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

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

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

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

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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सवदर करीत आहे

ववखरु लेले मोती

लेवखका

आरवत वटळक
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ववखरु लेले मोती
लेवखका: आरवत वटळक
पत्ता – ११, आशिष सहर्वस, प्लॉट १८७,
देऊळ र्वडी च्यव िवगे, रशर्द्रां नवथ टवगोर िवगा
चकवलव, अांधेरी पर्ू ा, िांबु ई ४०० ०९९
फ़ोन – ९६१ ९२३ ९५३२
ई मेल – tilakarati@gmail.com

वनवमिती सहाय्य- शशाक
ां वटळक
यव पस्ु तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेवखके कडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पनु ः िद्रु ि र् नवट्य, शचत्पट
शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेवखके ची लेखी परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT
Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical,
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of
such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages, and accounts.
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•

शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

•

आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.

•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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आरति तटळक
B.A., सस्ां कृ त, मराठी
M.A., सस्ां कृ त
(दोन्ही परीक्षा ववशेष प्रववण्यासह उत्तीणि.)
प्रथि र्गा, प्रथि क्रिवांकवने उत्तीिा - शर्षेि प्रवशर्ण्य
कुलपतींचे पवररतोशषक
दहावी मार्िदशिन ह्या “ABP िवझव” कायिक्रमात सहभार्.
Colors िरवठीच्यव मेजवानी पररपणू ि कायिक्रमात सादरीकरण
बालपणापासनू वाचन आविीच. त्याला परू क वातावरण
आजबू ाजल
ू ा वमळत गेलां.
व. प.ु काळे , रववांद्र वपांर्,े शां ना नवरे , मांर्ला र्ोिबोले ह्या
बरोबरच, मतकरी, माधरु ी शानबार्, िॉ. नारळीकर, वनरांजन घाटे,
याांच्या र्ढू कथा, ववज्ञान कथा वाचनाची आवि.
प्रसांर्ानरू
ु प समारांभ, मवहला मांिळ, ह्यासाठी लेखन.
उत्तम कथा मधे, "आम्हाला दोन मल
ु ीच" ह्या वरील लेखाला,
प्रवसद्धी. वेळोवेळी वलहीलेले लेख, योग्य सस्ां करणा नतां र एकत्ीत
करून इ सावहत्य च्या मदतीने आपल्या पढु े सादर करत आहे.
vi

मनोगि
मी तेव्हा तशी
झाले के व्हा अशी?
पिले काही प्रश्न
प्रश्नच राहून र्ेले
सोिववता ते कोिे
परु तीच हरवनू बसले
सापिले काही मोती
काही होत्या काचा
पण उर्ा कशाला वेचू
बोचतील त्या हाता
मोत्याांची के ली माळ
उरला आता र्ाळ
तो कशास साठवू आता
शोधते मी आनांद वाटा.
जीवन, सांसार, आयष्ु य साधम्यि असणारे शब्द, आपण
वापरतो. पण ससां ार रे टतो, जीवन जर्तो, आयष्ु य उपभोर्तो.
अस वेर्ळे पण त्यात अवभप्रेत असतां. वेर्वेर्ळ्या प्रसांर्ाांना
आपण सामोरे जातो. असख्ां य अनभु र्वच
ां ां एक र्ाठोि जमा होत.
a

