतृ्तीचां नाव आह.े 

म्हणज े जे नाही त््ाच््ाकडे माणसू बघत राहतो. काही जणाांना तर अशी 

दसुऱ्ाची काही कुठे कमतरता उणीव खदसत ेका? त््ाबद्दल वारांवार बोला्ला 

आवडतां.  

 का् ग आमच््ा अमक््ाला मलू नाही, का् ग अजनू घर घेतलां नाही? 

का् ग घरातच बसनू राहतेस? का् ग कसां तझुां घर जनु आह?े असां करून 

करून माणसाच््ा कडे जे नाही त््ाबद्दल वारांवार टोमणे घाला्ची सव् 

माणसाांना असते.  

छोटीशी भेग, उणीव गाल बोट ठरू शकत.े   
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16ज््ाचा त््ाचा वेग  

 

प्रत््ेक व््क्तीचा आपला, ज््ाचा त््ाचा स्वतांत्र, असा वैखशष््ट्पणूक वेग, 

स्पीड असतो. ससा आखण कासवाच््ा गोष्टीत ससा जोरात पळतो म्हणनू 

आपण कौतकु करतो. कासव मागे हळूहळू चालतां म्हणनू हसतो. 

गोगलगा्ीची तर नेहमीच टर उडवली जाते. पण परमेश्वराने प्रत््ेकाला 

आपला स्वतःचा एक वेग खदलेला आह.े  

स्व ा्ंपाक करताना आई सकाळी लवकर उठून बराच वेळ हळूहळू 

स्व ा्ंपाक करते. त््ामानाने पढुच््ा खपढीत कुकरमर्ध्े पदािक लावनू पटकन 

स्व ा्ंपाक होतो. मलुां काही वेळा म्हणतात,  

“खकती वेळ लागतो तलुा आई? खकती वेळ लागतो तलुा! ” 

पण आई ती पणूक त््ा पाककृतीची पद्धत पाळते आखण तसा स्व ा्ंपाक 

करत.े म्हणनूच चलुीवरच््ा स्व ा्ंपाकाला वेगळी चव असत.े दम पकु्त म्हणनू 

हळूहळू बनवलेल््ा खब्ाकणीला वेगळी चव असते.  

 घाईघाईत उरकलेली गोष्ट आखण हळूहळू केलेली गोष्ट ्ा दोन्हीमर्ध्े 

गणुवत्तेत पण िरक असतो, अस ूशकतो. खनदान असतो असां नाही. कारण 

प्रत््ेकाचा आपापली गती असल््ामळेु ती व््क्ती तेच काम जलद करू शकते 

अिवा दसुरी व््क्ती तेच काम हळूहळू करू शकते.  

आजारी पडण््ाची प्रत््ेक व््क्तीची गती असते. कुणामर्ध्े लक्षण 

पटकन खदसतात कोणात ती उखशरान े खदसतात. करोना काळात आपण ह े
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अनभुवलां. तसांच आजारपणातनू बरां होण््ाची पण प्रत््ेक व््क्तीच््ा शरीराची 

आपापली गती असत ेआखण ती खनरखनराळी असते.  

 नातेसांबांधात गुांतण््ाची प्रत््ेकाची वेगळी गती असते आखण त््ा नाते 

कम बांधातनू बाहरे आल््ावर त््ा दःुखातनू सावरण््ाची पण प्रत््ेक व््क्तीची 

गती ही खनरखनराळी अस ूशकत.े एखादी व््क्ती एखाद्या धक्क््ामधनू लवकर 

सावरते, दसुरीला सावरा्ला वेळ लाग ू शकतो. ह े प्रत््ेकाच््ा भावखनक 

गतीवर अवलांबनू असतां.  

मला आठवतां एका पजेूच््ा खठकाणी मला खपू डाखळांब सोला्ला खदली 

होती. मी पांधरा खमखनटात ती डाखळांब सोलनू, दाणे खतच््ासमोर घऊेन गेले. ती 

बाई चखकतच झाली. म्हणाली,  

“मला वाटलेलां त ूतीन चार तास तरी ्ाच््ात घालवशील. ” 

नांतर खतने मला खोबरा खकसा्ला खदल पण खकसनू मी भराभरा होऊन 

गेलां. माझां खतला खपू नवल वाटलां. तसा प्रत््ेकाचा स्पीड असतो. अिाकत हा 

स्पीड व्ोमानानसुार बदलत जातो.  

हलद्वारा मी डॉक्टर कडे गेल््ावर नेहमी तिार करते की मला हल्ली 

पवूीसारखी गतीच ्ेत नाही. चालताना पण मी हळूहळू चालते. काम करताना 

हळूहळू करत.े काळ काम वेग ही गखणत वेगळी असतात. व्ोमानानसुार ती 

बदलत जाते 

. गतीची ओढ माणसाला नेहमीच असते म्हणनू तर पाठीवर बघनू 

नेणाऱ्ा भो्ा नांतर, पालखी, नांतर बलैगाडी, घोडा गाडी, छकडा, टाांगा, 

सा्कल मोटरसा्कल, मोटार, रेल्वे गाडी. खवमान, रॉकेट अशी अखधक 

वेगवान प्रवास साधने शोधली. जलद वाहनाांकडे माणसाने प्रगती केली.  
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 स्व ा्ंपाक करताना सदु्धा अग्नीचा प्रमाण, पवूी मांद असा्चे. आता ते 

अग्नीचे प्रमाण िास्ट व्हावां, स्व ा्ंपाक जलद व्हावे म्हणनू शोध लावल.े चलू, 

शेगडी, गॅस वर चालणा्ाक स्व ा्ंपाकाच््ा शेगड््ा, ओव्हन, मा्िोवेव्ह 

अशी जलद गतीने काम करणाऱ्ा उष्णता दणेाऱ्ा पदािक खशजवणाऱ्ा 

उपकरणाांची सो् झाली.  

पवूी ऑपरेशन सदु्धा तीन तीन तास चार चार तास चाला्चे. आता 

लेसर रेज ने चालणारी ऑपरेशन, रोबोखटक सजकरीन े चालणारी ऑपरेशन, 

आपोआप खवरघळून जाणारे टाके, आधखुनक ा्ंत्रणेच््ा मदतीने केली जाणारी 

शल्् खि्ा अशी गखत वाढत गेली आखण लागणारा वेळ कमी कमी होत गेला. 

प्रत््ेकाची आपली गती असत ेआखण ती खास असत.े  

** 

  



a 

51 
 

17 णभत्रा ससा  

 

 खभत्रे सशाची गोष्ट सगळ्ाांनाच माखहती आह.े ज््ात ससा एकदा 

झाडाखाली उभा असताना डोक््ावर पान पडतां. तो वर बघतो त््ाला खनळा 

आकाश खदसतां. तो सगळीकडे साांगत सटुतो आकाश कोसळल ेपळा पळा! 

ससा आखण सगळेच पळा्ला लागतात. साधारणतः अशी सशाची मनोवतृ्ती 

काही जणाांमर्ध्े आढळत.े अनाखमक भीतीन ेही माणसां नेहमी घाबरत राहतात. 

खभत््ा पोटी ब्रह्मराक्षस असां म्हटलां जातां. त््ामळेु त््ाांना घाबरवणारी लोक 

सदु्धा ्ा सांधीचा िा्दा घतेात.  

 उदाहरणािक आजारी पडल््ावर घाबरवतात. टोमणे मारतात, 

गोळ्ासारख ेत ूखबछान््ात पडशील. उप्ोग का् अशा आ्षु््ाचा? असां 

बोलणारे भेटतात आखण मग खवचारी खभत्र््ा लोकाांच््ा मागे हा ब्रह्मराक्षस 

लागतो. खभत्रडु खिरूड अस े म्हणणारे असतात. अिाकत हीच माणसां 

त््ाांच््ावर वाईट वेळ आल््ावर महाखभत्र््ासारखी वागतात. पण दसुऱ्ाचां पर 

दःुख खशतल असतां. त््ाप्रमाणे खभत्र््ा माणसाच््ा प्रश्नाकडे नेहमीच दलुकक्ष 

केलां जातां. ती मानखसकता असत.े भीती ही एक नैसखगकक प्रखतखि्ा असत.े  

माणसू जांगलात राहत असताना समोर वाघ खदसल््ावर त््ाच््ा शरीरात 

भीती खनमाकण व्हा्ची. वाघ आपल््ाला खाईल. काही करुन आपण पळा्ला 

हवां. पढेु पढेु वाघाची भीती नाही राखहली. साप जनावर, खसांहाची, जांगली 

प्राण््ाांची भीती नाही राखहली तरी अनाम सांकटाांची, आजार नैसखगकक 

सांकटाांची, ऑखिसमर्ध् े त्रास दणेाऱ्ा लोकाांची, कौटुांखबक त्रासदा्क 

व््क्तींची भीती वाटून माणसू तसाच घाबरत राह्यला. दडपण सोसत हो्ा जसा 
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तो गहुते राहत असताना, खशकारी दरम््ान वाघाला घाबरत होता. त््ावेळी 

पळून जाणां शक्् होतां तेव्हा तो पळून गेला. जेव्हा पळून जाणां शक्् नव्हतां 

तेव्हा त््ाच््ा शरीरात वगेवेगळे बदल होत राखहल े आखण तो खवखवध 

आजाराांना बळी पडला. शरीरात वेगवेगळे ताणजन्् आजार खनमाकण होतात. 

भीती वाटली तर त््ात अनैसखगकक काहीच नसतां. उलट मनातली भीती दडवनू 

आपण िार शरू आहोत असा शौ्ाकचा प्रदशकन चकू असत.े आव्हानां सोसण े

जास्तीत जास्त, ताणदा्क ठरू शकते.  

 खभत्रा ससा अस ून् ेपण भीती वाटत असेल तर त््ात लपवा्चां आखण 

लाज वाटा्चां काहीच कारण नाही.  

** 
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18आईने णशक्षा केली  

 

 वखडलाांनी आजी-आजोबाांनी कोणी खशक्षा केली तर आपण ते समजनू 

घेतो. परुुर्ष माणसू कठोर असतात समजनू आखण वडील रागावल ेकाहीतरी 

खशक्षा केली बाहरे उभे केलां, काहीतरी काम खदले, िेऱ्ा मारा्ला लावल््ा 

कुठेतरी दरवाज््ाच््ा बाहरे िोडा वळे उभां केलां तर चालते. मारण,े कान 

खपरगळण ेत््ा खशक्षा परुुर्ष करत असतात.  

 अमतृा प्रीतम ् ाांच््ा बांद दरवाजा कादांबरी वर आधाररत खचत्रपट आखण 

त््ामळेु आपल््ाला माखहती आह ेकी अशा खशक्षा परुुर्ष माणसाांद्वारे केल््ा 

जातात. पण आईने मात्र खशक्षा केली की  

“खकती कठोर बाई आई मलुां का् चकुत नाही का माि करा्ला 

नको का? ” असां म्हटलां जातां. पण मलू जर खबघडलां तर ‘आईने वळण नाही 

लावलां’ म्हणनू आईवरच दोर्ष ्ेतो. म्हणनू प्रसांगी आई कठोर खशक्षा करत 

असत.े  

एकूणच मखहला ्ा मलुाांची जबाबदारी पणूकपणे त््ाांच््ाच डोक््ावर 

टाकल््ामळेु गाांजलेल््ा असतात. स्व ा्ंपाक पाणी आवर सावर, घर सांस्कार, 

सणवार नातेवाईक, वर आता त ूखशकलेली आह ेम्हणनू बाहरेची काम, अिक 

व््वहार स्वच्छता, नाव ठेवणां ह ेसगळ्ाांमळेु मखहला िोड््ा ओव्हरवकक ड च 

असतात. त््ामळेु राग आखण सांताप व््क्त होतो. राग करा्ला, तो पखत वर 

करता ्ेतोच असां नाही. त््ामळेु त््ा मलुाांवर राग काढतात आखण मलुाांना 

खशक्षा करतात. मात्र आपल््ा अपत््ाला आईनी खशक्षा करू न् े्ाबद्दलचां 

अपराधी भाव खतच््ा मनात परेुपरू भरवला जातो.  
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 ्ाबाबत मला तीन किा नेहमी आठवतात.  

 पखहल््ा किेचे नाव होतां छत्री!  

सहा-सात वर्षाकचा मलुगा असतो. घरी गरीबी असत.े पण आई का्म 

मलुाला पावसात छत्री दते असत े आखण पोरगा, लहान गमराटपण ्ामर्ध् े

गप्पाांमर्ध्े पडल््ामळेु ती छत्री खवसरुन ्ेत असतो. पावसाळ्ात एक छत्री 

खरेदी करण््ाची मारामार असत.े दसुरी छत्री कुठून आणणार? म्हणनू आई 

मलुाला नेहमी रागवत असते. आता परत मी तलुा छत्री घेऊन दणेार नाही. 

आज छत्री हरवनु आलाच तर ् ाद राख. मलुगा शाळेत जातो. शाळेतनू ् ेताना 

एक ओढा ओलाांडा्चा असतो. त््ा खठकाणी ओढा जोरात असतो. ओढा 

ओलाांडताना पाण््ाच््ा प्रवाहाच््ा जोरामळेु त््ाच््ा हातात ती छत्री पाण््ात 

पडत ेआखण पाण््ाबरोबर ती छत्री वाहून जाऊ लागते. त््ा बालकाला आईच े

डोळे वटारुन रागावनू ओरडण ेआठवतां.  

“छत्री सोबत नसेल तर घरी ्ेऊ नकोस. खबरदार छत्री न घेता घरी 

आलास तर आखण तो त््ा ओढ््ामर्ध्े ती छत्री पकडा्ला जातो. छत्री पढेु 

जात,े तो पढेु जातो आखण वाहून जातो. छत्री पकडतो पण वाहून गेलेला 

असतो. म्हणज ेआईनी मलुावर अशी सक्ती करू न् ेम्हणनू कदाखचत ही किा 

त््ा काळात आमची आजीन ेआम्हाला साांखगतले असेल.  

 दसुरी किा होती ती अशीच होती. त््ा किेचां नाव होतां वाघ! मलू 

आईला अखतश् त्रास दते असतां. घरात खा्ला प््ा्ला नसतां. पवूीच््ा 

काळी खरांच अस असा्चां. अखतश् गररबी असा्ची आखण खा्ला सदु्धा 

खमळा्चां नाही आखण म्हणनू मलू त्रास दते असल््ामळेु आई त््ाला रात्री 

दरवाजा बाहरे उभा करत म्हणत े
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“्ाच््ापढेु कधीही खाण््ावरून भाांडा्चां नाही. जे पानात वाढेल मी 

ते मकुाट खा्चां. पकवान आणा्ला तझुा बाप का् बॅररस्टर आह ेका? ” 

आखण त््ा मलुाला दरवाज््ाच््ा बाहरे उभा करत.े रात्र चढू लागत.े 

आईला अपराधी वाटत असतां पण आईला वाटतां की नाही आज आपण 

ह्याला धडा खशकवला ना की महागाईच््ा खदवसात नांतर आपल््ाला त्रास 

दणेार नाही. पढुील आ्षु््ात पण त््ाला ते उप्ोगी पडेल. हॉस्टेलवर राहावां 

लागतां कुठां नातेवाईकाकडे राहावे लागत,े खशक्षणासाठी राहावां लागतां त््ामळेु 

ही खशस्त त््ाला लावा्लाच हवी. रात्र होते. मलु ओरडू लागते,  

“आई आई दार उघड आई दार उघड. का् आह ेते साांगता ्ेत नाही. 

आई समोर काहीतरी आह.े आई दार उघड. आई समोर काहीतरी आह.े ” 

रात्र चढू लागत ेआईला अपराधी वाटत असतां. पण आईला वाटतां की 

नाही आज आपण ह्याला धडा खशकवला ना की हा नांतर आपल््ाला त्रास 

दणेार नाही आखण पढुील आ्षु््ात पण त््ाला ते उप्ोगी पडेल. हॉस्टेलवर 

राहावां लागतां कुठां नातेवाईकाकडे राहावे लागते खशक्षणासाठी राहावां लागतां 

त््ामळेु ही खशस्त त््ाला लावा्लाच हवी. मग हा नांतर आपल््ाला त्रास 

दणेार नाही आखण पढुील आ्षु््ात पण त््ाला ते उप्ोगी पडेल. हॉस्टेलवर 

राहावां लागतां कुठां नातेवाईकाकडे राहावे लागते खशक्षणासाठी राहावां लागतां 

त््ामळेु ही खशस्त त््ाला लावा्लाच हवी रात्र होत ेमलु ओरडू लागते आई 

लक्ष दते नाही.  

“नाटक करू नको मला माखहती्े त ूमला असा िसवनू तलुा घरात 

्ा्चां् आखण परत उद्या त ूमला त्रास द्या्ला सरुुवात करशील. ” 
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 मलुगा वारांवार साांगत असतो आई दार उघड दार उघड पण आई कठोर 

पण दाखवनू दार उघडत नाही. िकलेली माऊली िोड््ावेळाने खतला झोप 

पण लागनू जात.े पहाटे पहाटे खतला जाग ्ेत.े आठवते अरे असां घडलां होतां 

आखण महीला एकदम हादरून जात.े  

ती आपल््ा मलुाच््ा मा्ेमळेु दार उघडत.े बाहरे वाघानेअधकवट 

कुरतडलेलां मलुाचां प्रेत समोर असतां. आई हांबरडा िोडत ेआखण म्हणत,े  

“अरे तलुा तर वाघ साांगता ्ेईना रे पण मला तरी कळा्ला पाखहज े

होतां की जांगलातल््ा वस्तीतला आपलां खेड््ातलां घर, त ूघाबरला. अशी 

मला क्षमा कर रे. मला क्षमा कर! ” 

किा 3मोबाईल 

पढुची एक घटना आमच््ा पररच्ात घडलेली आह.े घरी खा्ची 

मारामारी असते पण पोराांना अशी मोठी मोठी स्वप्न का पडतात मला हा मोठा 

प्रश्न पडतो. खमत्र मैखत्रणी भारी भारी मोबाईल घेतात चाांगल ेकपडे घालतात 

म्हणनू मलुाांना असां वाटतां की आपल््ाला पण आईन ेभारी कपडे घेऊन द्यावे. 

पैशाची सो् आई कशी करत ेह ेआईलाच माखहती असतां. मलुगी रुसली. 

दसऱ्ाला मोबाईल हवा होता, मोबाईल घेऊन खदला नाही म्हणनू ओढणीने 

गळिास लावनू आत्महत््ा केली.  

कुठल््ा आईला असां वाटतां की आपल््ा मलुाांची हौस भाग ू न्?े 

मलुाांनी ती अगखतकता समजनू घ््ा्ला का् हरकत आह?े खमत्र-मैखत्रणींमर्ध्े 

आपल््ा श्ीमांतीचा प्रदशकन करणारे लोक इतराांच््ा मनावर खकती पररणाम 

करतात ्ाचा खवचार सदु्धा करा्ला हवा ना!  
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 आई आखण मलुाचां नातां ह ेअसां असतां खशस्त लावा्ला जावां तरी त्रास 

आखण खशस्त नाही लावली तरी त्रास! आई कधीच अशी इच्छा करत नसते 

की मलुाचां वाईट व्हावां. आई आपल््ा आशीवाकदाने आपल््ा सांस्काराांनी 

मलुाला पोसतच असत.े आईने खशक्षा केली म्हणनू आईचा राग राग 

करण््ापेक्षा, स्वतःला सधुारण््ाकडे, समजनू घेण््ाकडे अपत््ाांनी कल 

ठेवावा.  

*** 
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19गावांढळ  

 

गावाकडचा माणसू आह ेअसां म्हटलां तर खशवी वाटत नाही पण गावांढळ 

माणसू आह े असां म्हटलां की त््ा कखित व््क्तीचा अपमान केल््ासारखां 

वाटतां. खरां साांगा्चां तर खकां वा, ऐकलां तर गावाकडची माणसां खपू साधी 

असतात. हल्लीच््ा खदवसात कोण कोणाला नमस्कार तरी करते का? त््ाांनी 

नमस्कार आधी करू द े मग मी करेन. मी का करू आधी? असां म्हणनू 

एकमेकाांची तेवढा सदु्धा सांवाद साधला जात नाही. गावाकडचे लोक, “्ा ्ा 

बसा चहा घ््ा पाणी घ््ा दपुारी ्ा गप्पा मारा्ला बोलत जा, कधीतरी िोन 

करत जा” असां साांगतात. गझाली करणारी मांडळी, माणसां सदु्धा दखुमकळच 

झाली तर आहते. खरांतर ्ा भेटा्ला असां म्हणण््ात सदु्धा खकती आनांद 

गोडवा सामावलेला असतो. ते एकाकी, कां टाळलेली एकट माणसाांना कळव ू

शकतो. दःुखाला सखुाला माणसां आली तरी मनातला एकटेपणा तसाच 

राखहलेला असतो. तो जर अस े दपुारी बसा्ला ्ा म्हटलां, िोड््ा वेळ 

मनातली मळमळ व््क्त केली, गप्पा मारल््ा की ताण कमी होतो.  

शहरी वातावरणात जर गावांढळ कुणी आलां तर त््ाच््ा चेहऱ्ावरच््ा, 

कमी मेकअप वरून, एक प्रकारच््ा रापा वरून आखण िारशा भारी नसलेल््ा 

अखत पॉश नसलेल््ा कपड््ाांवरून माणस ेलगेच ओळखतात. का् की हा 

गावांढळ आह ेआखण त््ाला /खतला गाव की गोरी शेतकरी, गावठी असां खचडव ू

लागतात.  

पण खरां तर गावची लोक मनाने पार खनमकळ असतात. गावकी भाऊबांद 

ती भाांडणां, अखहत शहरात पण तर असतातच. पण गावात खजत े जागत 
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वातावरणामळेु बरे वाटत असतां. भाांडणे असतात, वाद प्रेमभांग असतात, पण 

शहरात एक अखलप्तता असते.  

गावाकडची माती म्हटलां की शहरी माणसां मनात जरा हा मखूक असां 

म्हणतात. गावठी भाज््ाांना चव असत,े हवा चाांगली असत ेवगैरे म्हणतात. ्ा 

गावात सगळ्ा लोकाांना खपू भरभरून बोला्ला आवडतां. गप्पाांच े िड 

रांगतात. कुठलाही खवर्ष् असेल, पोटात खा्ला नसलां, तरी चालेल, पण चचाक 

मात्र जोरजोरात करतात. ्ा सवक कहाण््ा गोष्टी म्हणज ेखमठा्ा, आांबट खतखट 

गोळ्ा होत््ा. कुरकुरीत भजी होती. शखनवारच््ा वारी न कत््ाक वाराला 

मारुतीच््ा दवेळाच््ा पारावर सवक बा्का परुुर्ष गावी गप्पा करत बसा्च.े 

त््ा शखनवारच््ा गप्पाांचां आकर्षकण असल््ामळेु मारुतीचे भ्ानक असे 

वाटणारे दृश्् सदु्धा ससुह्य वाटे. ते मारुतीचे मांखदर आखण त््ाच््ा मागची ती 

अांधारलेली गरुुवाची खोली ् ाबद्दल एक कुतहुल जाणवे. दवेळातनू रात्री परत 

्ा्ला उशीर झाला, तर अस ूद ेरखववारी शाळेत जा्चां नाही्े, चालतो िोडा 

उशीर अस आई म्हणत अस.े नवऱ्ाला ऑखिस नाही म्हणनू बा्का खतिे 

गप्पा मारत बसत असत. मलुा बाळाांना रखववारी का् गोडधोड करा्चां इतर 

काम का् करा्ची ह्या चचाक त््ा मारुतीने खकत््ेक वेळा ऐकल ेअसतील. 