सर्ळे च अनभु व आनांद देणारे असतात अस नाही. पण
अनभु व कसाही असला तरी जर्ण समृद्ध करतो हे नक्की.
लहानपणापासनू अनेक नव्या र्ोष्टी करण्याची आवि.
त्यातनू च, फुल,ां पक्षी, वनसर्ि ह्या ववषयाची आवि वनमािण झाली,
जोपासली र्ेली. घराला मोठी र्च्ची होती. त्यामळ
ु े झवडां, फुलां
ह्याची हौस करता आली. वेर्वेर्ळ्या वठकाणी रहविां, शफरिां झाल.
त्यातनू ही अनेक वेर्वेर्ळे अनभु व वमळाले.
स्वयपां ाक ही कधी त्ासाचा वाटला नाही. जरा जास्तच
आविीचा. सरु वातीला वतथेही गिां तीचे प्रसर्ां घिले.
वाचनाची मळ
ु ातच आवि, त्याला परू क वातावरण वमळत
र्ेल. माझ्या भार्ात वदवाळी अक
ां ाच
ां ी लायब्ररी चालवण्याचा
उपक्रम ही सरू
ु झाला, र्ेली १३ वषि ज्याचा लाभ जेष्ठ मवहलाांनाही
होतो.
त्यातनू च, घरर्तु ी समारांभ, मवहलाच
ां े कायिक्रम, ह्या वनवमत्ताने
थोिफार लेखन झाल. आकाशवाणीवरील लवलत लेख वाचनाची
सांधी वमळाली. हे सर्ा बोलनु च व्यक्त के ले असल्यव िळ
ु े , लिवत
रहवयलव सोपे जवर्े यव द्रुष्टीने भवषेचव फवरसव सवजश्ांगु वर यव
लेखवांिधे के लव नवही. तम्ु ही हे कुठे पाठवत का नाही तमु चे लेख?
अशी ववचारणा आप्ाक
ां िून झाली. घरातल्याच जेष्ठाांच्या पस्ु तक
b

प्रकाशनाचा अनभु व र्ाठीशी होता. पण आजकाल तसां फवरसां
वाचन होत नाही. पस्ु तक पिून रहातात, म्हणनू कधी पस्ु तक
काढण्याचा ववचार िोक्यात नव्हता. ववदेशात आपण इ सावहत्याचा
आनांद घेतो, तसां काही करता येईल कवां? हा ववचार मनाांत आला.
माझी वाचन प्रेमी मैवत्ण "क्षमा फिणीस" वहच्या प्रोत्साहना
वशवाय हे शक्यच नव्हत. तेव्हा वतचे आभार मानावे तेवढे कमीच.
इ सावहत्यची साथही तेवढीच महत्वाची. त्याांच्या टीमने
वदलेल्या सहकायािसाठी त्याांचीही मी ऋणी राहीन.
त्यवच बरोबर, प्रथि र्वचक असलेले िवझे कुटुांबीय आशि
सांगिकीकरि करण्यव कररतव िलव िदत करिवरे िवझे पती (ििवांक
शटळक) ह्वच्ां यव िी ऋिवतच रवहू इच्छीते.
र्ेली ४८ वषि मी वशक्षण क्षेत्ाशी सांबांवधत आहे.त्यातही बरे च
आनदां दायी अनभु व आहेत. इथे त्याच
ां ा आतां भािव नाही. ते परत
कधी तरी. हे वाचतताना ह्या आनांद वाटेवर तम्ु हाला जो ववरांर्ळ
ु ा
वमळे ल, तीच मला वमळालेली पोंच.
ततू ािस इथेच थाांबते.
आरति तटळक.
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अर्पण र्तिका
वनरवनराळ्या अनभु वानां ी माझे जीवन समद्ध
ृ करणाऱ्या
व
मला प्रोत्साहन देणाऱ्या माझ्या सवि, आप्स्वकीय,
आवण
वमत्, मैवत्णींना,
सस्नेह
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आरती देवीची
ॐ जय जगदीश हरे च्या चाली वर
मर्ां ल वदन आला, माते, मर्ां ल वदन आला.
ओवाळू आरवत (2) अबां ा मातेला
ॐ जय जय जर्दबां े ||ध्रवु ||
प्रथम वदनी नऊ धान्ये पेरून, घट हा स्थावपला,
माते घट हा स्थावपला
आणनू ी पष्ु पे पत्ी (2) करूया अचिना ॐ जय जय जर्दबां े.||१||
नऊ वदनी नऊ फुलमाला नांदादीप तेवे अांबे नांदादीप तेवे
धपू दीप लावनू ी (2)आळवू तजु माते ॐ जय जय जर्दबां े ||२||
आला रववकर दारी, घालू तोरण रार्ां ोळी(2)
शोभेफुलमाळानां ी अबां ा या सदनी ॐ जय जय जर्दबां े ||३||
शोभे मौविक माळा कांु िल नथ नाकी (2)
कांु कुम मळवट भाळी शालू अन चोळी ॐ जय जय जर्दबां े ||४||
टाळ झाांजा घांटी हाती, जार्र नामाचा, देवी जार्र नामाचा
माझी माता आहे कृ पा रूप सररता. ॐ जय जय जर्दबां े ||५||
प्रववणा (आरती शटळक)
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नमिदा पररक्रमा

२०१७ सवली आम्ही नमिदा पररक्रमा के ली. त्या अर्ोदर दोन
वषािपासनू नमिदा पररक्रमेचा ववचार िोक्यात होता.पण काही ना
काही कारणाने ही र्ोष्ट जमली नाही.
२०१७ सवली मात् जरा धीर करून सवि वनयोजन के ले. आवण
तीन नोव्हेंबरला वनघायचे वनवित के ले. नमिदा पररक्रमेला जाण्याचा
वदवस जसजसा जवळ येऊ लार्ला, तसां हे वशवधनष्ु य आपल्याला
पेलेल ना? असे वाटू लार्ले. माझे सासरे िॉक्टर ववनायक वटळक
यानां ी तीस वषािपवू ी ही पररक्रमा पवयी के ली होती त्यामध्ये त्यामार्े
त्याांचा कोणताही धावमिक हेतू नव्हता. त्याांच्याकिून थोिीशी
मावहती झाली होती.
परांतु त्या वेळेची आवण आताची भौर्ोवलक आवण सामावजक
पररवस्थती यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अांतर पिले होते. मध्यप्रदेश
नमिदा, नमिदा सरोवर ह्याांच्या ओढीने ही अवघि वाट बसने का
होईना आपण पार करावी असे वाटले, आवण आम्ही प्रवासाला
वनघालो.
एकदा यात्ेकरू झाल्यावर मात् खरोखरच घर, आपलां काम,
कसलेच ववचार मनाांत आले नाहीत. ४ तारखेला आम्ही उज्जैनला
पोचलो. सवि सहप्रवासी वतथेच भेटले.
२

इथनू मक्ु काम ओकां ारे श्वर ला होता. 'ओम वशवम' नाांवाच्या
लॉज मधे रहाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. अर्दी फाईव्ह
स्टार नसली ना तरी स्वच्छ चादरी, स्वच्छ बाथरुम, आवण मार्ाल
तेव्हा पाच वमवनटात वमळणार र्रम पाणी, आणखी काय हर्ां
आपल्याला? खाण्यावपण्याची सवि व्यवस्था कांपनीतफे त्यामळ
ु े
फारसा प्रश्न आला नाही.
त्यावदवशी ओकां ारे श्वर ला आवण ममलेश्वर ला जाऊन दशिन
घेतले र्रुु जींनी पररक्रमा आवण दोन्ही देवस्थानाांची मावहती
साांवर्तली. र्ांमत म्हणजे तेव्हा वत्परु ारी पौवणिमा असल्याने नमिदच्े या
काठी जत्ा होती. प्रचांि र्दी, मेळ्यातले स्टॉल्स, अर्दी मृत्यू र्ोल
सद्ध
ु ा होता. मोठमोठे लाऊिस्पीकर लावनू ठे वलेले होते. ववचारू
नका खपू वषाांनी अशी जत्ा आवण र्दी अनभु वली.
देवळात तर एवढी र्दी होती, बापरे ! आता आपलां पढु ले
पधां रा वदवस काही खरां नाही, असच
ां वाटलां. दर पाचव्या
वमवनटाला, आपला हरवलेला मल
ु र्ा, नाव अमक
ु -तमक
ु या
वठकाणी सापिला आहे, त्याला येऊन घेऊन जावे. अशा घोषणा
होत होत्या. त्या घोषणा ऐकून 'मनमोहन देसाई' आवण इतर वसनेमा

ॐ कारे श्वर घाट
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वाल्याांचा 'मेले मे वबछिे भाई' हा फॉम्यिल
ु ा जो अवतशय लोकवप्रय

होता आवण वारांवार वापरला जात असे तो नक्कीच घिला
असणार, याची खात्ी पटली. लोकाांची भिी आवण श्रद्धा पाहून
वतथेच नतमस्तक होण्याची पाळी आली." श्रद्धा आवण सबरु ी"
याची आपल्याला फारच र्रज आहे हे सद्ध
ु ा पटलां.