कणकेचे चढते उतरते खदवे, मािक अस तेल टाकून दवेाला दाखवनू अगदी 

िोड््ा वेळ पेटवनू भक्त परत जात असत. अशी गावातली अनेक दऊेळ 

आखण त््ाांच््ा अनेक किा मनात रुतनू बसलेले असतात आखण त््ा किाांच््ा 

माखलकेतनूच आपण अखधकाखधक गावांढळ बनलेलो आहोत असां मला 

जाणवतां.  

काही कारणान ेमलुाांपासनू दरू राहण््ाचा प्ाक् माणसाांनी स्वीकारला. 

कुटुांबाांनी स्वीकारला. नोकऱ्ा खमळत नाही म्हणनू, अन्् कारणाने, घर लहान 
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म्हणनू नोकरीवर जा्ला लाांब पडत ेम्हणनू वाद होतात म्हणनू अन्् अनेक 

कारणाांमळेु असेल, पण मलुाांपासनू आई-वडील दरू राहतात. तसे असल ेतरी 

खतन्ही साांजेला लतादीदींच््ा आवाजातलां ्ा खचमण््ाांनो परत खिरा रे, गाणे, 

ते वाक्् ऐकलां की, शहरी गावांढळ सवाकचे डोळे भरून ्ेतात. ते गाणां मनात 

रेंगाळत राहतो.  

 गावांढळ लोकाांना अशी स्वािाकसाठी तडजोड करा्ची सव् 

नसल््ामळेु गावांढळ माणसां मलुाांच््ा खवरहात झरुत राहतात. जनु््ा आठवणी 

काढत राहतात. स्वीकारलेली तडजोड सदु्धा अशा वेळी अांगावर ्ेत राहते.  

गावांढळ असणां ह ेशहर अिवा गाव ्ाच््ावर अवलांबनू असतां ती एक 

मनाची वतृ्ती असत.े  
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20 स्वभाव साचा  

 

प्रत््ेक व््क्तीचा स्वभाव वेगळा असला तरी मलूभतूपणे दवेाने ह्या 

सगळ्ाांना एकाच साच््ातनू बनवलेले असत.े मलूभतू समान स्वभाव खदलेले 

असतात.  

 

दवेाने प्रत््ेक मॉडेल ह ेवगेळ्ावेगळ्ा ररतीने बनवल.े पण साच््ातनू 

बनवणारी माणसां कधीही पणूकत समान, पणूक वेगळी नसतात िोडािार िरक 

असतो अिाकत मनषु््ाच््ा स्वभावाचा खवकाराचा साचा मलूभतूपणे तसाच 

असतो. पण स्वभाव हा प्रत््ेकाचा स्वतांत्र असतो.  

 स्वभावाला और्षध नाही स्वभाव बदलत नाही असां म्हटलां जातां. पण 

खरां साांगा्चां तर स्वभाव बदलण््ासाठी कोणी प्र्त्नच करत नाही. मी ह े

साांगते ते दखेील सत्् आह.े व््ासाांनी खनमाकण केलेलां ते व््ासपीठ असते 

आखण ् ा व््ासपीठावर आपण काहीतरी खवचार माांडत असतो खकां वा समोरची 

व््क्ती मानते जीवन म्हणजे 50% आपल््ा खवचार आखण 50% समोरच््ाच े

खवचार असतात. त््ा समोरच््ाच््ा खवचाराांमर्ध्े कमककाांडखवधी काहीही अस ू

शकतां. मात्र ह ेसवक पथृ्वीच््ा हीतासाठी हवां.  

ज्ञानाची उपासना करा्ला पाखहज,े इच्छाांमर्ध्े स्वल्पखवराम ठेवा्ला 

हवा कारण पढुची इच्छा हजरच राहते. मन करा रे प्रसन्न असे सवक सण 

आपल््ाला साांगतात. पण ्ा सणाांमर्ध्े एक वेगळा खवचार सदु्धा असतो. ह े

सण आपल््ाला पेरत ेव्हा अस साांगतात.  
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दवे वेगवेगळ्ा खठकाणी असतो. शांकर दवे स्मशानात भेटताि. दत्तगरुु 

दारोदार खिरतात. गणपती उांदरावर बसनू जातो. दवेी खसांह वाहनावर खिरत.े 

मग आपण दवेळात का जातो? दवेळाचा शोध बाहरे सदु्धा माणसाांमर्ध्े लाग ू

शकतो. स्मशानभमूीत जांगलात समाजात लाग ूशकतो. सांताांची खदशा आपण 

िॉलो करू शकतो. माणसुकीची खदशा आपण वापरू शकतो. पण पारांपाररक 

स्वभाव बदलत नसतो. नकारात्मक मानखसकता, अज्ञान, अहांकार, दसुऱ्ाला 

टोचनू बोला्ची, दसुऱ्ाला दःुखी करण््ाची इच्छा ती माणसाला काही 

प्रमाणात असतेच.  

काही जण तर अस ेअसतात की सुांब जळाला पण खपळ जळत नाही. 

राग, त््ाच््ावर खन ा्ंत्रण करता ्ेतां पण काही प्रमाणात! स्वभावाला और्षध 

असत ेपण ते वारांवार घ््ावां लागतां, भरपरू खदवस घ््ावा लागते. रजगणु तमगणू 

आखण सत्वगणुाांचे सांतलुन करावा लागतां.  

आपण म्हणतो12 राशीचे भखवष्् खरां असतां का? पण हो साधारणपणे 

स्वभावानसुार बारा राशींमर्ध् ेमाणसाांचां वगीकरण केलां जातां. स्वभावा 58 

प्रकारचे असतात. पोट हट्टी असतां, ् कृत खचडखचड करत, अहांकार असला तर 

हाड दखुतात. आपलां तेच खरां करणाऱ्ा व््क्तीला बद्धकोष्ठ होतो. गैरसमज 

असतात, ते वाढत जातात. वतकमानपत्रातल््ा बातम््ा छळतात, मधमेुह होतो. 

पण त््ा छळाच््ाकडे दलुकक्ष करा्ला आपण खशका्ला हवां.  

 साांगा्ची गोष्ट प्रत््ेकाची वेगळी असते. कोणाला का् आवडतां? 

कोणाला का् नावडतां. 20 वर्षाकत मोबाईल ने माणसाला मखूक बनवला आह.े 

पण आपल््ाला नकाराचा अखधकार आह.े आपण काही काळ मोबाईल दरू 

ठेव ूशकतो. टीव्ही दरू ठेव ूशकतो. नकारात्मक भावना दरू ठेव ूशकतो. त्रास 
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दणेाऱ्ा व््क्तींना टाळू शकतो. खवचार करण््ात तणावग्रस्त राहण््ास मनाची 

ऊजाक खचक होते. त््ामळेु तो तणाववग्रस्त व््क्तीला खनरुत्साही वाटत.े िकवा 

्ेतो. राग आला की हात पा् लटपटतात. खोटां नाट साांगनू सहानभुतूी 

खमळवा्ची वतृ्ती सदु्धा काही जणाांची असत.े मी गरीब खवचारा आह ेअसां 

साांगनू कडकलक्ष्मी सारख,े द्ा माांडून आपल््ाला लोकाांनी मदत करावी पैसे 

द्याव ेअशी वाटणारी लोक असतात. दसुऱ्ाचा दःुख मन मला सहन होत नाही 

असां साांगणारे खोटारडे पण असतात. मी ्ाला चाांगला ओळखतो त््ाला 

चाांगला ओळखतो म्हणाल ेतरी पण आधी स्वतःला ओळखा्ला हवां.  

माझा स्वभाव चाांगलाच आह ेपण मला लोकच अशी रद्दी भेटतात अशी 

तिार करणारे लोक असतात. स्वभावाच ेसाचे सदु्धा असेच दसुऱ्ाचा दोर्ष 

बघणारे आखण स्वतःच््ा दोर्षाांकडे दलुकक्ष करणारे असतात.  

स्वभावो खवज्ी भवेत!  

वदती वल्लभः श्ीहरी! म्हणज ेस्वतःचा भाव हा तमु्हाला खवज्ी करो.  

*** 
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21 वाईटातून चाांगलां  

 

 एखाद्या दःुखात आपण असताना लोक आपली समजतू काढण््ासाठी 

म्हणतात अगां वाईट झाले, ्ातनू पण काहीतरी चाांगलां खनघतां. काळजी करू 

नकोस. होईल सगळां चाांगलां! पण ह ेखरां असतां का? का खरां नसतां? का खरां 

असहूी शकत? प्रत््ेकाच ेआपापल ेअनभुव असतात.  

 एका खशखबराच््ा वेळी त््ा सराांनी साांखगतलां की मला पोखलसाांनी 

पकडलां, दांड लावला, गाडी बाजलूा घ््ा्ला लावली आखण ते चलन 

िाडण््ात वगैरे माझा अधाक तास वा्ा गेला. तर वाईट झाले पण ् ातनू चाांगलां 

असां की त््ावेळी खरांच मला झोप ् ेत होती आखण अपघात होऊ शकत होता. 

कदाखचत दवेाने पोखलसाच््ा रूपान े्ेऊन मला त््ा अपघातापासनू वाचवलां 

आखण दांड अशासाठी झाला की आखिकक नकुसान झाल््ाखशवा् माणसाला 

नकुसान झालां असां वाटतच नाही. खरां तर बरीच अन्् प्रकारची नकुसानी सदु्धा 

िार मोठी अस ुशकत.े  

तर आज ह ेआठवा्चां कारण म्हणज ेमाझे एका नातेवाईकाांच््ा घरी 

रात्री ती मांडळी झोपलेली असताना, ती खतच््ा सासबूाई वगैरे कुटुांब झोपलेल े

असताना घराचा छताचा स्लॅब पडला आखण तो जेमतेम खतच््ा डोक््ापासनू 

तीन-चार इांचावर पडला. खतचां डोकां  डोळा िोडक््ात बचावला. दवेाच््ा 

कृपेनेच खतच््ा शरीराला हानी झाली नाही. आता घराचा स्लॅब कुठे कोसळेल, 

तो पलांगावर कोसळल का टीव्हीवर कोसळेल कोणी पण साांग ूशकत नाही. 

बरीच बाांधकाम हल्ली जनुी झालेली आहते. त््ात प्रदरू्षण, रस्त््ावरच े

वाहतकुीचे बसणारे हादरे, प्रत््ेक घरी वारांवार केली जाणारी रेनोवेशन्स, 
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िखनकचर चे काम, ठोकाठोकी, घरी उड््ा मारणारे आखण व््ा्ाम करणारे 

लोक, झोपाळ्ावर झलुत बसणारी माणस े ्ामळेु घर पवूी एवढी मजबतू 

राखहलेली नाही्ेत. अनेक मजल ेचढवलेले असतात आखण कमकुवत होतात.  

त््ा दरम््ान खतचा तो स्लॅब पडला खतला वाईट वाटलां. जवळजवळ दीड 

दोन लाख तो स्लॅब बनवा्चा खचक होता. त््ा दरम््ान खतने दसुरीकडे सामान 

हलवनू छोटे घर भाड््ाने घेतलां. पखहल््ा घरापेक्षा फ्लॅट छोटा होता पण 

घेतलां. कारण आपण सामान कुणाच््ा घरी ठेव ूशकत नाही. प्रत््ेकाचीच घर 

लहान असतात आखण ज््ाांची घर मोठी असतात ते आपल े सामान ठेवनू 

घ््ा्ला राजी होत नाही. नवीन घर खतने भाड््ाने घेतलां. पावसाळा सरुू होता. 

काल ती मला साांगत होती.  

“अग मी दपुारी झोपल ेहोते आखण पडद्याच््ा अडून बघते तर खनळां 

खनळां सुांदर आकाश खदसत होते. समोरचा प्लॉट आह ेतो बाांधकाम कधीच 

होणार नाही् े त््ामळेु खहरवा गार आह.े त््ाच््ा पलीकडच््ा प्लॉटमर्ध्े 

बांगला आह.े त््ामळेु खतिेही उांची वाढणार, वारा अडवणार असां काही नाही. 

त््ामळेु मला प्लॉटमर्ध्े इतकां  सुांदर आकाश खदसत होत. इतकी हवा सुांदर 

होती. खहरवां खहरवां गार वाटत होतां आखण पवूक खदशेला तोंड करून असल््ामळेु 

सवक खोल््ाांमर्ध्े भरपरू सू् कप्रकाश ्ेत होता. म्हणज े सकाळच््ा वेळी तर 

व््ा्ाम करा्ला गॅलरीत सदु्धा छान वाटत.े  

बदर होतो. त््ामळेु वाईट ्ातनू चाांगलां ह ेहोतां. जस ेकी जनु््ा घरापेक्षा 

्ा घरात माझी लाईिस्टाइल खपूच बदलली. समोरच मांखदर असल््ामळेु 

जाता ्ेता मी हाच तरी जोडत.े माझ््ा सासबूाई त््ा मांखदरात भजनाला वगैरे 

जाऊन बसतात खकां वा आम्ही खनदान गप्पा मारा्ला जाऊन बसतो.  
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नव््ा घरी खपू सुांदर खमत्र-मैखत्रणींचा ग्रपु खमळाला. एक मैत्रीण सापडली. 

एक मैत्रीण जे गाव सोडून मुांबईला जाऊन राखहली होती. ती सदु्धा खतला 

काहीतरी तब््ेत एकसा प्रश्न खनमाकण झाल््ामळेु मुांबईची धकधक झेपत नाही 

नकोस वाटतां म्हणनू परत इि ेराहा्ला आली. खतने सदु्धा ्ाच सोसा्टीत घर 

भाड््ान े घेतलां. त््ामळेु माझ््ा सासबूाई ांना छान सोबत झाली. भजनाच््ा 

मैखत्रणींचा चाांगला ग्रपु जमल््ामळेु त््ाांच््ा गप्पा खिरण समदु्र खकनारी जाणां, 

मखहन््ात एखादी सहल करण,े एकत्र भजन म्हणणां, ्ाच््ात वेळ पण चाांगला 

जा्ला लागला. दःुखातनू जन्म घेतलेला हा बदल सखुद वाटला. जनुां घर 

स्वतःच््ा मालकीचा असल््ामळेु कजाकचा हप्ता जात असल््ामळेु आम्ही 

कधीच सोडलां नसतां. त््ामळेु दवेाने जण ूका् आम्हाला हा बदल सचुवला.  

 माझां घर पण तीस वर्षक जनुे झाले आह.े पखहल््ा मजल््ावर ्ेताना चा 

खजना िोडासा खराब झाला आह.े सोसा्टीत कोणीच राहत नाही. जे ते 

मलुासलूाांकडे परदशेी गेलेत. खलफ्ट नाही पाखकंग नाही. त््ामळेु दखुल््ा 

खपुल््ास खपूच प्रश्न ्ेतो. खदवस खदवस खाली उतरावे अस े वाटत नाही. 

कारण खजना उतरताना काहीतरी अजनूच दखुतां.  

 सोसा्टी च््ा पनुखवककासाची मीखटांग झाली त््ा सभेमर्ध् े काहीही 

खनष्पन्न झालां नाही. चार लोक खजि े राहतही नाही, मलुा सनुाकडे परदशेी 

राहतात, ज््ाांनी घर भाड््ाने खदली आहते त््ाांनी खवरोध केला आखण 

पनुखवककास बारगळला. मी खपू स्वप्न पाखहली होती की आह ेह्याच आपल््ा 

लाडक््ा जागेत आपल््ाला आधखुनक आखण चाांगलां घर खमळेल. पण ते स्वप्न 

तटुलां. भाड््ाने दसुरीकडे घेऊन जाऊन राहण््ाची खहांमत नाही्े. अनेक 

मच्छर चालावे तसे खकरकोळ त्रास होतात. वाईटातनू चाांगलां होतां म्हणतात 

मग हा पनुखवककास नाकारून दवेाने मला का् सचुवलां?  
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 आता ्ा व्ात भाड््ाने घर घेऊन दसुरीकडे जाऊन राहण््ाची खहांमत 

सदु्धा होत नाही. त््ातनू चाांगलां खनघत म्हणतात ्ातनू का् चाांगलां खनघेल? ते 

बघ.ू  

 आरोग्् खबघडलां की माणसाला त््ा शरीर सांपत्तीची खकां मत कळत.े 

खमत्राांनी दगा खदला की नातेवाईकाांची कळत.े नातेवाईकाांनी दगा खदला की 

आई-वखडलाांची कळत.े शरीराचे आरोग्् खबघडलां की दवेाची आखण आपल््ा 

ला कठोर पररखस्ितीत सोबत दणेाऱ्ा सख््ाांची, जवळच््ा खमत्र 

नातेवाईकाांची, आई वखडलाांची खकां मत कळत.े करोना महामारींनी सगळे जग 

हरैान झालां पण माणसाला माणसाची खकां मत कळली. ्ा शरीर आरोग््ाची 

खकां मत कळली. आरोग््पणूक जीवनशैलीची खकां मत कळली. आजारी पडलो 

की आहारा आरोग््दा्ी असावा ्ाची खकां मत कळत.े वेळच््ावेळी और्षध 

घ््ावां ् ाची सदु्धा जाणीव होते. खपू मोठे टोले बसल ेकी माणसू अर्ध्ात्माकडे 

वळतो. चाांगल््ा प्रकारचा सद्गरुु करु शकतो. बघ ूवाईट झाले, ्ातनू का् 

होईल? दवेाला माझ््ा मनासारखां न करून, त््ाच््ा मजीप्रमाण े करण््ात 

काहीतरी अखधक चाांगला सदह्ते ूअसेल आखण वाईटातनू चाांगलां होईल अशी 

आशा करा्ला हरकत नाही.  

*** 
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22 महाना्क अणमताभ बच्चन  

 

 मांगळवार 11 ऑक्टोबर 2022 ्ा रोजी ना्क अखमताभ बच्चन 80 

वर्षक पणूक करत आहते. अखमताभ बच्चन ्ाांच््ासोबत चे अनेक कलाकार 

काळाच््ा पडद्याआड गेले असताना, अखमताभ बच्चन ्ाांच््ा, अजनूही 

का्करत, दीघाक्षु््ी होण््ाचे रहस्् का्?  

1 अखमताभ बच्चन ह ेपणूक त्ा शाकाहारी आहते.  

2 अनेक सांकटाांमर्ध्े जाऊन सदु्धा सकारात्मक वतृ्तीने ते वावरले.  

3 त््ाांच््ा आईचे सांस्कार, वखडलाांच ेसांस्कार, नम्रता ्ाचा हात धरून 

त््ाांनी मन खांबीर ठेवलां.  

साठी नांतर साधारणपणे आज समाजात अनेक आजार, ससरामान्् पणे 

सवाकना लागल े आहते. अशावेळी 80 वर्षक आरोग््पणूक आ्षु्् जगणां ह े

अखमताभ बच्चन ्ाांचां कौतकु करत, भले शाब्बास म्हणा्ला पाखहजे. खरांतर 

आरोग्् कसां साांभाळावां ्ाचा आदशक म्हणनू आज आपण अखमताभ बच्चन 

्ाांच््ा बद्दल बोलणार आहोत.  

1982 कुली खचत्रपटाच््ा शखूटांगच््ा दरम््ान पखुनत ईस्सर नटाचा ठोसा 

लागल््ामळेु अखमताभ बच्चन, व् 40 वर्ष,े ्ाांच््ा पोटात प्रॉब्लेम झाला 

आखण ते बरेच खदवस आजारी होते. त््ावेळी ते लोकखप्र्तेच््ा खशखरावर होत े

त््ा दखुण््ातनू ते सावरले. मात्र त््ानांतर त््ाांची तब््ेत त््ाांना जपावी लागते.  

आपल््ाला माखहती आह ेकी अनेक श्ीमांत लोकाांचे ह ेस्वतःच ेडॉक्टर, 

पसकनल सेिेटरी, खाजगी डॉक्टर, सल्लागार सोबत असतात आखण ते त््ाांची 

सवक काळजी घेत असतात. त््ामळेु अखमताभ बच्चन ्ाांच््ा आरोग््ाची 
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काळजी अखतश् चाांगली घेतली जात.े ज्ा त््ाांच््ा पत्नीचा दखेील त््ाांच््ा 

आरोग्् वाटचालीत वाटा आह.े  

अखमताभ जी आजही त््ाांच््ा शखूटांगमर्ध्े व््स्त असतात. स्वतःच््ा 

मनावरचे, खाण््ा खपण््ाच््ा सव्ीवरच््ा सां्मावरचा पण समावेश त््ाांच े

आरोग्् कुां डखलत आह.े  

्ा कुली खचत्रपटाच््ा दरम््ान 1982 साली अपघाताच््ा दरम््ान 

अखमताभ बच्चन ्ाांना अनेक बाटल््ा रक्त दणे््ात आले आखण ह्या रक्तातनू 

त््ाांनाही खहपाटीटीस ची बाधा झाली तेव्हापासनू त््ाांच््ा खलव्हरवर सदु्धा 

िोडा पररणाम झाला आह.े त््ामळेु अखमताभ बच्चन ्ाांना, आहार ते खवखहर 

सवक साांभाळावां लागतां.  

 त््ानांतरच््ा काळात एक वेगळा आजार ज््ामळेु अांधारानांतर खकां वा 

काही काळानांतर अशक्तपणा जाणवतो अशी लक्षण असलेला असा 

myasthavia gravis नावाचा सदु्धा एक आजार 1984 साली झाला. पण 

आजार हरुन गेला आह.े  

सदीचे महाना्क अखमताभ बच्चन ्ाांचा आदशक घेण््ासारखा आह.े 

2005 साली पोटाचा आजार झाला होता. अखमताभ बच्चन ्ाांना 

मर्ध ा्ंतरीच््ा काळात टीबी झाला होता, पण त््ाांनी त््ा टीबीवर ्शस्वीररत््ा 

मात केली. रुटीन चेकप, और्षधोपचार ते खन्खमतपण ेकरतात. 2018 साली 

शखूटांग चे वेळी अखमताभ बच्चन ्ाांची तब््ेत खबघडलेली होती. 2020 साली 

करोना19 महामारी जेव्हा सवकत्र पसरली तेव्हा अखमताभ बच्चन ्ाांना 

कोरोनाची दखेील बाधा झाली. पण अखमताभ बच्चन ्ाांनी करोनाला 

्शस्वीररत््ा तोंड खदलां.  
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 अखमताभ बच्चन ्ाांना अस्िम््ाचा पण त्रास आह ेअसां एका खठकाणी 

वाचण््ात आलां होतां.  

2022 साली कोण होणार करोडपती च््ा शखूटांगच््ा दरम््ान त््ाांना 

पा्ाला दखेील जखम झाली होती. तरीही ्ा सवक सांकटाांवर ्शस्वीररत््ा 

मात करून अखमताभ बच्चन ह ेखांबीरपणे उभे आहते.  

 मला आज ह े साांगावसां वाटलां कारण की साठी नांतर साधारणपणे 

प्रत््ेकच व््क्तीला काही ना काही तरी आजार असतो. गडुघे दखुतात, हाड 

दखुतात, हाड खठसळू होतात. कोरोना महामारीत बरेच ज््ेष्ठ नागररकाांना 

खवखवध आजार झाले.  

दहे आह ेतो हाड मास रक्ताचाच बनलेला आह.े जरा मरण पण अटळ 

आह.े ् ा शरीराला जे दखुणे ही होणारच. ् ा दखुण््ाांवर मात करून, मन खांबीर 

ठेवनू पढेु चालत राहा्चां.  

उतारव्ातील आरोग््ाचा आदशक म्हणज े अखमताभ बच्चन हो्. 

सांर्ध्ाछा्ा आनांदी व्हाव््ा.  

 अखमताभ बच्चन ्ाांना 80 व््ा वाढखदवसाखनखमत्त शभेुच्छा.  

** 
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23 असां बोला्ला नको होतां  

 

 माणसू कधी सहज, कधीं प्ाक् शोधत, बोलनू टाका्च््ा भरात 

काहीतरी बोलतो, काम चकुीचां करतो. िबकतो आखण नांतर त््ाला वाटतां अरे 

मी असां बोला्ला नको होतां. मी असां वागा्ला नको होतां.  

 मला तर आठवते, वर्ष ेझाली ‘खतने असां खलहा्ला नको होतां’ अशा 

नावाच एक नाटक होतां. ज््ात त््ा बाईला रोज डा्री खलहा्ची सव् असत े

आखण ती डा्री एकदा, एक खदवस नवरा वाचतो आखण त््ाला धक्का बसतो. 

तेव्हा नाटकाचे नावानसुार, नवरा म्हणाला तर खतने असां खलहा्ला नको होतां.  

जीवनात अनेक िुलपाखराांच््ा माग ेआपण धावत असतो. िुलपाखरू 

ह े खपू आनांद दऊेन जात.े मला आठवतां मर्ध ा्ंतरी मी आजारी असताना 

खखडकीशी खचुी घेऊन मला सनुबाई नी िोडा वेळ हवा खा म्हणनू बसवलां 

होतां. तेव्हा खपू सुांदर िुलपाखरू खखडकीशी आलां आखण माझा पणूकपणे मडू 

बदलला. तसां िुलपाखरू माणसाला खपू आनांद दते असत.े खरां तर 

िुलपाखरू ह ेसवोत्तम खनसगक प्ाकवरणाचे लक्षण असतां. बटरफ्ला् गाडकन, 

बाग, िुलपाखरू उद्यान वगैरे ्ा खठकाणी म्हणनूच माणसाला आनांदी वाटत 

असतां. िुलपाखरू ह े स्वप्न अस े समजनू, भावना म्हणनू आपण 

िुलपाखराच््ा मागे धावत असतो. आपली स्वप्न पणूक नाही झाली की 

आपली स्वप्न अन्् कुणातिे म्हणज ेमलुा तिे भाच््ा तिे खशष््ा तिे पणूक 

करण््ासाठी आपण ते िुलपाखरू हातात घेतो. नांतर ते िुलपाखरू उडाले खक 

वाईट वाटे. वाटते, अस ेव्हा्ला नको होत.े  
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खसनेमा नाटकां  करमणकुीचे का्किम, ईव्हेंट, वेगवेगळ्ा रुपकातील 

िुलपाखर असतात जी काही क्षण आ्षु््ात काहीतरी आशा दऊेन मनाला 

उत्साह दऊेन जातात. पण एकूण बाकी आ्षु्् म्हणज ेअसां व्हा्ला नको 

होतां अशा प्रकारातच मोडत असतां.  

 ह ेव्हा्ला नको होतां, ह ेबोला्ला नको होतां, अस आपल््ाला बऱ्ाच 

वेळा वाटतां. पण त््ा त््ा क्षणी आपण ते बोला्चा घेतलेला खनणक् हा 

स्पॉ ांटेखन्स अिवा खवचारपवूकक खकां वा कसाही असो पण तो त््ा प्रसांगी ् ोग््च 

असतो. जो कालाांतराने बरा वाईट चकुीचा बरोबर असा ठरू शकतो. माझ््ा 

सहवासातील, सल्ल््ा साठी, कुणा कडे आलेले बरेच लोक आम्ही असां 

वागा्ला नको होतां, आम्ही असां बोला्ला नको होतां, आम्ही ह ेसाांगा्ला 

नको होतां अशा गोष्टी खलखहतात. पिात्ताप करतात.  

एक कखवता होती.  

 ्ा इिेच बोला्चो आम्ही एकमेकाांशी, वाटेल ते बोलावेस ेवाटेल ते 

बोल ून् ेते आज सदु्धा ्ा इिेच उभी आह ेमी कुण््ा तरी पतीची पखतव्रता 

पत्नी मी!! 1!!  

गळ्ात काळे मणी लेवनू, खटळा लावनू,  

जनु््ा चकुा उरी भरून, आता असां वाटून,  

 मी असां बोला्ला नको होतां,  

त ूअसां वागा्ला नको होतां!! 2!!  

 चकू होऊन जाईल पण ते घडलां होते,  

 आता मी इिेच उभी राहते,  
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 तझुी ्ाद अश्तू लपवनू जात,े  

 मी गपचपू खनघनू खाली मान घालते!! 3!!  

अन परक््ासारख््ा नजरेने बघते,  

तझु््ाकडे बघनू दलुकक्ष करून जात,े  

असां व्हा्ला नको होतां वाटत,े  

खरांच असां व्हा्ला नको होतां.!! 4!!  

ब्रेकअप च््ा वेळी, खववाह खवच्छेदाच््ा वेळी, नातेसांबांध तोडताना, 

करर्रच े खनणक् घेताना, शेजारीबाजारी भाांडून वाद करताना, बऱ्ाचदा 

आपण अशा काही गोष्टी बोललेल््ा असतो त््ाबद्दल नांतर वाटतां अरे असां 

व्हा्ला नको होतां.  

*** 
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२४ शक्ती देना 

 

हमको मन की शक्ती दनेा,  

 मन खवज् करे!  

 असां भजन दगुाकबाई िार सुांदर म्हणा्च््ा. आज नाही, म्हटल. 

सांर्ध्ाकाळ झाली तरी त््ाांना ते भजन म्हणण््ासाठी आग्रह केला जा्चा. 

कौतकु पण व्हा्चां.  

पण एवढ््ा काही खदवसात त््ा आमच््ा कट््ट्ावर, आमच््ा 

दवेळाांमर्ध्े, आमच््ा ज््ेष्ठ नागररकाांच््ा नाना नानी पाकक मर्ध् ेखदसत नव्हत््ा. 

म्हणनू मी त््ा खदवशी दगुाकबाई ांच््ा घरी त््ाांची खाली खशुाली खवचारा्ला 

गेले. अशी आमच््ा कट््ट्ावर पद्धतच होती, कोणी आजारी पडला खक जा 

त््ाच््ाकडे! कोठेही चहा नाश्ता करा्चा एखादा तास गप्पा मारा्चां परत 

्ा्चां. महीन््ात 30 खदवसाचे बेत असत. ककट्टा नाहीतर काही जणाांकडे 

जा्चां. रोज एकच काम करा्च.े एकाच व््क्तीकडे जा्चां. जास्ती खपू 

का क्िमाांची भारम भरताड नाही. पण तो खदवस जरा िील गडु मर्ध् े बरा 

वाटा्चा. ‘ आह े कुणाला तरी आपली गरज आह.े कधी तरी आपण हवे 

आहोत. ’असे वाटे. मग ्ा कुणाबरोबर तरी वेळ चाांगला जातो. ‘ समखिांग 

इज हपॅखनांग’ असां वाटा्चां.  

. ज््ेष्ठाांना डस्टखबन म्हणा्च े खदवस आता आलेत ह े सगळ्ाांनाच 

लोकसत्तातले एका लेखापासनू माखहत झाले. पण तरीही आ्षु्् आह,े 

तरुणपणी कष्ट केलेत. आता िोडा आराम हवा म्हणनू आम्ही आनांद मानतो. 

आह ेत््ाच््ात बरे माननू खशुीत राहत होतो.  
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 घरी काहीही दखुत असो, पसारा असतो बावळट र्ध्ान म्हणनू दलुकखक्षत 

बसणारे जरी असोत, पण कट््ट्ावर जाताना बाहरे पडताना, आवरताना 

टापटीप तोंडावर पावडर लावनू हलकीशी खलपखस्टक लावनू बहुतेक सगळ्ा 

बा्का ्ा्च््ा.  

 तर त््ा खदवशी दगुाकबाई आल््ा नाही म्हणनू आम्ही, मी आखण माझी 

दसुरी एक मैत्रीण दगुाकबाईच््ा घरी पोचलो. दगुाक बाईच््ा घरी वेगळच 

वातावरण होतां. दगुाक बाईचा परदशेी राहणारा मलुगा अचानक आला होता. 

त््ाचां काहीतरी, अचानक म्हणनू खवसाच काम होतां. घर टापटीत सुांदर खदसत 

होतां. स्वच्छता केली होती. पाच हजार रुप् ेदऊेन बाहरेचा माणसू बोलवनू 

घर स्वच्छ करून घेतल््ामळेु घर छान वाटत होतां. पण शेवटी जनुच! जनु््ा 

वास्तलूा डागडुजी करुन खठगळ लावनू, खशवण टाकण््ात आली होती. तरी 

ती अशी खदसनू खदसनू खकती सुांदर खदसणार? आखण नव््ाची सर खतला ्ेणारच 

नाही. आम्ही बसलो. दगुाकबाई म्हणाली की,  

“हा जाणार आह ेपढुच््ा आठवड््ात, मग मी ्ेईल. ” बर असां 

म्हणनू चहा नाश्ता करून आम्ही जा्ला उठलो. तेवढ््ात त््ाांचा मलुगा 

आला. म्हणाला,  

“अहो एवढ््ा श्ीमांत मलुाची आई आह.े माझी आई पण ती पॉश 

बेस्ट राहतच नाही. बघा कसा बावळट गबाळा दशे वेश घेऊन वावरते. मी तर 

खतचे सगळे जनुे कपडे िेकून खदले. . प्लाखस्टकची खचुी ती पण िेकून खदली. 

प्लाखस्टकच््ा खचुीन े सगळा शो जातो. प्लाखस्टकचा स्टूल, प्लाखस्टकच््ा 

वस्त ूजनुे कपडे रॅक चपला जनु््ा माांडण््ा सगळ्ा वस्त ूिेकून खदल््ा. ” 



a 

76 
 

दगुाकबाई िोड््ाशा कसनशुा सदु्धा झाल््ा. आम्ही पण एकदम लेकान े

गहृकलह दाखवल््ामळेु नाराज झालो आखण घरी आलो.  

 तसां िोड््ािार िरकाने प्रत््ेकच घरी दोन खपढ््ाांचा बेपनाह बबेनाव 

असतोच. मलुाांना सगळां छान हव असतां आखण म्हाताऱ्ा माणसाांना खराब! 

बाम लावा्ला झोपताना तेल लावा्ला, बाहरे जा्ला ्ाला त््ाला 

द्या्ला, अशा जनु््ा वस्त ू हव््ा असतात. प्लाखस्टक स्टुल वर लेप 

लावण््ासाठी बसता ्ेत.े िडकी पसुा्ला लागत आहते. जनु््ा बादलीन े

आांघोळ करता ्ेत.े प्लाखस्टकची खचुी सहज उचलता ्ेत.े त््ामळेु 

प्लाखस्टकचे िखनकचर सदु्धा म्हाताऱ्ाांना बरां वाटत असतां.  

 रात्री झोप न आल््ाने मला कसतरीच वाटा्ला लागलां. उगीच म्हणनू 

मी दगुाकबाई ांना िोन केला. त््ावर दगुाकबाई म्हणाल््ा,  

“आमच््ा माघारी मलुाना का् िेका्चां ते सगळां त््ाांना िेकू द ेपण 

आम्ही असपे्ंत आमची गैरसो् होते ना! आता तो गेल््ावर मला 

आांघोळीच््ा वेळी बािरूम मर्ध् ेबसा्ला परत मी नवीन खचुी आण ूका? 

पांधराशे रुप्ाची खचुी आह.े आखण िेका्ची तर खाली कशाला िेका्ची? 

एखाद्या गरीबाला द्या्ची. तर तो म्हणतो. हल्ली जगात कोणीच गरीब नसतो 

तझेु जनुी भाांडीकुां डी दशेील ना, कपडे दशेील ना, ते तो तिाकखित गरीब 

भांगारात खवकणार आखण पैसे करणार. त््ाच््ापेक्षा िेकून द.े सवक गैरसो्ीचे 

होते आह.े अस ुदते. तो जाणार आह ेउद्या रात्री! नांतर बोल.ू ” असां म्हणनू 

त््ाांनी िोन बांद केला. मलुगा परदशेी गेल््ानांतरही दोन खदवस दगुाकबाई न 

आल््ामळेु मी परत दगुाकबाई ांच््ा घरी गेल.े ्ावेळी मी एकटीच गेले होते. 

शेजारणीचा एक तटुका स्टुल त््ाांनी मागनू आणला होता. कसां तरी होत, हात 
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दखुतो डॉक्टर कडे घेऊन जाव े अस े म्हणाल््ा. वर म्हटल््ाप्रमाण े बोलणे 

झाले.  

“आहो अांघोळीला बसा्ला स्टुल लागतो, परत कुठे नवा आणा्चा 

आखण परत नवा महागाचा आणनू ही मलुा परत आल््ावर िेकून दणेार! ” 

खपू जनुा तेलकट, नव ेमलुान ेिेकल ेम्हणनू गाऊन घातला होता. घरात 

परत पवूीसारखा िोडा िार पसारा पसरला गेला होता. गचपण, लपवलेलां 

सामान बाहरे आले होते. चादरीवर तेलाच ेडाग पडल ेहोते. घरात बामचा वास 

्ेत होता. आम्ही पॉश सोफ््ावर बसलो होतो. दगुाकबाई ांनी जखमनीवर गादी 

टाकली होती. पॉश आखण स्माटक मलुाची आई ्ा पदावरून दगुाकबाई परत एक 

वदृ्धा झाल््ा होत््ा.  

 बाहरे वावरताना माणसू टीप टॉप राहतो. चाांगल े चुांगलांच दाखवतो. 

्ाचा अिक असा नव्ह ेकी त््ाला काही प्रश्न नसतात. त््ामळेु इतर घराांशी 

तलुना करून आपण आपल््ा घरातल््ा ज््ेष्ठाांना अपमानास्पद वागणकू तर 

दते नाही ना? आरोग््, व् ह े प्रश्न प्रत््ेकाचे वेगळे आहते. वॉकर, 

और्षधोपचार वस्त,ू काठ््ा, पटे्ट, सोईसाठी घरात काही वस्त ूजर असतील तर 

त््ा िेकून घराचां पॉश पण वाढवता ्ेतां पण ज््ेष्ठाांची गैरसो् सदु्धा वाढत.े  

 एक आठवडा गेला दगुाकबाई काही कट््ट्ावर ्ेईना. मी िोन केला 

दगुाकबाई ांना म्हटले,  

“अहो का् झालां? मलुगा परत गेला. तमु्ही अजनु परदशेी मडुातच 

आहात का? सकाळी नाना पानी पाकक चे खठकाणी अजनू तमु्ही ्ेत का नाही? 

” 
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“सर्ध्ा मडुच नाही. त््ामळेु नांतर ्ेईन. घर पवूीसारखां सरुळीत होत 

नाही्े. खपू सामान िेकून खदल््ामळेु आखण आवरावर केल््ामळेु आम्हाला 

घरात काही सापडत नाही आह.े मलुाांनी भाांडीकुां डी सदु्धा, आजीची जनुी झाली 

आहते ती नको म्हणनू िेकून खदली. त््ामळेु काहीच सचुत नाही. खालच््ा 

िडताळ्ात ठेवलेल््ा वस्त,ू तमु्हाला तर माखहती्े मला खाली बसनू काढता 

्ेत नाही. त््ामळेु िार गैरसो् आह.े ्ईेन दोन-तीन खदवसाांनी ्ेईन. मलुान े

पाटा-वरवांटा, खलबत्ता, घरी तीन पोल पाट लाटनी होती त््ातली दोन 

पोलपाट लाटणी ्ा अशा वस्त ू टाकून खदल््ा. खमक्सर वापर िूड प्रोसेसर 

वापरावा म्हणनू अस केल. पण मलुानी ्ा वस्त ूटाकल््ा त््ा शेजाऱ्ाांनी 

वगैरेच नेल््ा होत््ा. अहो एवढ छान दगडी जात होतां, धवुा्चा दगड होता. 

त््ा खालच््ा काकूां नी वस्त ु नेल््ा. पण त््ा परतच दते नाही. ते लोक 

म्हणतात,  

“दणेार नाही. तमुच््ा मलुाने घरी तीन पोल पाटलाांनी होती त््ातली 

दोन पोलपाट लाटणी ्ा अशा वस्त ू टाकून खदल््ा. खमक्सर िूड प्रोसेसर 

वापरलेल जनु म्हणनू ्ा वस्त ूटाकल््ा त््ा नोकऱानी वगैरेच नेल््ा असत््ा. 

अहो एवढ छान जात होतां. दगड होता त््ा खालच््ा काकूां नी नेल््ा पण त््ा 

परतच दते नाहीत. साांखगतलां तमुच््ा मलुाने िेकल््ा होत््ा, आता मी परत 

दणेार नाही. त््ामळेु िोडेिार ते मदत करा्चे, अडीअडचणीला ्ा्च ेतर 

आता त््ा वस्तूांमळेु भाांडण होऊन त््ा दखेील मदत करेना. अवघड झाल े

आह.े ्ेईन. ” 

 एका आठवड््ानांतर दगुाकबाई परत कट््ट्ावर आल््ा पण पवूीसारखां 

तेज नव्हते. ताज््ा टवटवीत िुलाच ेखनमाकल्् व्हावां आखण रांग उडून जावे खकां वा 
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नव््ा कोऱ्ा खचत्राांमर्ध्े रांग खकां खचत खिकट पसुट व्हावे तसे त््ाांचां झालां होतां. 

एरवी स्वतःच््ा घरचे गहृ खचत्र दगुाकबाई कधीच बोलत नसत. हवा पाणी 

पसु्तकाचां वाचन िुल खनसगक स्व ा्ंपाकाच््ा कृती ्ा खवर्ष्ावरच बोलत 

असतात. कुणाच््ाही कौटुांखबक गोष्टीत त््ा दखल दते नसत आखण स्वतःच््ा 

घरचेही साांगत नसत. पण मलुाने सगळ्ाांसमोर असां बोलल््ामळेु त््ाांची 

गहृखछद्र उघडी झाल््ामळेु िोड््ा त््ा नाराज झाल््ा होत््ा.  

“सगळ्ात जवळची व््क्ती सगळ्ात जास्ती दःुख दतेे. ” दगुाकबाई 

म्हणा्च््ा. ते वाक्् मला आज पटलां. मी, ईतर सगळ्ाांनी खपू आग्रह केला 

तरीही त््ा हमको मन की शक्ती दनेा ह ेगाणां म्हणा्ला त्ारच नव्हत््ा. उद्या 

म्हणेल उद्या, अस करत होत््ा. शेवटी एक खदवस त््ा नाईलाजानेच ते भजन 

म्हणा्ला उठल््ा आखण म्हणाल््ा “हमको मन की शक्ती दनेा,  

मन खवज् करे” 

 त््ाांच््ा डोळ्ातनू घळघळा पाणी ्ेत होतां. दवेाने त््ाांना आह ेत््ा 

पररखस्ितीत आनांदी आखण आरोग््दा्ी राहण््ासाठी शक्ती द्यावी ही प्रािकना 

मी पण मनातल््ा मनात केली.  

कुणी साांगावां काही खदवसाांनी माझ््ावर पण अशी पररखस्िती ् ेऊ शकते. 

जात््ातले रडतात आखण सपुातल ेहसतात. तेव्हा दवेा, हमको मन की शक्ती 

दनेा!  

*** 
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25 वेळ काळ प्रसांग  

 

 वेळ काळ आखण प्रसांग बघनू माणसू शक््तो वागा्चा प्र्त्न करत 

असतो. पण त््ाला ते दरवेळी जमतां असां नाही. उमजत पडत नाही.  

मै तन ु समजा्ा, म्हणनू माणसू जेव्हा दसुऱ्ाला समजवतो तेव्हा त ू

कुठेतरी खोल स्वतःला सदु्धा समजावत असतो. पण तरीही काळ वेळ आखण 

प्रसांग बघनू वागणां दरवेळी शक्् होतच नाही. अशा प्रसांगी असां वागाव, अशा 

प्रसांगीत धीर बाळगावा, अशा प्रसांगी आरोग्् साांभाळाव, व््ा्ाम करावा, 

आहार सांभाळावा वगैरे ्ा गोष्टी साांखगतल््ा जातात. तरीही काळ वेळ आखण 

प्रसांग ्ाांच््ा सोबत पण एक वेगळा घटक तो म्हणज ेमनखस्िती सदु्धा ्ेत.े 

आपण त््ा मनखस्ितीत नस ू तर त््ा काळ वेळी आखण प्रसांगाला अनरुूप 

वागण ेशक्् होतां का? जग रहाटीने अशा प्रसांगी जावे, अशा प्रसांगी भेटावां, 

कधी लोकाांना बोलवावां, चारचौघात खमसळावां ह ेसगळां साांगण ठीक आह,े 

पण माणसाची तशी अनरुूप मनखस्िती पण हवी. तरच त््ा काळचा वेळ प्रसांग 

साजरा करा्ला आपण ससुज्ज होऊ शकतो. त््ा प्रसांगाच््ा इव्हेंट मर्ध् े

सामील होऊ शकतो. हा इव्हेंट चाांगला असतो, वाईट असतो. प्रसांग चाांगला 

खकां वा सामान्् सदु्धा असतो पण तो ताण दणेारा नक्कीच असतो.  

एकाच खदवशी सकाळी दहाव््ाला दपुारी ऑखिस, मग लग्नाला रात्री 

ररसेप्शन पाटीला अस ेचार चार खठकाणी माणसू जातो तेव्हा प्रसांगानरुूप कपडे 

सोबत असतील तरच ते घाल ूशकतो. नाहीतर काळ का् वेळ का् आखण त ू

कशी आलीस असां सदु्धा म्हटलां जाऊ शकत.े  
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 मनखस्िती सदु्धा सकाळच््ा दहाव््ा तेराव््ातनू बदललेली नसेल तर 

माणसू त््ा रात्रीच््ा इव्हेंटचा पण आनांद घेऊ शकत नाही. इव्हेंट म्हणज ेका् 

िक्त चाांगलां खाणां आखण कपडे खमरवणां नसतां. त््ा वातावरणातील भावनाांच््ा 

प्रवाहाांशी पण एकरूप व्हावां लागतां ना! ह ेजरा जास्तच खोल पातळीवरच 

असलां तरी ते सत्् आह.े  

‘ राजा की आ्ेगी बारात रांगीली होगी रात, मगन मै नाचूांगी’ असा 

वरातीला सरू, ती भावना, आनांद हवा. पण काळ वेळ आखण प्रसांग ्ा रीतीने 

मनखस्िती नसेल तर तो केवळ एक उपचार होतो. एक इव्हेंट अटेंड केली 

एवढाच उपचार ठरतो.  

 पवूीच््ा काळी खववाहाच््ा वेळी खदलेलां आहरे खलहून घ््ा्च.े का? 

तर तसा तशाच प्रकारे आहरे द्यावा. त््ाची परतिेड पढुच््ा खववाहात करावी 

लागते. आपण खववाहाला त््ा ्जमानाांच््ाकडे परत एकदा जाऊन उपखस्िती 

नोंदव ू शकतो. त््ाांनी आपल््ाकडे आल््ावर आपण त््ाांच््ाकडे जाऊ 

शकतो. एवढाच ्ा काळ वेळ आखण प्रसांगाचा खहशोबी उप्ोग असतो. का?  

 तरी हल्ली पषु्कळ पररखस्िती सधुारली आह.े आपण न जा्ला, पटेल 

अस ेऑखडओ तब््ेत अशी कारण साांगता ्ेतात. जाण ेनाकारता ्ेत.े पण 

पवूी ह ेसगळां भेटणां जाणां आवश््क, अखत अवश््क असा्चां. भेटीला न गेले 

तर माणसां तटुा्ची.  

एका पाखकक नसन झालेल््ा अखतश् आजारी मैखत्रणीच््ा घरी आम्ही 

दोन बा्का खतला भेटा्ला गेलो होतो. ती खतच््ा परीने, खतच््ा पररखस्ितीवर 

मात करत जीवनाचा खपू आनांद घेत होती. बरीच पसु्तक वाचत होती. रडत 

और्षधोपचार करत जगत होती. घरी खपू पसु्तक होती. ती म्हणाली 
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“वाचनाल्ातनू एक व््क्ती मला घरी आणनू दतेो. जर नाही त््ाांनी आणनू 

खदले, तर माझी पवूी वाचलेली परत वाचत.े पसु्तकाांचे पारा्ण करत.े जी पाच 

दहा पसु्तके आहते तीच मी परत वाचते. दवेाच््ा पोिी वाचते. टीव्ही बघते. 

गाणी ऐकत.े खतचा हात िरिरत असल््ामळेु जेवणाचा डबा ्ेतो आखण आह े

त््ा पररखस्ितीत ती खशु आह.े पण काळ वेळ प्रसांग बघनू बोलणां ह े

सगळ्ाांना जमतच असां नाही. माझी अन्् एक मैत्रीण खतला म्हणाली,  

“बाई ग असले आ्षु्् जगण््ापेक्षा मरून जावां. ”झालां माझ््ा 

आजारी मैखत्रणीन ेरडा्ला सरुुवात केली. काळ वेळ प्रसांग बघनू माणसाने 

धीराचे दोन शब्द बोलत जावां.  

सामान्् पणे दवेदशकनाला जाताना, खिल्मी स्टाईल नटून िटून जा्ची 

पद्धत असते.  

“दवेदशकना खनघती ललना हर्षक माईना गगनात! ” अशा पररखस्ितीत 

नटून िटून जातात. लग्नाला तर का् िॅशन शो असतो. मर्ध ा्ंतरी एका 

पाटीबद्दलची एक खसरी्ल बखघतली. नसुते दाखगने कपडे, िॅशन शो, 70 70 

हजाराचे डे्रस, कानात खहऱ्ाच ेदाखगने ्ाांची जण ूकाही जाखहरात होती. तर 

अशा प्रकारे ती माखलका चाल ूहोती.  

 नातेसांबांधात कशी आहसे? का् कस े आह?े ही चौकशी करा्ची 

सोडून कपडे कुठे घेतल ेआखण दाखगन ेकुठे केले? ह ेनवीन घेतलां का? ते जनुे 

घेतलां का? अस ेचाल ूहोत.े अजनू खकती फ्लॅट घेणार वगैरे अशीच चचाक ्ा 

सवक प्रसांगाांमर्ध्े असत.े माणसू खकती मटेरर्लीस्टीक म्हणजे भोगवादी 

झाला् बघा!  
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 माणसाने माणसाला माकेट मधली एक कमोखडटी बनवली आह.े 

दवेळात सदु्धा खरांतर भक्ती भावानी साधी कपडे घालनू आखण जो वार असेल 

त््ाला रांगानरुूप वेर्ष करुन जा्चां असतां. पण दवेळाच््ा बाहरे बसनू 

कुचाळक््ा करणारी, िोटो काढत असलेले लोक सदु्धा खपू बघा्ला 

खमळतात.  

 काळ वेळ प्रसांग ्ाांचे भान राखहलां पाखहजे. त््ा अनरुूप वागता आलां 

पाखहज.े तो खन्म नसतो. ती मनातनू आलेली एक माणसूकीची सांवाद भावना 

असत.े  

** 
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26 लई नाही मागणे  

 

 पोटापरुते दईे खवठोबा, पोटापरुते दईे! आता लई नाही मागणां!! ध!ृ!  

 भाकर ताजी अिवा खशळी,  

दवेा दईे भकेुच््ा वेळी,  

 आता लई नाही मागणां!! 1!!  

 मज दळणां अिवा कोंडा,  

 दवेा दईे भकेुच््ा तोंडा,  

 आता लई नाही मागणां!! 2!!  

 वस्त्र नव अिवा जनु,  

दवेा दईे अांग भरून,  

आता ल् नाही मागण!! 3!!  

 तकुा म्हण ेदवेा आता,  

 करू नका पा्ा परता!  

 आता लई नाही मागणां!! 4!!  

ह े भजन सांतसू् क तकुाराम महाराजाांचे आह.े लहानपणी जेव्हा कानी 

पडा्चां तेव्हा मला बरेच शब्द कळत नसत, आखण त््ाांचा गहन अिक सदु्धा 

कळत नसे. दळण कळण कोंडा आह ेका्? ह ेदवेाकडे मागा्चां? दवेा मला 

पांचपकवान द ेअसां म्हणावां असां मला त््ा व्ात वाटत अस.े  

 जनु वस्त्र? मागनू मागनू का् माखगतलां तर जनुे वस्त्र? का?  



a 

85 
 

 तकुा म्हण े पा्ा पडता, करू नका पा्ा परता! म्हणज े मी तलुा 

मनापासनू नमस्कार करतो आखण मला आता त ूपरत, आल््ा पावली परत 

पाठव ूनको. तझुा सहवास तझुी भक्ती आ्षु््भर लाभ ूद.े  

्ाबाबतीत अिक मात्र आम्हा सवक नातवांडाांना आजोबा इतकी रांगनू 

साांगत असत की त््ा भक्तीत अवघा रांगाची एकच झाला अस ेवाटत अस.े 

आम्ही भक्तीरसात बडूुन जात अस.ु कृष्ण तळुशीच््ा माळा ओवनु, 

खवठोबाच््ा िोटोला घाला्च ेकाम आम्ही आनांदाने स्वीकारा्चो. तकुाराम 

महाराजाांच््ा वेबसाईटवरील अभांग गािा भजनाांमर्ध्े ्ा वरच््ा भजनाचा 

उल्लेख आढळला नाही. तरीही ह ेशब्द आवडतात.  

 टाळ-मदृांगाच््ा गजरात गळ्ात तळुस मला घालनू पांढरपरूला जाणारे 

भक्त, माळकरी, वारकरी, ्ा सांप्रदा्ाबद्दल असीम आदर त््ा बालपणातच 

आमच््ावर ्ा भजनाने रुजला होता.  

 त््ानांतर मधली काही वर्षक पोटासाठी धावपळ करण््ात गेली. नांतर 

एकदा बेस्ट बसमर्ध् ेह ेभजन ओझरत कानावर पडलां.  

 त््ावेळी मी भकेुचे आजचे जगुाड ्ा खवर्ष्ावर खलखाण करत होते. 

महागाई खपू वाढली आह े्ाचा अभ््ास करत होते आखण मला त््ा लहान 

व्ात कानावर पडलेल््ा तकुाराम महाराजाांच््ा सवक ओव््ाांचा अिक तात्काळ 

उमगला. भकू, महागाई सांतोर्ष, भक्ती ्ा सवक भावनाांचा सांगम, मनात एखाद्या 

कोपऱ्ात मांद साांजवाते सारखा तेऊ लागला.  

 सांत तकुाराम महाराजाांच््ा जन्माला(1608) चारश े चवदा वर्ष े पणूक 

झाली म्हणनू सांत साखहत््ा बद्दल अनेक लेख वाचनात आले होत.े पण त््ा 

क्षणी, त््ावेळी वारकऱ्ाच््ा क्षीण सारख््ा िरिरत््ा आवाजात ह ेभजन 



a 

86 
 

ऐकल े आखण मला साक्षात पांढरपरूच््ा खवठोबाच््ा दरबारी त््ाच््ा चरणी 

खलन होऊन मी दशकन घेते आह ेअस ेवाटल.े मी माझे मागण ेमागते आह,े गाहाकन े

घालते आह ेअसां मला वाटलां.  

बस मधील गदीतनू तो वारकरी उतरून खनघनू पण गेला. पण त््ाचा तो 

भगवा झेंडा माझ््ा मनात रोऊन गेला. त््ा साधचुा साधासधुा वेश करुण होता, 

पा्ात वहाणा सदु्धा नव्हत््ा. कृश अशी शरीर्ष्टी अशक्त वदृ्ध व क्षीण का्ा 

मला आदरणी् खवठोबाच््ा चरणी अपकण केलेल््ा ओव््ाांचा अिक साांगनू 

गेली. ती खिकट आकृती मला सांस्कृती खशकून गेली. वारांवार दवेदशकनासाठी 

पांढरपरूला जाणारे वारकरी िांडी वारा पावसाळा ्ाची पवाक न करता म्हणनू 

मैलोन मैल प्रवास करून जातात ते िक्त त््ा खवठोबाच््ा काही क्षणाच््ा 

दशकनासाठी जातात. खवठोबाांशी त््ाांचां नातां िक्त अिाांग भक्तीचाच असतां. 

म्हणनू तर खवठोबा रा्ाला त््ा काळ्ा दवेाला मागणी घालताना साकडां 

घालताना भक्त म्हणतात, ’आता लई नाही मागणां’! खवठ्ठलाच््ा भेटीची 

दशकनाची आस लागलेला खवठ्ठल भक्त, िक्त/ केवळ शरीराला आवश््क इतके 

अन्न आखण केवळ िांडी वाऱ्ापासनू आखण उन्हापासनू स्वतःच े रक्षण 

करण््ाचे वस्त्र मागतो. बखेसक अशा वस्त्र अन्न खनवारा ्ातील खनवारा िक्त 

मागतच नाही. कारण ह े खवश्वस्त त््ा खवठोबाचे घर आह.े कुठेही खनजा्चां 

आखण पनु्हा ्ात्रा सरुू करा्ची.  

 डोक््ावर तळुस घेऊन, हातात भगवा झेंडा, डोळ्ात भक्ती भाव 

एवढ््ाच खशदोरीवर पांढरपरूच््ा वाटेवर खनघालेल््ा वारकऱ्ाांची भक्ती 

आपल््ाला तकुाराम महाराजाांनी ओव््ाांमर्ध्े िार सुांदर शब्दात व््क्त केली 

आह.े  
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 ज््ा भक्ताांनी ती जाणली त््ाांनी मग िारच अिकपणूक बनवली आह.े 

कस्तरुी मगृाला जसां कळत नाही की सगुांध कुठून ् ेत आह?े सैरभैर होतो आखण 

तो शोधत राहतो की तो सगुांधाचा स्रोत कोणता आह?े तसे मानवाचे होते. 

सखुाचा शोध घेत मानव खिरत राहतो. पण सखु ह े त््ाच््ा मनाच््ा 

समाधानातच सांतोर्षात भक्तीत असतां. ह ेह्या भजनातनू कळत.े  

 श्ी तकुाराम महाराजाांच््ा अभांगाबद्दल खलहावे अशी खरांतर माझी 

शक्ती नाही, अनभुवही नाही, पण भक्ती मात्र आह.े  

 मुांगी साखरेचा रवा,  

 लहानपण दईे दवेा!  

म्हणनू मी आज अभांगाबद्दल खलहीत आह.े ्ात िक्त एकच भक्तीचा 

भाव आह ेआखण खवठोबाचा खवसर पडू न् ेहीच माझी इच्छा आह.े चकू झाली 

असल््ास क्षमा असावी.  

दवेा करू नका पा्ा परता,  

आता लई नाही मागणां.  

** 
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27 पापा कहते है.  

 

 पतु्र व्हावा पुांडा, ज््ाचा खतन्ही लोकी झेंडा!  

 वारस 

पतु्राने/कन््ेन ेमोठे व्हावां, खानदानाचां नाव रोशन करावां असां वखडलाांना 

नेहमीच वाटतां. आपल््ा त््ा अपत््ात सांस्कार रुजवण््ात आईएवढाच 

बापाचा सदु्धा मोठा वाटा असतो. बाबा, पप्पा, अण्णा, बाप ूदादा अशा खवखवध 

नावाांपैकी एखाद्या नावाने सांबोधल ेजाणारा जन्मदाता खपता मलुाचा रक्षण कताक 

असतो. म्हणनू ग्रेट माणसाला बाप माणसू म्हणतात. त््ा त््ा क्षेत्रातील पारांगत 

माणसाला बाप मानले जात.े वेदना झाली की आई ग, अस रडणारा माणसू, 

भीती वाटताच खकां वा अकखल्पत प्रसांग ् ेताच बापरे म्हणतो. िादसक डे जनूमर्ध्े 

असतो, पण घरोघरी िादसक डे रोजच असतो.  

 जाणहरातीतला बाप  

मा् डॅडी स्ट्रॉ ांगेस्ट म्हणनू वखडलाांबद्दल कौतकुान े बोलणाऱा मलुगा 

जाखहरातीत असतो. एका शीत पे्ाच््ा जाखहरातीत जानते हो मेरा बाप कोण 

आह?े म्हणत वखडलाांच््ा स्टेटस ची बढाई मारणारा मलुगा खदसतो. बँकाांच््ा 

गुांतवणकुीच््ा जाखहरातीत ्ोग्् खनणक् घेणारे वडील दाखवतात.  

पालक 

आई व बाप दोघेही श्ेष्ठच असतात. मात्र ‘आईसारखे दवैत साऱ्ा 

जगतावर नाही’ म्हणनू आईची महती सवक जगाने गा्ली आह.े अशी बरीच 

गाणी पण आहते. पण वखडलाांबद्दल एकही नाही. वखडलाां वाचनू का्ा नाही,  
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 आई वाचनू मा्ा नाही! अशी खटप्पणी आह.े आई बद्दल श्तुी स्मतृी 

परुाणा हूनही अखधक लीहील गेलां. पण आईच््ा त््ा आईपणाला माततृ्वाला 

सन्मान आखण सरुक्षा बापामळेुच खमळत.े नाही तर जग खकती कठोर असतां. 

म्हणनूच वडील मोठे ठरतात.  

गुडणवल 

 वखडलाांचा वारसा व गडु खबल ज््ा त््ा ज््ाच््ा त््ाच््ा क्षेत्रात खमळत. 

धांद्यात वडील मलुा-मलुींना आपल््ा आपत््ाांना धांद्याची खास टे्रड खसिेट 

खशकवतात व धांद्याच््ा परांपरेची बेगमी करतात. अनेक कला आखण सांस्कृतीचे 

वारसे जतन करण््ात ह ेगडुवेल उप्ोगी पडतां. ्ा वखडलाांच््ा गडुखवलचा 

िा्दा मलुाांना मलुींना व्हावा म्हणनू तो खपता झटतो. सपुतु्र सकन््ा, सपुीता 

बाप- लेकाची जोडी त््ाांचे सख्् असतच पण सपुीता आखण सकुन््ा ्ाांचीही 

मा्ा स्पहृणी् असत.े मलुाांवर खलुकर प्रेम करणारा खपता, मलुीशी 

अांतरावरून वावरत असला तरी खतला का् हवां ते बघ असां बा्कोला 

मर्ध्स्ि घालनू िोड््ा अांतरावरूनही अखलप्तपणातनूही बघतो. तो र्ध्े् पणूक 

होईल इतपत स्नेह धागा जपतो. तो जोड मजबतू असतो. िेखवकॉल हून पक्क 

असां खपता आखण अपत््ाच नातां असतां.  

णपत््ाचा आशीवाकद.  

मलुगा व मलुी बापाची खचांता असतात. मलुगी व्ात आली की बेटी 

तो ह ेधनी परा्ा म्हणनू अवघडलेला खपता झोप उडून स्नेहादक शाश् ूनजरेने 

मलुींकडे बघतो. अखभमानान ेत््ाचां डोळ्ासोबत मन ेभरून ्ेतां. मलुीचे लग्न 

सु् ोग्् व खतला आवडणाऱ्ा तरुणाांशी करून दणेे व खतला लग्नात आशीवाकद 
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दणेे ह े खपता आपलां स्वप्न कतकव््च मानतो. अगदी मतृ््नूांतरही खपत््ाचा 

आत्मा मलुाांसाठी तळमळतो.  

 णहशोब  

बाळाला वाढवण््ाचा दधू पाजल््ाचा खहशोब जसा आई करत नाही 

तसाच केलेल््ा कष्टाची परतिेड व्हावी ही अपेक्षा खपता पण ठेवत नसतो. 

स्वतःच््ा इच्छा मारून वडील पैस ेसाठवतात. ते मलुाांच््ा खशक्षणासाठी कजक 

काढतात. ते मलुाांच््ा डोक््ावर छप्पर खमळावा म्हणनू घर बाांधतात. स्वतःचे 

जे आ्षु्् आपण जगलो त््ाहून अखधक चाांगलां राहणीमान मलुाांना द्या्चा 

प्र्त्न वडील करतात.  

आजार 

आजार अडचणीच््ा वेळी वखडल कडेवर खाांद्यावर उचलनू घेतात. 

आजारपणात आई इतक््ा नाही तरी िोड््ािार खस्ता काढतात. घसातला 

घास बाजलूा काढतात. पररखस्िती असेल नसेल मलुाला तलुा का् हवां ते 

खवचारतात. ह े त््ा खपत््ाचे मोठेपणच आह.े जवेणाचा घास घेण््ापवूी 

साधारणतः प्रत््ेक वडील तो खकां वा ती म्हणज ेआपली आपत्् जेवली का 

नाही ह ेखवचारतात. गौरव  

इतर गोष्टी दऊे शकेल ना शकेल पण खपता लेकराला दतेो त््ा गोष्टी 

म्हणज े नाव गौरव खहम्मत आखण आधार. त््ात मलुाांचे खहतासाठी आग्रही 

राहणे व मलुाांवर आपली आवड लादल े्ातला एक िरक जाणनू वेळप्रसांगी 

मलुाांसाठी आपला आग्रह दरूही ठेवतात. उदाहरणािक मलुाांच््ा पसांती च लग्न, 

कररअर परदशेी जाण!  

वखडलाांनी मला का् खदलां?  
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वखडलाांनी मला काहीच खदलां नाही म्हणनू दरु्षण दणेारा एक माझाच 

नातेवाईक मला भेटला होता. मी त््ाला म्हणाले,  

“लहानाचां मोठां केलां सांस्कार खदले. वखडलाांनी सदु्धा आईच््ा 

बरोबरीने डोळ्ाांचा खदवा आखण हाताचा पाळणा करून वाढवलां नसतां तर 

रोगराईने त ूएवढ््ात मेला असतात. जगाच््ा कठोर वागण््ाने आपला बळी 

घेतला असता. ह े त ू खवसरलास का? आपण त््ासाठी पालकाांचे कृतज्ञ 

राहा्ला हवां. ” 

 बाप खकती कमवतो त््ान े आपल््ाला का् खदलां ्ावर का त््ा 

वखडलाांची तो कुणीतरी आह ेकाहीतरी आह ेअशी खकां मत ठरते का?  

खाांदे 

 आजारी लेकरू वखडलाांच ेखाांद्यावारी आधार शोधतो. लेकराला त््ाचां 

व् शनू्् ते 50 खकतीही अस ूद ेवडील त््ाला धरून उचलनू, कस ेतशी झेपेल 

तसां कडेवर घेऊन दवाखान््ात नेतात. तो क्षण आठवा. गळ्ात एखादा 

अडकवनू दसुरा हात वखडलाांच््ा खाांद्यावर ठेवनू आखण खवश्वासान ेमान टाकून 

अपत्् जातो, तो खपतपृ्रेमाचा अनोखा आखवष्कार असतो.  

 सामना व णपताश्री  

लहानपणी मला कुत्रा चावला तेव्हा दादा दवाखान््ात न््ा्चे तेव्हा 

घरी गाड््ा नव्हत््ा. गावात असललेा टाांगा ना दरुुस्त होता. खशवा् दादा 

तेव्हा अशक्त आखण आजारी होते. पण त््ाांनी मला उचलले तेव्हा जगातील 

सवक दृष्ट शक्तींची सामना करा्ला ते समिक आह ेतसेच मला वाटलां. हा खवश्वास 

बाप लेकाच््ा बाप लेकीच््ा नात््ाचे सामथ््क असतो.  

 नकोसा हवासा णपता!  



a 

92 
 

वखडलाांच््ा सरुकुतलेल््ा चेहऱ्ात खनळा खशऱ्ाांनी भरलेल््ा त््ा 

वळ्ामर्ध्े आपल ेबालपण असत.े त््ा जाळीमे वदृ्ध कृश हाताांनी आपल े

भखवष्् जोपासलेले असत.े आज ते िकले तेव्हा आपली त््ाांना गरज आह.े 

आपण वदृ्ध झाल््ावर आपली मलुां कशी वागतील? आपण जे पेरणार तेच 

उगवणार! एक आई-वडील चार-पाच मलुाांना साांभाळतात. चार-पाच 

मलुाांपैकी खकमान एक मलू खकां वा एकाने दोन दोन मखहने वाटून सहा मलुां 

वदृ्धखपत््ाला साांभाळू शकत नाहीत का? वडील व््सनी आहते म्हणनू त््ाांना 

कुठेतरी टाकून खदलां असां साांगणारी सदु्धा एक मैत्रीण भेटली. मला धक्काच 

बसला.  

 वदृ्धा आई-वखडलाांना साांभाळा्ला सरकारला का्दा करा्ची वेळ 

्ावी? खवचार करा मलुाांच््ा भेटीसाठी आससुलले््ा वखडलाांना आपल््ा 

भेटीने खकती आनांद होईल? त््ाांची खशुी का् खवचारता? मग ते तोंड भरून 

आशीवाकद दतेील.  

 बीते तेरे जीवन की घखड्ा,  

आराम की ठांडीच््ा छाव मे!  

 काटाभी ना चभूने पा् ेकोई,  

 मेरी लाडली तेरे पाव मे!!  

 हपॅ्पी िादसक डे!  

बेटा हमारा बडा काम करेगा,  

 पापा कहत ेह ैबडा नाम करेगा.   
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28 देवाक काळजी 

 

दवे सगळी काळजी घेतो. िार पवूी एका कॅलेंडरवर, दवे आह,े अशा 

शीर्षककाने खाली एक जाखहरात होती. तेव्हा सकारात्मक वाटे. दवे आह ेका 

नाही हा वाद बऱ्ाचदा घातला जातो. पण दवे ही शक्ती आह ेह ेसगळ्ाांनाच 

कबलू करावां लागतां. डॉक्टर श्ीराम लाग ूनी दवेाला ररटा्डक करा वगैरे अस े

लेख खलखहले होते. क्वखचत नाखस्तक असले तरी दवे आह ेही सांकल्पना प्रत््ेक 

व््क्तीच््ा मनात असत.े  

 कुणी कमककाांड, तर कुणी श्दे्धने भक्ती भावाने पजूा करतो. कोणी शो 

करतो आखण ईव्हेंट करतो.  

आज खलहावसां वाटलां कारण माझी मैत्रीण म्हणाली की नवरात्रीचे नऊ 

खदवसाचा मेन ूमी ठरवला. एक खदवस श्ीखांड एक खदवस बासुांदी एक खदवस 

शेव्ाची खीर एक खदवस गव्हळ्ाची खीर एक खदवस परुणपोळी इत््ादी 

इत््ादी. त््ावर माझ््ा मनात आलां गोरगररबाांना आज महागाई एवढी 

वाढलेली असल््ाने दोन वेळा जेवण खमळणां अवघडे अशावेळी दवेी का् 

िक्त खहचा मेन ूबघनू खशु होणार आह ेका?  

 आपल््ाला जे आवडतां आपल््ाला जे खा्चां असतां ते आपण 

दवेाला प्रसाद म्हणनू त््ा त््ा पारांपाररक ऋतनूसुार आपल््ा सांकल्पनेनसुार 

आपल््ाला आई-वखडलाांनी साांखगतलां असेल त््ानसुार आपण तो पदािक 

खाद्यपदािक दवेाला नैवेद्य म्हणनू दाखवतो आखण तो आपणच खातो. असां 

म्हटलां जातां जर दवे प्रसाद खा्ला लागला तर लोक दवे दवेाला प्रसाद 

दाखवणेच बांद करतील. तो प्रसाद आपल््ाला स्वतःलाच खा्चा असतो 
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म्हणनू आपण वारांवार नैवेद्य दाखवतो. काही सांताांच््ा बाबतीत तर रोज 

केलेला स्व ा्ंपाक सदु्धा दवेाला दाखवनू नैवेद्य करून खावा असां साांखगतलां 

जातां. ्ा सवक गोष्टींचे चाांगल ेिा्द ेसदु्धा खमळतात. मनशक्ती वाढत,े जेवण 

अांगी लागतां. जेवणातील सगळे चाांगल ेपदािक पोटात जातात. अजनूही एक 

गोष्ट आठवा्चां कारण म्हणज ेआमची खबखल्डांग अगदीच जनुी आखण कशीशी 

झालेली असताना मी आजारी पडल््ावर आपण कसां करावां? हा मोठा प्रश्न 

मला पडतो. माझ््ा 90 वर्षाकच््ा सासबूाई ांना माझ््ाकडे आणणे भागच होतां. 

खतसरा मजला खलफ्ट नाही. खजन््ात िोडी पडझड झालेली, पॅसेज मर्ध् ेशेवाळ 

आलेल आह.े अशावेळी मी त््ाांची कशी सेवा करणार? त््ाांना स्वतःला सदु्धा 

ती खशक्षा होती आखण मला दखेील ती खशक्षा होती. कारण माझे व् 65 च््ा 

दरम््ान आले आह े आखण त््ा 90 वर्षाकच््ा आहते. नोकर माणसाांची 

हल्लीची पररखस्िती आपल््ाला माखहती आह.े सखुवधा अ्ोग्् होते. वदृ्ध 

लोकाांना स्वीगी आखण झोमॅटो चे जेवण आवडतच असां नाही. त््ावेळी दवेान े

त््ाांची दसुऱ्ा भावाकडे राहा्ची सो् केली. खतिनू त््ाांनी िोन केला. मी 

कस ेआहात का् आहात खवचारले. तेव्हा त््ा म्हणाल््ा,  

“इतकी चाांगली मोलकरीण खमळाली आह.े मला आई आई म्हणत.े 

माझी सगळी सेवा करत.े मी दपुारी बागेत जाऊन बसत.े पक्षी खकलखबलतात. 

झाड, शाळेत जाणारी मलु मजा ्ेत.े जेवण चवदार करत असत.े तस िारसां 

ऊन नसतां हवा चाांगली आह.े जी स्व ा्ंपाकाला 24 तास बाई आह ेती प्रत््ेक 

पदािक मी साांगेन तसा साांगेन त््ा पद्धतीने करत ेआखण मला खतने बनवलेले 

जेवण खपू आवडतां. घरचे नोकरीवर जातात ते सांर्ध्ाकाळी ्तेात. ते िोडे 

काही वेळ गप्पा मारतात. िोन असतो, मोबाईल असतो, टीव्ही असतो. एक 

नसक तरुणी तळपत चोळा्ला ्ेत.े दवे आपली सगळी काळजी घेत असतो. 



a 

95 
 

तलुा पण बरां वाटेल. तझु््ाही घराचां ररडव्हलपमेंट पटकन होईल. दवेाच््ा 

मनात आलां तर दवे लगेचच पनुखवककासक उभा करतो आखण काम होऊन जातां. 

अशी घरात राहून राहून तझेु होणारे हाल आम्ही जाणतो, तसा तो दवे सदु्धा 

जाणतोच ना! ” 

“पवूी आपल््ा घरी नवरात्र माांडा्ची खकती धमू असा्ची पण 

तब््ेतीला झेपता ्ेईना झाल््ावर आपण ते बांद केलां. सगळां बांद पण 

मनातल््ा मनात पजूा करत राहा्ची. ”मी 

“दवेाची प्रािकना करा्ची. मांत्र म्हणा्चा कां बरेच््ा दृष्टीने बसनू पोिी 

वाचन होत नसेल तर राहु द.े नाही तर मनातल््ा मनात मांत्र म्हणत रहा. आरोग्् 

जपत रहा. घराबाहरे पडून दवेीची ओटी भरता ्ेत नसेल तर घरी ्ेणाऱ्ा 

मोलकरणीला साडी बाांगडीजोडी द ेखकां वा रोख रक्कम द.े त््ा दवेाने आज 90 

वर्षाकची होईप्ंत माझी काळजी घेतली. तो दवे सगळ्ाांचीच घेत असतो. तझुी 

घेईल. दवेीला शखक्त माता म्हणतात. दवेी ही आई असते. आई मलुाचां कधीच 

वाईट करत नाही. ज् दवेी आई माता. दवेाक काळजी.  

* 
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29 उपणस्िती  

  

एखाद ेव््क्तीची उपखस्िती सदु्धा आपल््ाला खपू आनांद दऊेन जात.े 

समाधान दऊेन जात.े त््ा व््क्तीच््ा सोबत वावरलो की आपण बदलनू जातो. 

त््ा नात््ाांमधला आनांद, समाधान आपल््ा वागणकुीत खदस ूलागतां. कृतज्ञतेने 

आपण त््ा व््क्तीच््ा डोळ्ात बघत असतो. खकरकोळ खकरकोळ खवनोदाांना 

हसत असतो. दोघाांना समोरच््ा व््क्तीला ही प्रेरणा खमळत.े  

समोरची व््क्ती दःुख कष्ट खवसरत.े खनदान काही काळ खतला गडु खिल 

वाटतां. मनाचा कल्लोळ शाांत होतो.  

काही लोक सदवै दमुुकखललेी असतात. काही जणाांना काहीतरी सामीश 

बोलनू अस सचुवतात जण ु आपण िार चतरु रखसक आहोत. ह े असां 

दाखवा्चां असतां, ह ेबोला्ला सदु्धा काहीना आवडतां. तर काही लोक सदवै 

दमुुककलेलां तोंड करून वावरत असतात. ्ा लोकाांची उपखस्िती हवी खक नको 

ह ेसमोरच््ा व््क्तीच््ा अखभरुची वर अवलांबनू असत.े समान गणेुश ूसख्ख् ा्ं! 

्ा न््ा्ाने माणसाची मैत्री होत असते. त््ामळेु काही काही वेळा अशा 

प्रकारातल््ा खवखचत्र लोकाांची उपखस्िती टाळली जात.े  

 नातवांड बालक शेजारची लहान मलुां ् ाांना सदु्धा कोणती आजी/ कोणते 

आजोबा आपल े लाड करतात ह े बरोबर कळतां. अशा आजी आजोबाांची 

उपखस्िती त््ाांना आवडत.े अन््िा ते एकदम गप्प गप्प बजुल््ा 

कावल््ासारख ेहोतात.  

तेरा मझुसे ह ैपहल ेका नाता कोई,  

 ्हुी नही खदल लभुाता कोई!  
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 ह ेवाक्् खरां असलां तरी समोरच््ा व््क्तीची वतकणकू आखण दशकनी्ता 

सदु्धा खतची उपखस्िती प्रािकनी् आह ेकी नाही त््ावर पररणाम करत.े काही 

काही व््क्तींची वतृ्ती अशी असत े जे दसुऱ्ाला समाधान दतेात. तर काही 

नकोश ेठरतात. बाहरेुन आतनू शदु्धता ्ा बाबतीत खवचारात घतेली जात.े  

शांभर टक्के आरोग्् ह ेकुणाच््ा खह बाबतीत सहसा तरी शक्् नसतां. 

साखत्वक तब््ेतीच््ा खवकार काहीतरी चालचू राहतां. पण ्ा सहवास ्ोग्् 

व््क्तीन े बोलणे बरे वाटते. खकरकोळ खकरकोळच उपा् आपल््ा 

आरोग््ासाठी हव््ाशा व््क्ती साांगतात खकां वा त््ाांच््ा सहवासात त््ाांच््ा 

स्पशाकन ेत््ाांच््ा बोलण््ाने नसुत््ा त््ाांच््ा जवळ आल््ाने पण बरां वाटतां. 

गरुुदवे भक्त ह ेसदु्धा त््ाांच््ा ओराांमर्ध्े खकां वा तेजोवल्ात आल््ावर जसा 

बदल आपल््ा शरीरात घडवतात तशाच प्रकारे ्ा चाांगल््ा व््क्ती आपल््ा 

शरीरात चाांगले घडवतात. सज्जन प्रेमळ व््क्ती हल्ली तशा दखुमकळच असतात 

पण त््ाांच््ा सहवासात आपण खशु होतो.  

काही शभुका्ांना पाटीला मेजवान््ाांना गेट-टुगेदर खकां वा आनांद 

मेळाव््ाला सदु्धा जा्ला कधी कधी आपल््ाला टेन्शन ्ेतां. कारण की खतिे 

आनांद खमळाव््ात अशा व््क्ती असतात ज््ा आनांद खहसकावनू घ््ा्चा 

प्र्त्न अखधक करतात. त््ा नकोशाांची उपखस्िती आपल््ाला खटकते.  

आपण कुणाला आनांद दऊे शकलो नाही तर खनदान त््ाला टोचनू बोल ू

न्,े (हो आखण मग त््ा अखधकच लोकशा ठरतात) एवढी सदु्धा जाणीव त््ा 

लोकाांना नसते. साळुबाई सारखे एकमेकाांना काटेरी टोचे मारून त््ा लोकाांना 

स्वतःला आनांद खमळतो पण हळूहळू लोक त््ाांना टाळू लागतात. त््ाांची 

उपखस्िती समाजात िारशी हवीहवीशी मानली जात नाही. केवळ पैसा स्वािक 
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पद ्ाच कौतकु म्हणनू कधी कधी त््ाांना समोर उभां केलां जातां पण त््ात 

नकोसा भाव दडलेला अस ुशकतो. तो उपचार नकोसा होतो.  

 हव््ाशा ्ाउलट नकोशाां अशा काही व््क्तींची उपखस्िती अशी असत े

की त््ा दसुऱ्ाला अस्वस्ि करतात. त््ा समोरच््ाचे दखुऱ्ा जागेवर 

टोचतात.  

उदा. तलुा आ्षु््ात का् हवां ह ेखवचारल््ावर आपण आपल््ाला जे 

हवां त््ा दोन मोठ््ा गोष्टी साांखगतल््ावर ती कमतरता आपल््ाला आह ेह े

माखहती असते. पण समोरची व््क्ती बोलनू बोलनू आपल््ा त््ा समजनू 

आलेल््ा कमतरतेवरून आपल््ाला टोमणे हाणते. आपल््ातली उणीव 

वारांवार दाखवते. अशा व््क्तींच््ा उपखस्ितीत नको वाटते.  

Some people bring happyness wherever they go but some 

people bring happyness whenever they go.  

 some people give happyness when they speak, some 

people do so when they are left or when they shut up.  

आपण कस े बना्चे आपली उपखस्िती कशी ठेवा्ची ह े आपणच 

ठरवा्ला हवां ते सोपां नसतां पण प्र्त्न करा्चा.  

*** 
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30 हे करू ्ा का?  

 

माणसू आ्षु््भर खवचार करत राहतो ह ेकरू ्ा का ते करू्ा? हा 

खनणक् घेऊ ्ा की तो खनणक् घेऊ ्ा? स्िलाांतर करू ्ा, दसुऱ्ा गावी 

राहा्ला जाऊ ्ा? घर बदल ू्ा? नोकरी बदल ू्ा? खमत्रमैखत्रणी बदल ू्ा? 

कटे्ट बदल ू्ा? ह ेकरू का ते करू ्ा? मै ्हाां जाऊ ्ा वहा जाऊ? अशा 

का्म खनणक्ाच््ा गदीमर्ध्े आखण प्ाक्ाांच््ा भाऊ गदीमर्ध् ेएकही प्ाक् 

्ोग्् वाटत नसतो. उत्कृष्ट हव े म्हणनू आतरु झाल््ासारखे खनघालो तरी 

कुठेतरी सखु खमळा्चे आशेनी जात ेआखण तोंड िोडून घेतो. असां का होतां? 

आता का् करा्चां, आता का् करा्चां? एका पवूीचे नाटकात तो माणसू 

सारखा आता का् करा्चां आता का् करा्चां? असां हताश होवनू, वर 

पाहताच, एकसरुीपणे म्हणत घराच््ा /झोपडीच््ा दारात बसत असतो आखण 

बाहरेच््ा जगाशी सांबांध तोडून टाकतो. तशाच पररखस्ितीत माणस ेबरेच वेळा 

जात असतात.  

 का् करावां हा खनणक् स्वतः घेणे सोप ेकधीच नसत ेआखण चकुलेल््ा 

खनणक्ाची जबाबदारी घेणां तर जास्ती अवघड असतां.  

 माकेखटांग करणारे हुशार असतील तर पसु्तक खवकतात, गाद्या, और्षध, 

तेल, ्ोजना, वस्त ूखवकतात. न लागणाऱ्ा गोष्टी गळ्ात मारतात आखण मग 

घरातलां ते सगळे पसारे आखण अिकव््वहार बघनू असां वाटतां आता का् 

करा्चां?  

का् करावे? जीवन सोप ेआह,े ्ा शीर्षककाच ेकाही लेख वाचल ेकी 

असां वाटतां, कुणाचां असतां आ्षु्् सोप्प? आपलां तर नाही्े!  
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लहान व्ात आपण आपल््ाला अनभुव नाही, आपल््ाला कोणी 

िसवेल म्हणनू का् करू का् करू असां खवचार करून बरेच खनणक् टाळतो. 

वदृ्धापकाळात आता आपल््ा अांगात शक्ती नाही, चोरान ेआपल््ाला, अिवा 

अन्् कोणी ढकलनू खदल आखण पाडलां तरी आपण मरून जाऊ, अशा वेळी 

आपण कुठे ह ेव््वहार करा्च ेअसां म्हणनू आपण पा् मागे घेतो.  

का् करू, का् करू असां म्हणनू काहीच करत नाही. मला आठवतां 

माझ््ा बखहणीचे खमस्टर वारले तेव्हा ती म्हणाली की मी ह े सगळां सोडून 

पणु््ाला दसुऱ्ा फ्लॅट आह ेखति ेजाऊन राहीन. माझे आई वडील वारले तेव्हा 

आम्ही ठरवलां होतां की आपण ह ेसगळां सोडा्चां आखण भावाकडे राहा्ला 

जा्चां. पण गेलो नाही. माझ््ा वखहनी वारल््ा तेव्हा त््ाांच््ा मलुाांनी ठरवलां 

होतां की आपण ह ेसगळां सोडून पणु््ाला जाऊन राहा्चां. माझ््ा मैखत्रणीन े

खतचे पती वारल््ावर ठरवलां होतां की परदशेी मलुाकडे जाऊन राहा्चां. बरेच 

खदवस चचाक केली ह ेकरू का ते करू! मग खतकडे जा्चां म्हणज ेसवक त्ारी 

हवी म्हणनू इिनूच ऑपरेशन करून जा्चां (गडुघ््ाचां) का खतकडे गेल््ावर 

करा्चां? ्ा घराचां का् करा्चां? ह ेभाड््ाने द्या्चां? काही सामान खवकून 

टाका्चां ठरवल.े खपू गोंधळ मताांतर चचाक ्ातच बराच काळ गेला. पण ईिे 

राहा्ला लागल.े वेळ जातो, ताण ् ेतो, आ्षु््ात कुठलाही खनणक् घेण ेसोप्पां 

नसतां.  

 असां म्हणतात चकुीचा खनणक् घेणारी माणसां सदु्धा आ्षु््ात ्शस्वी 

होतात पण कोणत््ाच खनणक् घेऊ न शकणारी माणसां मात्र अप्शी होतात. 

तसेही असेल पण आपण घेतलेला खनणक् चकुला तर आ्षु््ाच््ा अशा 

टोकावर आपण ्ेऊ शकतो की खतिनू आपण परत सदु्धा जाऊ शकत नाही. 
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रडण े आखण घेतलेल््ा खनणक्ाांचा पिाताप करण््ापलीकडे हातात काहीच 

राहत नाही.  

घर हा िार मोठा प्रश्न असतो. पवूी तरी बांगले असा्च ेत््ा बांगल््ाांमर्ध्े 

काही तोडिोड करता ्ा्ची. लहान वाटला तर वरती एखादी खोली बाांधता 

्ेत अस.े आजबूाजलूा बदल करता ्ेत असत. आता त््ा फ्लॅट मधल््ा त््ा 

पाचश े स्क्वेअर िुटच््ा जागेत आपण काहीच बदल करू शकत नाही. 

त््ामळेु आह ेत््ाच््ातच कसांतरी कोंबनू काांमनू खकां वा इकडची खभांत खतकडे 

करून, इिे रॅक, खतकडे कपाट लावनू ह े टेबल खतकडे सरकवनू अशी 

आपल््ाला तडजोड करावी लागते. पण तरीही राहतां घर सोडून दसुरीकडे 

जाऊन राहण््ाचा खनणक् होतच नाही. तो खकती अवघड असतो.  

वाटते की सवक बखहणी भाऊ खमळून एकत्र राहू ्ा. एकाच जागी राहू ्ा, 

एकाच खबखल्डांगमर्ध्े चार जण खवकत/ भाड््ाने घेऊन जाऊ ्ा. पण असां 

ठरवलां तरी भाड््ाची रक्कम बघनू सदु्धा भीती वाटत.े त््ामळेु माणसू बदल 

करा्ला घाबरत असतो. न््टूनच््ा इनरखश्ा ्ा खन्मानसुार माणसू नवीन 

खनणक् घ््ा्ला कां टाळाच करत असतो.  

 माझ््ा खमस्टराांच ेखमत्र आहते. एकटेच राहतात. सारखे सारख ेम्हणतात 

की मी आता वदृ्धाश्मात जाणार. सतत आम्हाला वदृ्धाश्म शोधा्ला 

लावतात आखण आम्ही मग त््ाांच््ासाठी वदृ्धाश्म शोधतो. पण शेवटी ते 

कुठेच जात नाहीत. घरीच राहतात.  

माझी एक मैत्रीण तर रात्री हाटक अटॅक अॅडखमट झाली. तरी सदु्धा, 

कधीपण वदृ्धाश्मात जा्च््ा वेळी ती म्हणा्ची मी 75 च वर्षाकची आह.े मी 

पढुच््ा वर्षी राखहला जाईल. असां करून तो खनणक् न घेण््ात खतचा बळी गेला. 
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माझां पण काही वेगळां नसतां. मी बऱ्ाचदा ठरवत े की नाही आपल््ाला 

आपल््ात बदल हवा. काहीतरी जीवनशैली बदला्ला हवी. आपण 

काहीतरी डा्खटांग करु्ा घर बदल ु्ा. खनणक् घेऊन आह ेत््ा खस्िर एनजी, 

ठहराव ्ातनू बाहरे पडा्ला हवां. पण ह े खस्िती स्िापकत्व जे आह े ते 

माणसाला प्रगती करू दते नाही. कारण की आपण जी करणार ती प्रगतीच 

आह ेका अधोगती आह?े हा पण प्रश्न पडतो. पढेु जाऊन खनणक् चकुला म्हणनू 

परत ्ेण््ाला सदु्धा िार खहम्मत लागते. िार मोठे नकुसान त््ा चकुीच््ा 

खनणक्ाने होऊ शकतां. त््ामळेु मी का् करू मी का् करू हा प्रश्न माणसाच््ा 

मनात सदवै रहातच असतो.  

 तमु्हीTo be or not to be that is the question म्हणता. 

और्षधोपचार आखण गणु ्ेत नसेल तरी डॉक्टर बदला्ची सदु्धा खहम्मत होत 

नाही. खनणक् होत नाही. गल्लीबोळात दवाखान ेअसतात पण हा डॉक्टरचा 

अनभुव वाईट, त््ाचा वाईट, ्ाचा चाांगला, त््ाचा बरा, हा महाग, तो स्वस्त 

्ाच््ामर्ध्े आपण कुठलाही खनणक् घेता न घेता आह ेते चाल ूठेवतो.  

 पढुच््ा वेळी ऑपरेशन करा्ला साांखगतल््ावर माणस ेआठ आठ दहा 

वर्षक खनणक्ाांमर्ध्े घालवतात. लग्नाचा खनणक् सदु्धा असाच असतो. पटकन होत 

नाही. कधी चकुतो. कधी दीघककालीन सांकटाची माखलका ठरतो. खसनेमाला 

जा्चां, नाटकाला जावां, खिरा्ला जावां, दवेळात जावां कट््ट्ावर जावां का 

तलावावर खिरून ्ावां अस ेबरेच खवचार मी रोज करत.े पण करत काहीच 

नाही. खखडकीशी बसनू सू् ाकस्त बघत बसते.  

 का् करू मी का् करू मी का् करू असांच म्हणत बसते. खपू कां टाळा 

आला की टीव्ही लावते इखड्ट बॉक्स आहचे. आपल््ा सगळ्ाांच््ा 
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मदतीला मी का् करू हा माणसाचा खचरांतन प्रश्न आह?े को अहम असां बाळ 

रडतां ते मी कोण आह ेम्हणनू कदाखचत रडत नसावां मी का् करू म्हणनू रडत 

असावे असां मला वाटतां.  

** 
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31 खरेदी जत्रा  

 

व््क्तीच ेएका आ्षु््ाच््ा ठराखवक क्षणानांतर आ्षु््ात बदल िारसा 

घडणां शक््च नसतां. असेही हल्लीचा काळ असा आह े की क्षणोक्षणी 

टेक्नॉलॉजी बदलत असत ेसमाज बदलत असतो पण म्हणावा असा भावखनक 

बदल होतच नसतो.  

 पवूी एकत्र कुटुांबात कुटांबना भाांडण वाद नात््ाांचा स्तर, आई, नात््ाांची 

गुांतागुांत ्ामळेु वेळ कसा पटकन चालला जा्चा. हल्ली मोबाईल टीव्ही 

कॉम्प््टुर खसनेम ेह ेसगळां असनूही वेळ कधी कधी खा्ला उठतो.  

 क्लब मर्ध् ेजाऊन पत्त ेकुठतरी मजा करणारे रमी खेळणारे ह ेप्रकार पवूी 

खसनेवात दाखवा्चे. तेव्हा ते आपल््ाला माखहती होत.े कटे्ट खभशी ग्रपु ह ेसदु्धा 

आपल््ाला माखहती होते. पण हल्ली एक नवीनच व््सन समाजात खनमाकण 

झाला आह ेते व््सन म्हणज ेखरेदी करण.े  

 पवूी सेल लागला की पावसात पणु््ाला सेल मधील साड््ा चाांगल््ा 

खमळतात म्हणनू लोक धावत जा्च.े मुांबईला कलाखनकेतनला साड््ाांचा सेल 

लागतो म्हणनू त््ा सेल साठी बा्का धावत जा्च््ा. आता साड््ाांच््ा 

दकुानाांवर अशी पररखस्िती आह ेकी साडी बदलनू डे्रस खमळणार नाही असा 

बोडक लावला जातो. मानपानाला सदु्धा हल्ली डे्रसच कापड खदले जातां. साडी 

खदली जात नाही. तर खवर्ष् हा आह ेकी खरेदी ्ात्रा पवूी ही होती. दणे््ा 

घेण््ासाठी होईल, उप्ोगी होईल ्ाबद्दल म्हणनू साड््ा खरेदी करत. 

खदवाळीत द्या्ला होईल, वाढखदवसाला द्या्ला ्ेईल, अशा कारणाने सेल 

मर्ध् ेखरेदी केली जात अस.े स्वस्तात खमळत म्हणनू सेलमर्ध् ेचपला पसु्तकां  
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कपडे वस्त ू घेतल््ा जातात. सबसे सस्ता खदन म्हणनू मग ग्रॉसरी खरेदी 

करा्ची िॅशनच आली. ्ा खरेदीचा आजार एक मोठ््ा प्रमाणात वाढतो 

आह.े  

 आपल््ा जीवनातील काहीतरी कमतरता अिवा उणीव असेल ती 

भरून काढण््ासाठी माणसू खपू खरेदी करत असतो. पवूी दोनच कपडे 

असा्च ेएक माांडीवर एक दाांडीवर! आता बा्काांचे परुुर्षाांचे सगळ्ाांचे कपडे 

्ानी कपाटच कपाट भरलेली असतात. ्ा खरेदीमर्ध्े अजनू एक खरेदी 

वाढली ती म्हणज ेसौंद्कप्रसाधन!  

 खस्त्र्ाांच््ा बरोबरीने परुुर्ष सदु्धा सौंद्कप्रसाधन खरेदी करत असतात. ्ा 

खरेदी जत्रेला एकट जाण््ात काही मजा नसत ेकुणीतरी सोबत हवां की ज््ाचां 

मत घेता ्ेत.े नाहीतर खरेदी करून आणलेली वस्त ूदारात खशरताच नकोशी 

वाटा्ला लागत.े बऱ्ाच घरी तर खरेदी करून आणलेल््ा वस्त ू्ा घरात 

आल््ावर िेकल््ा जातात आखण त््ानांतर उघडून सदु्धा बखघतल््ा जात 

नाहीत. इतकां  खरेदीचे व््सन समाजात वाढलेलां आह.े  

 ्ा खरेदीत अजनू एक भर पडली, ती म्हणज ेऑनलाइन खरेदी! ्ा 

ऑनलाइन खरेदीनसुार खव्हखडओ बघनू िोटो बघनू, माखहती बघनू खरेदी केली 

जात.े अिाकत िोटोतली वस्त ूआखण प्रत््क्षातली वस्त ू्ाांच््ात िरक सदु्धा 

्ेऊ शकतो. रांग वेगळे ्ेऊ शकतात पण त््ात िेखडट काडकवर, पे लेटर असा 

पण ऑप्शन असल््ामळेु माणसां ऑनलाईन खरेदी सदु्धा करत असतात.  

 ऑनलाइन खरेदीची वस्त ूपरत करा्च््ा वेळी दवे पण आठवतो. मी 

िूड प्रोसेसर घेतला आखण जागेत मावेना म्हणनू दसुऱ्ा खदवशी पासनू मी तो 
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िूड प्रोसेसर परत करण््ासाठी आटाखपटा करत ेअजनूही तो िूड प्रोसेसर नवा 

कोरा बॉक्स न उघडलेला माझ््ा घरी पडलेला आह.े  

ईझी ररटनक असां खलखहलेलां असलां तरी ऑनलाईन खरेदीत हा धोका 

असतोच. पवूीच््ा काळी खरेदीला एखाद्या मैखत्रणीला सोबत नेलां जा्चां. 

हल्ली मॉलमर्ध्े बडी म्हणनू एक बाई खदली जाते. जी बाई तमु्हाला खरेदीसाठी 

सेकां ड ओपीखन्न दते असत.े  

 खरेदी सलुभ व्हावी म्हणनू अनेक ्कु्त््ा लढवल््ा जातात पण 

एकूणच जागखतक मांदीमळेु खरेदी गेल््ा दोन वर्षाकत कमी झाली आह ेत््ापवूी 

तर खरेदीचा िुगवटाच होता.  

 खपू खाणां अिवा अन्नधान्् जांक िूड ड्रा्फू्रट्स, ऑनलाइन 

आधखुनक परदशेी मळू असलेले पदािक, ् ाांच््ा खरेदीची िेझ खपूच वाढलेली 

आह.े पोटाच््ा भकेुपलीकडेही अखधक ह ेअन्न मागवले जात, वा्ा जात.े  

 गणपती नवरात्र खदवाळी खिसमस आखण गढुीपाडवा ्ा पाच सणाांना 

खरेदीचा वले ू वगनावरी वाढलेला असतो. बोनस घेऊन उसनी उधारवार 

काढून माणस सणाच््ा वेळी जोरात खरेदी करत असतात. खरेदी जत्रेमर्ध् ेएक 

िील गडु चा भाव असतो.  

 काहीतरी खरेदी करताना माणसाचां मन आनांखदत होतां आपल््ा खखशात 

असलेला तो पैसा आपल््ाला उब दऊेन जातो. खरेदीच््ा मानसशास्त्रात 

िील गडु चा िार मोठा भाग आह.े कुठलाही व््ापारी स्वतःच े नकुसान 

पत्करून सेल लावणे, खडस्काउांट दणेां शक््च नसतां. तरीही सेल आखण 

खडस्काउांट ्ा भ्रामक शब्दाांच््ा मागे धावनू माणसू खरेदी ्ात्रेत सामील होत, 

िसत राहतो.  
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 पवूीच््ा काळी गावात एखादा रोड खरेदी साठी असे. वाण््चां दकुान 

असा्चां. एखादाच कपडे वाला असा्चा खकां वा जत्रेत खमळणाऱ्ा आनांद हा 

एकमेव आनांद असा्चा. आता वारांवार खरेदी वारांवार जत्रा, वारांवार खाणां, 

वारांवार मजा करण े खरेदी जत्रेची िेझ वाढते आह.े माणसाकडे कमोखडटी 

म्हणनूच बखघतले जात े खकां वा त््ाच््ा खरेदी शक्तीचाच खवचार केला जातो 

आह.े  

अखतररक्त खरेदी ही प्ाकवरण हाकसाला सदु्धा कारणीभतू ठरत असत.े पण 

ते लक्षात न घेता माणसां खरेदी करत सटुतात. खदवाळीची खरेदी जत्रा चाल ू

आह.े  

 आवश््क ते जरूर घ््ा पण अनावश््क कचरा खरेदी करू नका हीच 

खवनांती.  

** 
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32 कपाटच कपाटे  

 

आमच््ा एका पररखचताांनी घर खवकले. ते दोघे ज््ेष्ठ नागररक स्वतांत्र 

राहत होते. नातवांड आखण त््ाांची मलुगा आखण सनू वेगळे फ्लटॅमर्ध् ेराहत 

होते. त््ा चौघाांनी एकत्र राहा्चां ठरवलां. ्ाचे कारण की नातवांड िोरीन ला 

गेली. दोघां कपल्स ह ेवदृ्ध होते त््ावेळी खतने जनुां घर मोडलां. सांसारातल््ा सवक 

सामानासह खवकून टाका्च ठरवलां. कारण की त््ाांना मलुगा आखण सनू 

म्हणाले की िक्त तमु्ही तमुचे कपडे आखण और्षध घेऊन ्ा्चे. बाकी सगळां 

सामान तमु्ही तमु्हाला जसां वाटेल तसां खवल्हवेाट लावनू टाका. माझ ेह ेपररखचत 

75 वर्षाकचे आह े म्हणज े 45 वर्षाकचा सांसार सॉरी पांचावन्न वर्षांचा सांसार 

साठवला आह.े कदाखचत सरुुवातीची दहा वर्ष े आनांदान े उप्ोगी म्हणनू 

घेतला असेल आखण पढेु नांतर साठवणकू करून खकां वा जमा करून करून तो 

सांसार वाढला असेल. जागा मोठी घेतली म्हणनू स्टोअर रुम मर्ध् े ठेवला 

असेल. खतला मी म्हटलां,  

“कसां का् करशील त ूखकती सामान आह ेतझु््ाकडे! ” 

त््ावर ती म्हणाली,  

“हो ना ग! खरांच इतकां  सामान, इतक््ा वर्षांचा सांसार, खजि-ेखजि े

बदली होत गेली खतिला जमा झाला. चपला सवक भार अखधभार भेटीला 

आलेल््ा वस्त,ू कपडालत्ता खपू आह.े कपाटच कपाट9 कपाटच आहते.  

 ते घर खवका्ला काढल ेत््ाच््ा 3 बेडरूम मर्ध् ेनऊ लाकडी कपाट 

होती. खशवा् एक आपलां नेहमीच पैस ेआखण दाखगने ठेवा्चां लोखांडी कपाट 
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आह.े 60 साड््ा वगैरे कपाटात गाठोडां मर्ध् ेसापडले. हल्ली सगळेच डे्रस 

घालतात आखण पडा्ची भीती वाटू न् ेम्हणनू पांजाबी सटू वापरले जातात. 

करोना काळात दोन वर्षक गोदरेज कपाट का् आखण बॅगग का् काहीच उघडलां 

गेलां नाही. त््ामळेु ्ा साड््ाांचां का् करा्चां हा मोठा प्रश्न आला. खमस्टराांचे 

कपडे शटक पॅन्ट ड्रा्व्हर झाडूवाला दऊेन टाकले. साड््ा एका स्व ा्ंसेवी 

सांस्िेला दऊेन टाकल््ा. खपू बदल््ा होत. वर त््ामळेु घरात मोठ््ा मोठ््ा 

बॅगा होत््ा. त््ा मर्ध्ेच सामान घालनू दऊेन टाकलां. ताांब््ा-खपतळेची भाांडी 

एका मैखत्रणीने आनांदाने घेतली आखण घासनू पसुनू खतच््ा घरामर्ध् े ठेवनू 

खदली. त््ा बदल््ात खतने आम्हाला दोन खदवस जेवा्ला सदु्धा बोलवलां. 

ताांब््ाच््ा भाांड््ातील पाणी वापरा्च ेम्हणनू खपू ताांब््ाची भाांडी आणली 

होती. खपतळी कळशा कधीतरी माळ्ावर ठेवल््ा गेल््ा होत््ा. त््ा 

काळच््ा खपतळी वस्त ू माळ्ावरच््ा काढून त््ाची खपतळी मोड खदली. 

त््ाच््ा बदल््ात खपतळी खदवा आणला. पण सनुबाई म्हणतो की हा खदवा तरी 

का् करा्चा? घरात अडचण होणार. चाांदीच््ा छोट््ा-छोट््ा वस्त ूपषु्कळ 

होत््ा. चाांदीची मोड द्या्ला गेल््ावर काहीच पैसा ्ेत नाही. त््ाांचां का् 

करा्चां हा मोठा प्रश्न होता. बजेट मर्ध् ेबसतो म्हणनू छोटे मर्ध्म अशी जरा 

हलक््ा प्रतीच े चाांदीच््ा खपू वस्त ू बक्षीस खमळतात. त््ा मोडीत खदल््ा. 

बारशाला जवेणाला वाढखदवसाला पवूी लेमन सटे, कुकर, भाांडी दान 

करण््ाची पद्धत होती. नांतर मधल््ा काळात कॅसेरोल िमाकस खदले गेले. नांतर 

ती मोठी खदसणारी वाढखग ्ेत. जी उप्ोगी नाही. नांतर ती प्लास्टीकच््ा 

वस्तचूी भेट आली आली. झुांबर ही दणे््ाची पद्धत आली. जनुे खमक्सर तीन 

आहते. त््ा सगळ्ा वस्तूांनी माळा भरला आह.े ”ती.  
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 नीता तर अशा व्ात आह ेकी माळ्ावर सामान सदु्धा ती चढून काढू 

शकत नाही. गडी माणसाला चढवा्चां तरी खतला बाजलूा उभा राहून ते सगळां 

बघा्ला सदु्धा शक्ती नाही.  

“होईल. ”मी समजावल.  

“अांिरुण, स्वेटर कापेट ब्लॅ ांकेट सोलापरुी चादरी इतक््ा होत््ा की 

खवचारू नको. अजनूही त््ातल््ा खशल्लक आहते. कारण की जनु््ा त््ाांचां 

का् करा्चां हा मोठा प्रश्न आह.े ्ा व््क्तीला मी हा फ्लॅट खवकणार आहोत. 

ती आम्हाला म्हणत ेकी क्लीन पजेशन हव.े त््ा सामानाच तमु्ही काहीही करा. 

त््ा सामान िेकण््ाचे साठी खचक आह.े मी त््ा खरेदी दाराना म्हटलां, मी ते 

सोडून जाते. तमु्ही पाखहज ेते ्ाचां करा. तमु्ही वाटल््ास तमुच््ा नोकराांना द्या. 

रांग लावा्ला ्ेणाऱ्ा माणसाांना द्या. पण त््ा व््क्तीने साांखगतलां, खक तमुच््ा 

वस्त ूतमु्ही खडसपोज करा आम्हाला क्लीन पझेशन हवां. ”ती 

 खतचे नात््ातील मैत्रीण खतला मदतीला जात.े खतने बरांच सामान 

आवरा्ला मदत केली. ती मदतनीस पण व्स्कर आह े पण ती बरीच 

शखक्तशाली असल््ामळेु खतने स्वच्छता आवरणां एकत्र करणां काही गोष्टी खगफ्ट 

दणेां काही गोष्टी दान दणेां काही भाांडीकुां डी मोडीत टाकणां ही सवक कामात 

नीताला मदत केली. खदवसेंन खदवस ज््ेष्ठ नागररकाांचा प्रमाणही वाढले आह.े 

त््ाांना धड स्वतांत्र राहणे शक्् होत नाही एकत्र राहणां पण शक्् होत नाही. 

्ोगा्ोगाने मी माझ््ा घरी ही पसारा भरला्.  

 परत िोन आल््ावर मी खतला म्हटलां.  
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“नांतर कधीतरी आपण भेटू बोल.ू पाण््ाची ड्रम्स वगैरे शाळाांना द.े 

झाडाांच््ा कुां ड््ा झाड सोसा्टीला द.े ते रोप आवारात लाव ूशकतात. छोटे 

छोटे टेबल पीसेस खकां वा िखनकचर खपसेस एखाद्या वदृ्धाश्मात द.े ” 

त््ावर ती म्हणाली अगां वअनािाश्मात ्ा वस्त ू पोचवा्ला गाडी 

करा्ला गाडीवाला 7000 रु मागतो. नाहीतर आश्मातल््ा ऑखिस मर्ध्े 

वगैरे खकां वा खतिल््ा दतेा ्ेतील, पण तेही शक्् होत नाही. जनु््ा काळचा 

सांगणक आखण टीव्ही होता पाच हजाराला खवकून टाकला. ”ती 

“चला बरां झालां तेवढ े तरी पैस े सटुले. ” असां मी खतला म्हणाले. 

त््ाचवेळी आमच््ा शेजारी एक नव कुटूांब राहा्ला आलां.  

“आमचां जनुां घर ररनोवशन ला टाकल््ामळेु आम्ही ्ेि ेराहा्ला 

आलो आह.े ” असां ती मैत्रीण म्हणाली.  

“सासबूाई ांनी सामान जमा केल आह.े त््ा वारल््ा. ्ाचां का् 

करा्चां मला मोठा प्रश्न पडतो. म्हण ेसत्तर एक पाांघरून अांिरुण चादरी ब्लॅ ांकेट 

आहते. जाताना का् सोबत नेणार होत््ा का? खजवांतपणी का दऊेन टाकले 

नाही मला कळतच नाही. ”ती 

“माणसाला िोडीच माखहती असतां की आता मरण ्ेणार आह ेकी 

्ा आठवड््ात ्ेणार आह.े घराकडे सगळे आवरून बसाव. ”मी 

“हो तेही खरांच म्हणा! ” खतने त््ा सगळ्ा कुठल््ातरी आश्मात 

दऊेन टाकल््ा. जनु््ा ्ा वस्तूांमळेु नकारात्मकता ्ेत,े अस ेती साांगत होती.  
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“अस ेआह ेकी नाही? उलट पारांपररक गोष्टींचा दकुाने इि ेआह.े खति े

खपतळी ताांब््ाचे खदवे डब,े पान डब े्ा वस्त ूगांगाळ मेणबत्तीच ेस्टॅन्ड लोक 

हौशीने खवकत घेतात. ”मी.  

“कोणी नाही घेत. नसुते बघतात आखण छान म्हणतात आखण परत 

जातात. ताांब््ा-खपतळेच््ा वस्तूांना वारांवार पॉलीश ब्रासो करावा लागतो 

आखण त््ाांची दखेरेख करावी लागते. आधखुनक घराांमर्ध्े ्ा गोष्टी वापरल््ा 

जात नाहीत. ”ती 

 माझ््ा मनात खवचार आला खरच आपण खकती सामान जमवतो. 

कपाटच कपाट कपड््ाांनी भरलेली असतात. साड््ा जनु््ा झाल््ावर 

नजरेआड पडतात. बाहरे खठकाणच््ा ला्कीचे नसतात. साड््ा कपड््ाांवर 

भाांडी घेण ेहल्ली अखजबात बरां वाटत नाही. कुणाला द्या्चां तर ती व््क्ती 

सदु्धा ड्रा्व्हर गाडी पसुणारे सदु्धा म्हणतात आम्हाला नवीन द्या्चां तर द्या 

जनु ेदऊे नका. शखन मांखदराच््ा बाहरे बसलेले खभकारी सदु्धा शखनवारी कपडा 

घ््ा्ला त्ार नसतात. ् ा अतोनात कपड््ाांचा का् करा्चां? मर्ध ा्ंतरी एका 

दशेाने सदु्धा अखतरेकी कपडा खरेदी करू नका ्ा कपड््ाांचा वेस्टचे का् 

करा्चां हा प्रश्न आपल््ा पथृ्वीच््ा प्ाकवरणाला घातक ठरत आह े असां 

साांखगतलां होतां.  

 अखतरेकी खरेदी हा मानखसक आजार असतो आखण घरात ्ा अशा 

वस्त ूसाठवनू ठेवणे म्हणज ेदखेील ्ा हा मानखसक आजाराचा पढुचा प्रकार 

होखडंग असतो. अिाकत मानवी मनाने िोड््ािार प्रमाणात आपण जनु््ा गोष्टी 

साठवत असतो. माझ््ा त््ा पररखचत नीताचा िोन आला.  
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“सगळां सामान खदलां. िखनकचरसह फ्लॅट खवकला. आम्ही पैस ेघेऊन 

मलुाच््ा सोबत राहा्ला आलो्. घरे घरासमोर कारांजा आह.े चकचकीत 

घर छान वाटतां. ” 

खपू सामान मी/ आम्ही साठवलां आह.े आम्ही मलुाांना म्हणतो आमच््ा 

माघारी तमु्ही िेकून द्या. पण आज वाटतां नीताला खनदान खतच््ा खजवांतपणी 

तरी घेतलेल््ा सामानाची खवल्हवेाट लावा्ला खमळाली ह ेखपू चाांगलां झालां.  

 खतच््ा डोळ्ासमोरच ह्या वस्त ू सत्कारणी िोडे िार का होईना 

उप्ोगी खठकाणी दान खदल््ा गेल््ा.  

घरी कपाट कपाट सामान असेल तर आजच िोडी आवरासावर करा. न 

लागणाऱ्ा वस्त ूकाढून टाका. ते आपल््ा मानखसक आरोग््ाला ठीक नसतां. 

मी तमु्हाला साांगत असले तरी मला सदु्धा ते कठीण जातां. माझ््ा मळ्ावर ते 

चाळीस वर्षाकपासनू ज््ा वस्त ूठेवल््ा त््ा मी कधीही बघ ूशकल ेनाही. कारण 

की व् वाढले खक कां बर दखुते.  

सामान कपाट कपाट भरून ठेव ू नका. पवूीच््ा काळी एक दाांडीवर 

आखण एक माांडीवर अशी दोनच वस्त्र असा्ची. आता शांभर साड््ा 

झाल््ाची पाटी खदल््ा जातात. छोट््ा-मोठ््ा िोल्डर मर्ध् ेसाड््ा शरारा 

पाटी डे्रसेस भरून ठेवले जातात, जे कधीही वापरले जात नाहीत. कपाट 

ररकामी करा. वेळीच काही दऊेन टाकाव ेआखण िोडां हलकां  व्हावां 

 हा लेख खलखहल््ावर मला िोडा हलका झाल््ासारखे वाटते. 

आवरा्ला नोकर बोलावल ेआहते. तरी पण माझ््ा घरातली कपाट ररकामी 

करून हलकां  कधी व्हा्चा ्ोग ्ेईल?   
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33 आता बास  

 

बऱ्ाच वेळा एखाद्या दःुखाचां अिवा वैतागाचा अखतरेक झाला, 

ओव्हरडोस झाला की आपण म्हणतो, ‘ दवेा आता बास! ’ माणसू आता बास 

कधी म्हणतो? एक म्ाकदपे्ंत माणसू सगळां काही सहन करत असतो. आनांद, 

दःुख, वैताग, त्रास, वेदना, कष्ट आखण त््ानांतर त््ाला जेव्हा वाटा्ला लागतां, 

खपू झाल, रबरी ताणामळेु तटुुन शकत,े तेव्हा तो म्हणतो आता बास!  

 तसां सखुाच््ा बाबतीत सदु्धा अस असतां का? नाही खाण््ाच््ा 

बाबतीत अस ू शकत े की आपण पोटभर खाल्ल््ावर म्हणतो, ‘नको नको 

आता अखधक दऊे नको. आता बास! ’ पैसा इस्टेट प्रॉपटी घर प्लॉट जखमनी 

शेअसक व््ाजदर ्ाबाबत आपण कधीही म्हणत नाही की आता बास! कारण 

की आपल््ाला ते अजनू अजनू अजनू अजनू हवां असतां. आता बास असां 

म्हणण््ात जो बास शब्द आह ेत््ाचा सांबांध म्हणज ेबासरुी खकां वा पोकळ बाांब ू

्ाच््ाशी असावा का? आता परेु, आता बास कशा प्रकारे हा शब्द वापरला 

जातो?  

 माणसाची हाव कधीच सांपत नसत.े पोट भरलां तरी आपण त््ा टीचभर 

जीभेसाठी खात राहतो. खात राहतो. नांतर वजन वाढतां, आजार लागतात. तरी 

पण आता बास ह ेम्हणत नसतो. कारण की तो ्ेणारा आनांद, खमळणारां सखु, 

ते स्वाद सगुांध मेजवानी ्कु्त जेवण, अजनू अजनू हवां. म्हणज ेिोडक््ात का् 

प्रत््ेक गोष्टीची म्ाकदा सांपत आली खक माणसू म्हणतो आता बास, दवेा आता 

बास!  
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खकतीही जमीन, बांगले शेअसकची चळत असली तरी ती दौलताबाद मा्ा 

कमीच पडत.े सहा िूट जमीन दिनाला लागते आखण तरी हाव ठेवत धावत 

शेवटी माणसू मरून पडतो. बिेु जेवण करताना आपण पाहतो. खकती खाल्लां 

तरी, अजनू िोडा हलवा, िोडा खाऊ, एक प्लेट आईस्िीम, दोन प्लेट 

आईस्िीम, पदािक खावासा वाटत असतो आखण मग शेवटी आपण म्हणतो 

आता बास!  

 कुठे िाांबावां ह े आ्षु््ात ज््ाला कळतां तो खपू ्शस्वी होतो. 

भाांडणाच््ा वेळी, दरम््ान सदु्धा नवरा बा्कोला, बा्को नवऱ्ाला, बखहण-

भावाला, खमत्र खमत्राांना आता बास असां म्हणतात. खचडवाखचडवी चा पण 

अखतरेक झाला की आता बास असां म्हटलां जातां.  

 अखत काम करणाऱ्ाला सदु्धा असां म्हटलां जातां का की आता बास? 

नाही तो काम करतो तोप्ंत त््ाला कर कर करून लावतात. खकती केल तरी 

काम करतच रहावां असां म्हटलां जातां. खवश्ाांती घेणाऱ्ाला मात्र आता खवश्ाांती 

बास! आता िोनवर बोलणां बास! आता त ूपढुचां काम कर असां साांखगतलां 

जातां.  

अखधक घराांचा मोह धरू न्.े पवूीच््ा काळी एवढी घर का बाांधली 

जात नव्हती? कारण की एकत्र कुटुांबात एका घरात पांधरा-पांधरा वीस-वीस 

माणसां राहत असा्ची. आता एका चार माणसां असलेल््ा कुटुांबाला आई 

वखडलाांची आखण दोन मलुाांची दोन वगेळी अशी चार घराची मागणी असत.े 

बाांधकाम वाढली आहते. प्रत््ेक व््क्ती स्वतांत्र व््खक्तमत्त्व आखण स्वतांत्र बेट 

झाले आह.े त््ाला स्वतःच््ा नावाने काहीतरी प्रॉपटी करा्ची आह.े ह ेसदु्धा 

आता िाांबल ेपाखहज.े  
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खर म्हणज ेआता बास हा शब्द आपल््ा स्वािक, िा्द्यानसुार माणसू 

बदलत असतो. एक सरुी आ्षु््ाचा कां टाळा आला की आपण म्हणतो, 

आता बास! काहीतरी बदल हवा! बदल होतो तेव्हा आपल््ाला असां वाटत 

आता ह ेबदल बास. एक सरूी आ्षु््ात आता बास नांतर काहीतरी बदल हवा 

बदल होतो तेव्हा आपल््ाला असां वाटत, आता ह े बदल आता ही 

एक्साइटमेंट आता ही अस्वस्िता बास! सखु पण दखुत. कुठलीही एक सरूी 

वाट आली आ्षु््ात कां टाळा दतेे. कुठलेही असो ती एका खलखमट नांतर एका 

म्ाकदनेांतर असेही होते. माणसू म्हणतो आता बास.  

 आज प्ाकवरणाचा सदु्धा असांच झालां आह.े प्ाकवरणाची इतकी हानी 

आपण केली आह,े की आता म्हणा्ला हव ेआता बास! अवकाळी पाऊस, 

ऋत ूबदल, आजार आखण वादळाांचा मेळ जाणां, ्ामळेु खनसगकच आपल््ाला 

साांगतो् की मला ओरबाडलां आता बास!  

त््ामळेु खमत्र-मैखत्रणींनो आता आपण प्ाकवरणाची हानी करण््ाच््ा 

बाबतीत सदु्धा आता बास, हा इशारा ऐकून िाांबलां पाखहज.े नवनवीन झाडे 

लावली पाखहजेत. आहते ती झाडे जगवली पाखहजेत.  

सावध ऐका पढुल््ा हाका  

अखतरेक करू नका!  

प्ाकवरणाचा ऱहास,  

खमत्राांनो आता बास!  

आता बास आता बास!  

** 
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34 णकती साांगा्च् तुला  

 

 माणसां खपु बोलतात खपू म्हणज े खपू बोलतात. एका गरुु नी िक्त 

मांगळवारी मौन साांभाळा असां साांखगतल््ावर सदु्धा ते मौन पाळू न शकणारे 

लोक असे दखेील आह.े खवपश््ना र्ध्ानधारणा ला आखण त््ा मेखडटेशन साठी 

गेल््ावर बोल ूनका साांगतात. त््ाांचां म्हणणां ते आवश््क आह.े  

तर असां की बोलताांना माणसू खपू खोटां, अधकसत््, कमी जास्त खतखट 

मीठ मसाला लावनू साांगतो आखण त््ाच््ासोबत खवचाराांची माखलका सदु्धा 

त्ार होते. त््ामळेु न बोलण ेहा मनशाांतीचा सगळ्ात सोपा प्ाक् असतो 

आखण ्ा मौनाच््ा खमठीमर्ध् ेआपण परमेश्वराच््ा अखधक जवळ जातो. गप्प 

रहाणे इतके त्रासदा्क का असतां? हा प्रश्न मला स्वतःलाच पडतो. कारण 

मला का्मच बोला्ला कुणीतरी लागतां. टीव्ही वाचन गाणी पजूा असतां. 

खकरकोळसांवाद असतो तरीही कुणाची तरी बोललां की बरां वाटतां. 

वर्षाकनवुर्षाकचा मनात जे साचलेलां असतां, त््ाचा खनचरा कुठेतरी व्हावा असां 

वाटतां.  

वतकमानपत्र वस्त ु त््ातल््ा बातम््ाांमळेु खनमाकण झालेल््ा प्रखतखि्ा 

भावना खवचार त््ाां भावनानासदु्धा कुठेतरी व््क्त होण््ाची गरज आह.े  

एखादी गोष्ट तटुली, खपूली तर खतच््ावर चचाक करावीशी वाटते. काही 

दखुत असेल, काही आजार असेल तर और्षध उपचार तर भरपरू असतात पण 

त््ाव््खतररक्त कुठलातरी दशेी उपा् काही तरी खकरकोळ और्षध होईल अशी 

बोलणी झाली की बरां वाटतां.  
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 तेव्हा असेच आजार झालेल््ा अन्् कुणाचे अनभुव बोलता-बोलता 

कोणी साांखगतलां की बरां वाटतां. त््ाांचे ऐखकव अनभुव सकारात्मक असतील 

म्हणज े ्ाला ्ाला आमच््ा समोर और्षधाने बरां वाटलां. ऑपरेशन नी 

ठणठणीत झाला, ऐकल तर मग ठीक पण वाटतां. पण ‘नाही हो त््ाला बरांच 

नाही वाटलां. अटल खबहारी वाजपे्ी, लतादीदींच््ा गडुघ््ाचे ऑपरेशन कुठे 

व््वखस्ित झालां? ते त््ा ऑपरेशन नांतर चाल ू शकल े नाही. ’ अशी 

व््क्तीसाांगते. ऐका्ची वेळ ्ेत ेतेव्हा मग त््ा चचेतला िोलपणा जाणवतो 

खकां वा मन िोडां नकारात्मक भावनेने खवचाराने भरून ्ेतां  

बालपणापासनू आपल््ा आत्ताच््ा व्ात, समजा व् पन्नास धरलां तर 

त््ा पन्नास वर्षाकतल ेकळत््ा व्ाच््ा 45 वर्षाकचे अनभुव माणसाच््ा मनात 

साठलेले असतात. भलेबरेु आनांददा्ी खकां वा खस्ितप्रज्ञ सदु्धा अस ूशकतात. 

नातेवाईकाांचे नातेवाईक, खमत्रमांडळी, पररखचत, शेजारी, कट््ट्ावरचे ग्रपु मधले, 

सहप्रवासी ्ा सगळ्ाांचे खवचार आपण वेळोवेळी ऐकत असतो. त््ाांच््ा 

बद्दल चचाक करत असतो. त््ाांच््ा खाजगी जीवनाबद्दल पण िोडीिार माखहती 

करून घेत असतो. ह े सगळे खवचार मनात भरून ्ेतात. ह े सगळे खवचार 

कुठेतरी माांडावेसे वाटतात. कारण पढुच््ाला ह ेसगळे खवचार पढुच््ा खपढीला 

ह्या खपढीन ेह ेसगळे खवचार कुठेतरी उप्ोगी वाटु शकतात. कारण पढुच््ा 

खपढीला ह्या खपढीन ेजे सोसलां जे भोगलां खकां वा ्ा काळात जे समाज जीवन 

आह ेत््ाबद्दलची माखहती व्हावी अशी इच्छा असते. बोला्चे आह,े त््ामळेु 

खकती साांगा्चां, खकती साांगा्चां ते साांगत रहावसां वाटतां. लोक तासनतास 

िोनवर बोलतात. लोक पानन पान पण पसु्तकात खलखहतात. डा्री खलखहतात 

चचाक करतात. भार्षण ेदतेात. कारण ह ेईतर सगळ्ाांना किनकार माणसाला 

साांगा्चे आह.े ह ेसाांगा्ला तरी त््ाला जवळची व््क्ती हवी आह.े आपण 
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घरातल््ा वदृ्ध माणसाने एखादी गोष्ट साांखगतली की म्हणतो बाबा खह बाब 

आत्ताप्ंत तमु्ही 20 वेळा साांखगतलेली आह.े तीच तीच रेकॉडक परत वाजव ू

नका. पण त््ा बाबाांना ती गोष्ट परत परत साांगावीशी वाटते कारण की ती 

त््ाच््ा हृद्ातनू मोकळी झालेली नसत.े ती रूद्ात कुठेतरी रुतनू बसलेली 

असत.े  

एखादी गोष्ट साांगणां म्हणजे मनातला खतच््ा भावनेचा खनचरा करण ेसदु्धा 

असतां. कधी कधी उलट सदु्धा होतां की आपण त््ा गोष्टीवर वारांवार 

बोलल््ावर ती गोष्टच जास्ती तीव्रतेन े जाणव ू लागत.े उदाहरणािक मांत्रजप 

केल््ावर कसां होतां, तसां आपण वारांवार त््ाच दःुखाचा अिवा त््ात घटनेचा 

अपमानाचा मांत्र जप ूलागतो की त्रास होतो.  

काही असो कसेही असो मन मोकळां करणां अखतश् आवश््क असतां. 

खकती साांगा्चे तलुा,  

 खकती साांगा्चे मला!  

 ह ेसत््च आह.े  
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35चुका  

 

 माणसू आ्षु््ात बऱ्ाच चकुा करत असतो. अशा ज््ा घटना, चकुा 

त््ाला त््ा क्षणाला बरोबर वाटतात आखण नांतर कळतां की त््ा चकुा आहते. 

कधी भलू खकां वा चकू झाल््ावर लगचेच कळतां की ही चकू आह,े पण ती 

दरुुस्त करण ेशक्् नसतां. तर कधी ती चकू झाली होती, ह ेकळा्लाच बरीच 

वर्षक खनघनू जातात. त््ामळेु ती दरुुस्त करण ेतर िारच दरू राखहल! एका प्रखसद्ध 

लेखकाच््ा आत्मचररत्राच नाव आह ेजाहल््ा काही चकुा!  

 एक कखवता प्रहार मधले एका कखलगनी साांखगतली होती.  

 जन्म मकुा मतृ्् ुमकुा,  

मधल््ा काळात अगखणत चकुा!  

 माणसू आ्षु््ात खपू चकुा करत असतो.  

 जाहल््ा काही चकुा आखण सरु अधरेु राखहले!  

असां म्हटलां जात.े तरी पण भ् इिल ेसांपत नाही की आपण कुठल््ा 

क्षणाला कुठली चकू करू आखण आपली कुठली चकू आपल््ाला महान 

दःुखाकडे घेऊन जाईल.  

 चपलेला मारलेल््ा छोट््ा छोट््ा खखळ्ाांना सदु्धा चकुा म्हणतात. 

कदाखचत ्ा चकुा जशा पा्ाला टोचतात, तशा आ्षु््भर माणसाांनी 

केलेल््ा चकुा त््ाला टोचत राहतात. त््ामळेुच ्ा छोट््ा खखळ्ाांना खकां वा 

तरकस ्ाांना चकुा असां म्हटलां जातां. चकू होणे करणे माणसू म्हणनू सहजपणे 

होत असतां. माणसूच चकुतो असां नाही दवेाखधक सदु्धा चकुतात. आपण 
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अनेक दवेाांच््ा पोथ््ा परुाणाांमर्ध्े किाांमर्ध्े पण पाहतो की दवेाांकडून 

सांताांकडून मोठ््ा माणसाांकडून सदु्धा चकुा होत असतात आखण ्ा चकुा ्ा 

खवधीखलखखत असतात. माणसाांनी खकतीही ठरवनू दक्षता पाळली तरी, नकळत 

त््ाच््ाकडून काहीतरी चकू घडत.े वाईट आखण जे घडा्चां ते घडत असतां. 

होणारे न चकेु जरी ्ेई ब्रह्मा त्ा आडवा! चकूुन चकुलो, चकूुन चकुलां असां 

म्हटलां तरी ती चकू झालेलीच असत,े जी सधुारता ्ेण ेशक्् नसतां.  

Irreversible mistakes cause great damagesछोट््ा छोट््ा 

कामा मधल््ा वस्त ूबनवण््ा मधल््ा स्व ा्ंपाकामधल््ा चकुा असतील तर 

त््ा सधुारल््ात जाऊ शकतात खकां वा त््ा खकरकोळ चकुा असल््ामळेु िोडा 

वेळच मन खटू्ट होतां. पण जीवनातील नातेसांबांधाांमधील खकां वा का्द ेकाननू 

मधील, काही घटनाांमधील, दघुकटनाांमधील, अपघाता मधील घाताांमधील, 

बोलण््ामधील नाते तोडण््ा मधील, जोडण््ा मधील काही चकुा असतात 

ज््ा आ्षु््भर सतावत राहतात.  

ज््ा वळणावर चकू झाली ते वळण आठवत राहतां. ज््ा व््क्तीच््ा 

बाबत चकू झाली ती व््क्ती आठवत राहत.े एखाद्या व््क्तीचा आपण अपमान 

करून चकुतो. कारण की आपल््ा नीखतमत्तेत इतक खवखचत्र वागणां बसत 

नसतां. त््ामळेु आपल््ाला नांतर वाटतां की आपण ह ेकाम करून चकुलो. 

प्र्त्न करुन पण ती चकू सधुारणे सदु्धा शक्् नसतां.  

 चकू भलू द्यावे घ््ावे अस ेम्हटलां तरी आ्षु््ात कोणीही चकू भलू दते 

घेत नसतां. चकुा लक्षात ठेवत असतो. खचत्रगपु्त म्हणज ेदवेाचा अकाउांटांट खकां वा 

खखजनदार तो सदु्धा माणसाांच््ा चकुाांचा खहशोब खलहून ठेवत असतो. शेवट 

एका शेर ने करत.े  
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भलू हो गई हो हमस ेतो भलू समजकर माि करना,  

 भलू से भी मगर हमको भलू न जाना!  

 आ्षु््ाचा पवूककाळ, इखतहास, पवूक इखतहास, पणूक इखतहास पाखहला की 

कळतां कुठल््ा कुठल््ा क्षणाला आपण चकुलो. कधीकधी भगूोल 

पाखहल््ावर म्हणज े वाढलेले वजन बदललेला आकार बखघतल््ावर सदु्धा 

कळतां की आपण खकती चकुलो. तब््ेत खबघडल््ावर कळतां की अरे आपण 

जीवनशैलीमर्ध् े चकुलो. आरोग््ाकडे दलुकक्ष केलां, ्ा आजाराकडे दलुकक्ष 

केलां, एखाद्या चकुीच््ा डॉक्टरकडे गेलो, अशा सदु्धा चकुा जीवनात होत 

राहतात. एखाद्या अपघातानांतर कळतां अरे आपण खनणक् क्षमतेत चकुलो 

खकां वा आपण व्ोमानानसुार गाडी, वाहन चालवणां, बाहरे पडणे कमी खकां वा 

बांद करा्ला हवां होतां. एकटे खकां वा कोणी सोबत नसताना एकट््ाने जाऊन 

धै्ाकत प्रवास करणां धाडसी खनणक् घेण ेईत््ाखद टाळा्ला हवां होतां. चकुाच 

चकुा अनांत चकुा! जीवन म्हणज ेएक चकुाांची माखलका असत.े कोणी कबलू 

करत कोणी कबलू करत नाही.  

मी हा चकुाांबद्दलचा लेख खलहून, चकुीचां खलहून, चकू खलहून चकू तर 

करत नाही ना!  

** 
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36 गेले ते णदन  

 

 वेगवेगळी िुले उमलली रचनूी त््ाांचे झेले,  

एकमेकाांवरील उधळले गलेे ते खदन गेले!  

अशा रीतीने आनांदाच ेखदवस खकां वा जनुे खदवस ह ेखनघनू जातात.  

‘ मेल््ा म्हशीला मणभर तपू’ अशी म्हण आह.े त््ाप्रमाणे जनुे 

खदवस कधी कधी चाांगल ेवाटतात, तर कधी कधी वाईट पण वाटतात. कधी 

कधी तर असां वाटतां आ्षु््ातल््ा ज््ा खदवसाांना आपण अगदी वाईट म्हणतो 

तेच आपल््ा आ्षु््ातले खपू चाांगल े खदवस होते की का्? असाही नांतर 

प्रश्न पडतो.  

मला आठवतां आमच््ा मळू गावी सतीची समाधी होती. त््ासतीच््ा 

समाधीपाशी आधी बरेच उत्सव व्हा्चे. नांतर हळूहळू नसुत पत्र््ाचां काहीतरी 

खोपट उरलां आखण आता तर त््ा गावात गेल््ावर ती सतीची समाधी कुठे 

आह ेत््ाचा शोध सदु्धा घतेा ्ेत घेणां अवघड झाल्. जे शेतीप्रधान होतां, ते 

इतकां  बदलले. ते गाव समदृ्धी महामागक वगैरे आल््ामळेु बदलनू गेले आह.े 

आशीवाकद सगळ्ाांना खमळतात म्हणनू आमच््ा काळी खकती दवेळात खपू 

पजूा केली जा्ची पण आता गगुलवर शोधनू सदु्धा सतीची समाधी सापडत 

नाही. आम्ही लहानपणी खति ेएकदाच गेलो होतो. बाजलूा चक्क ओढा वाहत 

होता. वडाची झाड, बाजरीचे शेत, अांधारलेली खोली, मोठ अांगण होते. खतिे 

िोडां पढेु गेल््ावर एक छोटीशी शाळा होती. बाजलूा एक वड होता आखण 

त््ा वडाच््ा पारावर दवेळाचे पा्ऱ्ावर गावातले जेष्ठ वररष्ठ छोटी-मोठी 

मांडळी, ररकामटेकडे, खबझी असलेली लोकां  सगळेच चचाक करत बसलेली 
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असा्ची. गावातल््ा ज््ेष्ठ व््क्तीचा तेव्हा सल्ला खवचारला जा्चा. तो 

पाळला जा्चाच असां नाही पण सल्ला घेऊन खवचाराांची दवेाणघवेाण करून 

खनणक् घेतला जाई. आता जो तो स्वतःलाच ग्रेट समजत असतो. अकाळी 

्ेणाऱ्ा पावसासारख े अनेक अस्मानी सलुतानी राजकी् अराजकी् 

आरोग््ाची अशी सांकट आज कोसळत आहते. सािीचे रोग पवूी एवढ ेनाही. 

तर आता जीवनशैली होणारे आजार सदु्धा बळी घेत आहते. करोना ने तर 

कहरच माजवला. जनुे खदवस गेले पण नवीन आलेल ेआधखुनक असले तरीही 

सारखाच ट्रॉमा दणेारे आहते.  

उमेदीत ते खदवस सरल.े कदाखचत त््ा व्ात डोळ्ात स्वप्न होती. व् 

नव उमेदीचां होतां. त््ामळेु ते खदवस आवडत असतील. आता खवस्कटलेल््ा 

हाडाांची साखळी घेऊन ज््ेष्ठ समाजात वावरतात, अशी ही पररखस्िती खनमाकण 

झाली असावी. साठी नांतर काही खदवस खनवतृीचा आनांद, नांतर खनराम् 

वाधकक्् आखण नांतर नकोसां वाधकक्् असा प्रवास आज जो झाला् तो पवूीच््ा 

काळी नसा्चा. कारण घरातच एक प्रकारची सपोटक खसस्टीम अखस्तत्वात 

होती. एका वदृ्धाश्मात, एका वतकमानपत्रासाठी लेख खलहा्चे होतां म्हणनू मी 

गेले तेव्हा आल््ावर मलाच आजारपण आले. जे वास्तव खदसत होते, ते प्रश्न, 

ती नाती बघनू मला कसतरीच वाटा्ला लागलां.  

गावी पवूी खति गोट््ा, लगोऱ्ा सरू पारांब््ा खेळत बसलेली मलुां अजनू 

आठवतात. त््ा व्ात आम्ही लहान होतो. कट्टी बट्टी करा्चो. सारख े

अबोली धरा्ची िॅशन होती. भाऊ भाऊ पण भाांडा्चां. जत्रेत जाणां म्हणजे 

िार कौतकु असा्चां. खसनेमाला जाणां म्हणज ेआधी आठ खदवस खशुी अस.े 

खसनेमाच््ा खदवशी एक खदवस खपू मजा आखण पढुच््ा आठ खदवस स्टोरी 

एकमेकाांना साांगणां ही गांमत अस.े रात रात्र रात्र जागनू गणेशोत्सवातली नाटकां  



a 

125 
 

बखघतली जा्ची. लग्नाच््ा वरातीत धमु असा्ची. पेट्रो मॅक्सच््ा बत््ा 

बघा्ला लोक जमा्च.े पेटत््ा मशाली घेऊन गडावरती दवेीला रात्री 

जा्चो. आकाशात उठणारे ते पलीत््ाांची धरूाची रेर्षा नक्षी अजनू आठवते. 

तो नजारा आठवत लोक अजनूही गड चढून जातात. भ्प्रद वाटे. बाजलूा 

पा् घसरला तर दरीत पडु, रात्र सरू द,े कोसळु दवे ुनको अशी प्रािकना करून 

चढत अस.ु सवक आजारी, अशी पररखस्िती होती तरी दवेदशकनाला वर्षाकतनू 

एकदा जा्चांच. आम्ही जाताना भ ा्ंकर िांडी असा्ची. रस्तोरस्ती लोक 

शेकोट््ा पेटवनू बसलेल े असा्च.े सांर्ध्ाकाळच््ा वेळी खरांच गा्ीच््ा 

घांट््ाांचे आवाज ्ा्च.े (हल्ली तर सांर्ध्ाकाळी कुठे गा्ी खदसत नाही आखण 

घांट््ाांचे आवाजही ्ेत नाही) पक्षी खकलबलत. सांर्ध्ाकाळी आकाशात 

खघरट््ा घालणारे, परत खिरणारे, घरट््ात परता्ला आतरु असत. असे 

भेलकाांडे घालणारे पक्षी स्वतःच ेघर शोधत असतात. माणसू सदु्धा त््ाच््ा 

मनातल््ा अस्वस्ि भावनाांना कुठे स्वस्िता खमळेल अशी प्रेमाची उब 

असलेले घरट शोधत असतो.  

आता सांर्ध्ाकाळच ेबाहरे पडलां की घराघरातनू टीव्हीचे आवाज ्ेत 

असतात. लोक माणसाांशी बोलण््ापेक्षा टीव्ही बघणां अखधक पसांत करतात.  

 दवेाजीने करुणा केली, शेत खपकली मोत््ा वाणी! असां म्हणा्चे खदवस 

दरू सरल.े आता, खबल्डरन ेकरूणा केली,  

 शेत खवकली पैशापा्ी चन््ावाणी!  

 असां म्हणा्च ेखदवस आले आहते. अांगणात गॅलरी तळुस लावणां सदु्धा 

हल्ली लोकाांना नको असतां. कारण की खकडे ्ेतात मुांग््ा ्ेतात. डास ्ेतात. 

उांदीर नको म्हणनू बागकाम हा प्रकार तर जवळजवळ नष्ट झाला आह.े पवूीचे 

खदवस खरच दरू खनघनू गेले आहते.   
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37 पुढच््ा वर्षी  

 

गणपती बाप्पाला खनरोप दतेाना आपण साांगतो,  

“गणपती बाप्पा मोर्ा, पढुच््ा वर्षी लवकर ्ा. ” म्हणज े एका 

वर्षाकच््ा कालावधीनांतर गणपती बाप्पा आपल््ाला परत भेटा्ला ्ेणार 

्ाची ररन््अुलसाठी साांगतो. आपल््ाला खात्री असते बाप्पा ्ेतील.  

 

परतण््ाची खात्री असत.े माणसू आ्षु््ात सदु्धा असाच नेहमी वारांवार 

आखण पनु्हा पनु्हा वेगवेगळे बेत करतो. त््ात पढुच््ा खदवाळीला भेटू्ा. 

पढुच््ा मे मखहन््ात इि े सहलीला जाऊ्ा. पढुच््ा वर्षी आपण आपलां 

स्वतःचां घर करू्ा. पढुच््ा वर्षी आपल््ाला पदोन्नती खमळेल. पढुच््ा वर्षी 

आपल््ाला वेतनश्ेणीत लाभ खमळेल. अशी पढुच््ा वर्षीची ्ोजना, नव ेबेत 

करत असतो.  

एक वर्षक म्हणज े365 खदवस असतात. ्ा 365 खदवसाला 24 तासाांनी 

गणुलां तर खकती मोठा काळ असतो. पण पढुच््ा वर्षी लवकर ् ा वाक््ामर्ध्ेच 

एक आश्वासन असतां की पढुच््ा वर्षी आपण नक्की भेटणार आहोत. एका 

वर्षाकचा हा काळ आता बघता बघता उडून जाईल आखण आपण पढुच््ा वर्षी 

परत नक्की भेटू. खनरोप दतेानाचा हा पढुच््ा वर्षी भेटण््ाच््ा आश्वासनाचा 

आनांददा्ी भाव सदु्धा त््ा खनरोपाच््ा खवरोहाच््ा खकनारीला चमकत असतो. 

वर्षक पटकन जाईल, आता िोडेच खदवस राखहले आता िोडेच खदवस राखहल े

म्हणनू आपण ह ेएक वर्षक पार पडतो. खनसगाकचे चि सदु्धा एक वर्षाकचांच असतां. 

उन्हाळा खहवाळा पावसाळा अशी तीन ऋत ूची साखळी, म्हणज ेचार चार 
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मखहन््ाांचे तीन ऋत ूवारांवार खिरून एक वर्षांनी परत भेटत असतात. तसेच 

माणसाने पण एक वर्षाकत भेटावां अशी अपेक्षा असते. एका वर्षाकत व् वाढलां 

जातां. कालचिातला बदल शारीररक दृष््ट्ा मानखसक दृष््ट्ा झालेला असतो 

आखण एक वर्षाकनांतर आपण स्वतःत झालेल््ा बदलाला साक्षीदार होऊ 

शकतो. आपल््ा नातेवाईकाांमधील आपल््ा अपत््ाांमधील खमत्र-

मैखत्रणींमधील बदल सदु्धा ्ा एक वर्षाकत आपल््ाला समजतो. पढुचां वर्षक ह े

आनांददा्ी व्हावे, अस ेप्रत््ेकालाच वाटतां म्हणनू तर 31 खडसेंबरला सगळे 

मजा मजा करतात. खचनी चाांद खकां वा मराठी नतून वर्षाकनसुार पाडव््ाच््ा 

खदवशी गढुी उभारून नवीन वर्षाकच ेस्वागत करतात. नवीन वर्षक चाांगले जाईल 

अशी अपेक्षा करतात. ्ा एक वर्षाकच््ा वारांवाररतेत आरोग््ाचा भाव सदु्धा 

असतो. तो असा की ्ा एक वर्षाकच््ा चार ऋतूांमर्ध्े आपल््ा आरोग््ात जे 

काही प्रश्न खनमाकण झाले ते पढुच््ा वर्षी होऊ न्.े ्ेईन अशी सचूना सदु्धा 

बाप्पा सतत दते असतात. सणात, खनमाकल््ात बदल झाला. खवसजकनाच््ा 

पद्धतीत बदल झाला पवूीच््ा काळच््ा गणेशोत्सवाांमर्ध्े सदु्धा बदल झाला 

आह.े पढुच््ा वर्षी नवां काहीतरी ्ेत पण जनुां सदु्धा काहीतरी त््ात उरलेलां 

असतां. पढुच््ा वर्षी भेटण््ाचा हा भाव खपू सखुद असतो.  

 खनरोप घेताना उन्हाळ्ाची सटु्टी सांपणूक मजा करुन मलुां आजोळहून 

ताजी होऊन जेव्हा आपल््ा घरी ्ेतात. शाळेच््ा चौकटीत आता उद्यापासनू 

वावरा्चे ्ा कल्पनेन े खखन्न होतात. तेव्हा दखेील त््ाांच््ा मनात हा भाव 

असतो की पढुच््ा वर्षी आपल््ाला सटु्टीत आजी आजोबाांकडे जास्ती खदवस 

राहा्ला खमळावां. हल्ली उठ सटु माणसां कपडे घेतात पण पवूी खदवाळीला 

वर्षाकतनू एकदाच कपडे खमळा्च.े एक दाांडीवर सकुत असलेला कपडा आखण 

एक माांडीवर घातलेला कपडा अस े दोनच कपडे असा्चे. त््ावेळी सदु्धा 



a 

128 
 

माणसू वर्षाकतनू पढुच््ा वर्षी कपडा घ््ा्ला खमळेल म्हणनू वाट बघत 

असा्चा. ज््ोखतर्षी वगैरे पण माणसाांना साांगताना साांगतात, पढुच््ा वर्षी ग्रह 

बदलला की नक्की लग्न होईल. मग उपवर तरुणी लग्न होण््ाची वाट बघतात. 

खन सांतान लोक पढुच््ा वर्षी नक्की मलू होईल म्हणनू त््ा पढुील वर्षाकची वाट 

पाहतात. कररअर घडवणारी माणसां पढुच््ा वर्षी नोकरी लागेल, कररअर 

घडेल, घर बाांधनू होईल अस ेकुठल ेतरी बेत पढुच््ा वर्षी पणूक होतील अशा 

आशेन ेपढुच््ा वर्षीची वाट पाहतात.  

आजारी माणसू िकतो. वदृ्ध आजारी माणसू, खवचाराने आजारी माणसू 

खवचार करतो पढुच््ा वर्षी आजार बरा होईल. तब््ेत सधुारेल. सहलीला 

जा्ची आतरुता असलेल््ा व््क्तीचा आतला आवाज म्हणतो, पढुच््ा वर्षी 

मला नक्की सहलीला जा्ला खमळेल.  

 परदशेी खवसाची वाट बघणारे म्हणतात पढुच््ा वर्षी मी परदशेी जाईन. 

स्वतःच््ा घरात जाईन. काहीतरी वेगळां घडेल. खमरॅकल होईल. गणपती बाप्पा 

सांकटाचा नाश करेल.  

 तर सवक सखुाांनो पढुच््ा वर्षी नक्की ्ा.  

** 
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38 माझ््ा मना बन दगड  

 

माझ््ा मना बन दगड, असां उखद्वग्नतेन े मनाला समजावणाऱ्ा कवी 

सारखीच पररखस्िती आज बऱ्ाच जणाांवर आली आह.े इतराांचां माखहत नाही 

पण माझ््ावर मात्र खनखित आली आह.े  

माझी्ा मना रे ऐक जरा,  

 हळवेपणा हा नाही बरा!  

समाजातील पररखस्िती राजकारण करोना स्वाईन फ्ल ूमांकी पॉक्स अस े

सवक जगभर पसरणारे आजार ्ा सवांच््ा पररखस्ितीत मन तर गाांजल ेवर पैस े

नसनू माणस वाटली, वाटा मळभनू गेल््ा आहते. तमु्ही म्हणाल हीच जरा 

जास्तीत झालां लवांगेने खोकला आखण वेलदोड््ाने सदी असां खहला सदवै 

काहीतरी होत असतां. मन जरा जास्तच हळव झालां आह.े पण पाहणी नसुार 

नैराश्् खपू वाढले आह.े जे काही चाांगलां लक्षण नाही. मानसोपचार केले 

जातात, पण अजनू तरी मनाला दगड बनवणार असां कुठल््ा और्षध खनघालां 

नाही ना! त््ामळेु ह्या गोष्टी मनाला लागतात. त््ा लागनूच राहतात.  

मागे एक लेख वाचनात आला होता की जवळच््ा व््क्तीचा दरू जाणां 

ह ेप्रत््ेक व््क्ती वेगळ्ा वेगळ्ा दृखष्टकोनातनू घेते आखण त््ा पररखस्ितीला 

तोंड दतेे. मात्र एखादी व््क्ती ही त््ा सांकटाला तोंड दणे््ात अप्शी ठरते 

आखण आपल््ापासनू दरू राहणाऱ्ा /गलेेल््ा व््क्तीची आठवण काढून झरुत 

राहते. त््ावर त््ाांनी तो झरुणाऱ्ा व््क्तीच््ा मनाचा दबुळेपणा आह ेअसां मत 

माांडलां होतां. पण मला असां वाटतां की प्रेम, नात््ाांमधील गडदता, गहराई, 

भावनाांचा स्वीकार, नकार, तीव्रता ्ाचा सदु्धा िरक असतो. मखुातनू 
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सावरताना पण नातेसांबांधाांमर्ध्े, काळाचा जास्त खवचार होतो, त््ामळेु 

आलेल््ा सांकटात त्रास सोसताना प्रत््ेक व््क्ती ही आपल््ा स्वतःच््ा 

मापदांडाप्रमाणे तोंड दतेे. अमकु व््क्ती सांकटातनू अगदी हसत खेळत पढेु गेली, 

्ाचा अिक सगळेच जातात असां नाही.  

 आजारपणाचे पण बघा करोना झाल््ावर काहीजण खपू घाबरा्चे, 

काही जण खबनधास्त राखहल ेकाही जणाांनी ठीक आह ेआलां ते स्वीकाराव अस े

वागले. उपा् सापडला, स्वीकार खक्ा मैन ेअसा खवचार स्वीकारला. कोरोना 

महामारीच््ा काळाने मानखसक नकुसान खपू झालां. ते सोसनू बरेच जण पढेु 

गेले. आखिकक नकुसान नोकरी जाणां और्षधाांचा बेसमुार खचक ्ा वाढत््ा 

महागाईच््ा काळात काहीजणाांनी सोसला पण प्रत््ेकान े आपापल््ा परीने 

आपापले ्दु्ध खजांकलां.  

मला आठवतां माझ््ा 85 वर्षाकच््ा सासबुाई जेव्हा लग्न घरी पा् घसरून 

पडल््ा आखण त््ाांचां तातडीने ऑपरेशन केलां तेव्हा सगळ्ाांना वाटलां आता 

ह्या सांकटातनू वर ्ेणार नाहीत. पण दोन मखहन््ात त््ा बऱ्ा झाल््ा. हसरे 

पणान े त््ाांनी ते तोंड खदलां आखण त््ाच््ा पढेुही त््ा पाच वर्षक अजनूही 

सकारात्मकतेने जीवनाचा आनांद घेत आहते. त््ा पररखस्ितीत सदु्धा लग्न घरी 

जेव्हा त््ाांचे वर ऑपरेशनची वेळ आली त््ाांच््ा डोळ्ातनू पाणी ्ेत नव्हतां 

की त््ा हळव््ा झाल््ा नव्हत््ा. तो त््ाांचा आदशक सगळ्ाांनी, खनदान मी 

घ््ावा असां मला सगळेजण साांगतात. पण प्रत््ेक व््क्तीची वतृ्ती ही वेगळी 

असत.े  

माझे वडील साांगा्च ेकी मी आ्षु््ात कधी इांजेक्शनच घेतलां नाही. 

तो जनुा काळ होता पण आता सदु्धा इांजेक्शन घेणां और्षध घेणां ही का् िार 
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सखुद गोष्ट नसत े आखण आरोग््ासाठी माणसु ती नाईलाजान े स्वीकारत 

असतो. समाजात बदल घडत असतात पण सखु दणेारे जवळ ् ेतात दरू जातात 

कोणी टोले हाणतात कोणी जळतात कुणी हवेा करतात कोणी मदु्दाम आपल््ा 

मनातील मळमळ बाहरे िेकण््ासाठी आपल््ाला डस्टखबन सारखां वापरतात. 

एकूण का् माणसां नातेसांबांधात दसुऱ्ा व््क्तीला वापरून घेतात, नांतर 

िेकतात, अस ेअनभुव जास्ती आढळतात. ् ा सवक नात््ाांमर्ध्े प्रेम कमी आखण 

वापरणां उप्ोग करून घेण््ाच े प्रमाण खरेतर जास्ती असतां. नकुताच 

हा्कोटाकने सदु्धा एक खनणक् खदला की नातेसांबांधात ्जु अँड थ्रो ही वतृ्ती 

बरोबर नाही. समोरची व््क्ती आपल््ाला वापरत राहत,े टोचत राहत ेबोचत 

राहते आपल््ाला सोडून जात.े तरी जे आह ेत््ाचा स्वीकार करा्ला हवा. 

गळुाचे पोत ररकामां झालां धान्् सांपलां की उांदीर आधी पळून जात असतात. 

तशी सांकटकाळी माणसां सोडून जातात. मदतीची अपेक्षा असले, डॉक्टराांनी 

जर खवश्ाांती घ््ा साांखगतलां, करोना काळाला आजारपण आली अशावेळी ही 

माणसां सगळ्ात आधी िळ काढतात.  

 ्ावेळी मग आपण का् साांगा्चां स्वतःच््ा मनालाच म्हणा्ला हवां 

ना माझ््ा मना बन दगड.  

** 
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39 पालखी  

 

पवूी राजे महाराजाांना काही कामाखनखमत्त बाहरे जा्च््ा वेळी, अिवा 

शभु कारणावर वधलूा खववाहाच््ा वळेी सजवलेल््ा पालखीतनू आणत. 

िाटामाटाने वरात खनघे, नांतर पालखीला पढेु पढेु डोली असां नाव पडलां. 

पालखीला खझरखझरीत झगमगते पडद ेव िुलाांच््ा माळाने सजवले जाई. दोन 

भोई खाांद्यावर पालखी नेत. दांडी कां डी कावड ् ा सवक गोष्टी स्िलाांतराची साधन 

असत. पालखीला सोबत अांगरक्षक, मशाल धरणारे, एखादा नोकर असा 

लवाजमा असे. चाकाचा शोध लागण््ापवूी चालत खकां वा घोड््ावर 

प्रवासकेले जात असत. पालखीचे भोई बदलनू नव््ा दमाचे गडी घेऊन 

खदवसाला शांभर ते 200 खकलोमीटरच अांतर ्ा पालखीतनू प्रवास करणारे 

प्रवासी पार पाडत असत. डोंगरदऱ्ाने आड वाटेने जाताना दरोडेखोर 

पालखीतनू जाणाऱ्ा माणसाांच ेसोने नाणे चीज वस्त ूलटूुन नेत असत. रात्री 

तर ती पालखी घेऊन अांधारात जनावराची भीती अस.े म्हणनू खदवसा वाटचाल 

केली जाई. सा ा्ंकाळी शक््तो पालखी खाली ठेवत आखण खवश्ाांती घेऊन 

तांबमूर्ध्े राहून पहाटे पनु्हा मागक अनसुरला जाई. आजही मांखदरात खचत्राांमर्ध्े 

वाद्य वाजवत पालखी चाललेली आह ेअस े खचत्र असत.े राजे महाराजाांची 

उत्तम कलाकुसर केलेली पालखी राजस्िानात बघा्ला खमळत.े पालखी ह े

घराण््ाचे सन्मानखचन्ह मानत असत.  

 पखवत्र पापी खचत्रपटाच््ा वेळी तेरी दखुन्ा से होके मजबरू चला ्ा 

गाण््ाच््ा खचत्रीकरणाच््ा वेळी गावात खदग्दशककाने पालखीचा शोध घेतला. 

त््ावेळी तेिील गावात एका वदेृ्धकडे अशी पारांपररक खशर्षम ची पालखी 
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असल््ाचे त््ाला समजल.े घराण््ाच््ा समदृ्धीची साक्ष अशी ही नक्षीदार 

आखण अखतश् वेगळी पालखी होती.  

“आम्हाला खचत्रीकरणापतूी पालखी द्या आम्ही पैस ेदऊे. ” अशी खवनांती 

खदग्दशककाांनी केली. मात्र खतने ती खवनांती नाकारली. ती वदृ्धा म्हणाली,  

“्ा पालखीत राजघराण््ातील राणी महाराणी बसल््ा. मी ती पालखी 

नटीला कशी दऊे? ” 

मग त््ा पालखीचा िोटो काढून तशीच, दसुरी, एक कृखत्रम मेणा बनवनू 

खचत्रीकरण पार पडल.े पण ् ा नव््ा पालखीची सर त््ा जनु््ा पालखीला नाही 

ही खांत खदग्दशककाने एका मलुाखतीत व््क्त केली. कारण त््ा मळू पालखीला 

परांपरा होती, वारसा होता. पालखीतनू खमरवणकू हा एक सन्मान सोहळा 

असतो. पालखीत सांस्कृतीचा सगुांध असतो. अशा पालखीतनू वाजत गाजत 

आनांद ्ात्रा खनघावी अस ेस्वप्न प्रत््ेक राज््घराण््ातील, श्ीमांताांचे असत.े 

पालखी हा आठवणींचा खखजना वाहत.े  

ग्रामीण भागात अखजबात सखुवधा नसताना अशा पालखी अिवा डोली 

मधनू खकां वा लाकडी झोळी बाळांखतणीला दवाखान््ात नेलां जातां पालखीचा 

असाही उप्ोग होतो.  

भारती् सांस्कृतीची खदांडी अशीच एका खपढीकडून दसुऱ्ा खपढीकडे 

जात ेआह.े नव््ा दमाचे भोई पालखीला लाभत आहते. दवेाखधकाांच््ा मांखदरात 

दवेीची पालखी असत.े खांडोबाची पालखी असत.े काही काही सांताांच््ा 

पादकुा पालखीतनू भक्ताांच््ा दशकनासाठी गावोगावी खिरवल््ा जातात. 

साईबाबाांची पालखी म्हणनू गावोगावाहून साईला भेटीस जाण््ासाठी भक्त 

िोटो ठेवनू पालखी आणतो. भक्ती ्ेत.े सांताांच््ा पालखीतनू श्दे्धचा अखांड 
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स्त्रोत पढेु जातो आह.े उद आखण धपुाचा िुलाांचा सगुांध मागे रेंगाळतो आह.े 

आपण सगळेच ही सांस्कृतीची पालखी वाहत पढेु जाऊ्ा. खतचां रक्षण करू्ा.   
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शुभाांगी पासेबांद ्ाांची पुस्तके. 

ज््ा कव्हरवर खक्लक कराल. त ेपसु्तक हजर होईल. 
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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 

  Maharashtra Deep Puraskar   2008 

  Maharashtra deep puraskar    2009 

  Samata sahitya academy, Savitribai Phule puraskar  2008 
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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/sukh_samwad_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parikathetil_rajkumara_shubhangi_paseband.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kathasarita_shubhangi_paseband.pdf
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ई साणहत्् प्रणतष्ठानचे हे चौदावे वर्षक. 

शुभाांगी पासेबांद ्ाांचे हे ई साणहत््वरचे पांधरावे पुस्तक. 

शभुाांगी पासेबांद ्ा एक ज््ेष्ठ लेखखका व सामाखजक का्ककत््ाक. आजवर 

त््ाांची नव्वदहून अखधक पसु्तके खवखवध मान््वर प्रकाशनाांतरे्फ़ प्रखसद्ध झाली 

आहते. त््ाांना आजवर अनेक साखहखत््क व सामाखजक परुस्काराांनी नावाजले गेले 

आह.े अनेक व््ावसाख्क प्रकाशक त््ाांना मानधन दऊेन त््ाांची पसु्तके प्रकाखशत 

करा्ला त्ार अहते.  

पण शभुाांगीजी आपली काही पसु्तके ई साखहत््च््ा मार्ध्मातनू जगभरातील 

वाचकाांना खवनामलू्् दतेात. असे लेखक जयांना लेखन िीच भक्ती असिे. आहण 

त्यािनू कसलीिी अहभलाषा नसिे. मराठी भाषेच्या सदुरै्ाने गेली दोन िजार र्षे 

कर्ीराज नरेंद्र, संि ज्ञानेश्वर, संि िकुारामांपासनू िी परंपरा सरुू आि.े अखंड. 

अजरामर. म्िणनू िर खदनानाि मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ू गणपलुे(९पसु्तके), डॉ. 

मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१५), अखवनाश 

नगरकर(४), डॉ. खस्मता दामले(१०), डॉ. खनतीन मोरे (४५), अनील वाकणकर 

(९), फ्राखन्सस आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

खशरगाांवकर (१०), अशोक कोठारे (४७ खांडाांचे महाभारत), श्ी. खवज् पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावािक), मोहन मद्वण्णा (जागखतक कीतीचे वैज्ञाखनक), सांगीता जोशी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), खवनीता दशेपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नांखदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (११), डॉ. वरृ्षाली जोशी(४०), डॉ. 

खनमकलकुमार िडकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), डॉ. नांखदनी धारगळकर (१५), 
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अांकुश खशांगाडे(२६), आनांद दशेपाांडे(३), नीखलमा कुलकणी (२), अनाखमका 

बोरकर (३), अरुण िडके(६) स्वाती पाचपाांडे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण 

खव. दशेपाांडे(५), खदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(१२), जगखदश खाांदवेाल(े६) पांकज कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) 

डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकडे(१०), श््ाम कुलकणी(११), खकशोर 

कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु दशेपाांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्र् भापकर, मगु्धा 

कखणकक(४), मांगेश चौधरी, प्र. स.ु खहरुरकर(३), बांकटलाल जाज ू(५), प्रवीण दवणे, 

आ्ाक जोशी, सरोज सहस्रबदेु्ध (५)  असे अनेक जयेष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक 

ई साहित्याच्या द्वारे आपली पसु्िके लाखो लोकांपयंि हर्नामलू्य पोिोचर्िाि.  

अशा साहित्यमिूतचं्या त्यागािनूच एक हदर्स मराठीचा साहित्य र्िृ 

जागहिक पटलार्र आपली र्धवजा िडकर्ील याची आम्िाला खात्री आि.े याि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळर्ळ आि.े अनेक नर्नर्ीन 

व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या त्या व्यासपीठांिनू नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि 

आििे. आहण या सर्ांचा सामहूिक स्र्र गगनाला हभडून म्िणिो आि.े 

आहण ग्रंथोपजीहर्ये । हर्शेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट हर्जयें । िोआर्े जी । 

 

 

 