४

दसु ऱ्या वदवशी नमिदच्े या घाटावर स्नान करून आवण
सक
ां ल्पाची पजू ा करून पररक्रमेला सरुु वात होणार होती. त्या र्दी
मध्ये अांघोळ म्हणजे वशक्षाच वाटली. मनात आलां, त्या
परु ाणकालीन ''वत्शांकू' सारखी आपली अवस्था आहे. तो जसा
स्वर्ि आवण पृथ्वी यव िधे तरांगत रावहला, तशीच आपली र्त

कुमाररका पूजन

आहे. सोिवत नाही जनु े पणू िपणे आवण नवीन तर आपण
आचरणात आणू शकत नाही. त्याचा पणू ि स्वीकार करू शकत
नाही.
५

पण र्रुु जी फार चाांर्ले होते, म्हणजे आम्ही करू ते चालवनू
घेणारे असां नव्हे, तर चार्ां ले वशवक्षत होते. स्वच्छ उच्चार, चार्ां ले
पाठाांतर, समाधान करण्याची वृत्ती. ती खपू महत्त्वाची. एवढ्या
र्दीत आम्हा दहा जणाांसाठी त्याांनी व्यववस्थत पजू ेची तयारी
आणली होती. सवाष्णीला सािी चोळी आवण कुमाररका पजू न
व्यववस्थत पार पिले. नमिदचे ी आरती आवण अष्टक म्हटले, त्या
वेळेला माझे र्ाण्याचे ज्ञान, आवि उपयोर्ी पिली. कारण अष्टक
आवण आरती खपू मोठी होती. पण र्रू
ु जींची चाल आवण मी
लावलेली चाल सारखीच वनघाली. तम्ु ही टाळ खपू छान वाजवता
असा शेराही त्यानां ी वदला. तो ऐकून आमच्या इथे असलेल्या भजनी
बायका तोंिाला पदर लावनू हसतील हा भार् वेर्ळा.
एकांदरच एवढी दवक्षणा घेतली पण र्रुु जींनी मनाला मात् समाधान
वदले.
नमिदा पररक्रमा चातमु ािसा नांतर सरू
ु करतात. आवण नमिदते
वत्परु ारीला "दीपदान" याचेही महत्व असते. शाळे त "दीपववसजिन"
ही कववता वशकलो होतो. ती पक्की िोक्यात होती. र्र्ु लमळ
ु े
वतचेही वाचन झाले. आवण "वस्थतीचा असे वकांकर प्राणीमात्,
वस्थती त्या करी पात् वकांवा अपात्" या ओळीचा तेव्हा अभ्यास
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आवण माकवां परु ता समजलेला अथि आता अनभु वला असल्याने,
अवधकच भावली ती कववता मनाला.
सकाळचे जेवण करून नांतरचा आमचा मक्ु काम 'बिवानी'
येथे होता. र्ाव तसां लहान पण स्वच्छ. तेथे जवळपास शासकीय
वनवासस्थाने होती. पण आमचा मक्ु काम रात्ी परु ताच होता.
दसु ऱ्या वदवशी सकाळी वतथनू आम्ही वनघालो ते अांकलेश्वर ला
पोचलो. अांकलेश्वर ला जाताना वाटेमध्ये प्रकाशा म्हणनू र्ाव होते.
त्या वठकाणी शेतकरी मोचाि ची मोठी तयारी चालली होती. वतथे
के दारे श्वर आवण ववश्वेश्वराचे मांवदर होते. तसेच वशवमवहम्न स्तोत्
रचणारा पष्ु पदतां याच्या नावाचे ही मांवदर होते ते पाहायला वमळाले.
म्हणजे त्याने वजथे स्तोत् रचले ती जार्ा नमिदच्े या तीरावर आहे.
वतथे धिािवळे त जेवण करून आम्ही अांकलेश्वर ला जायला
वनघालो.
तेथे मात् हॉटेल अर्दी भरवस्तीत होते. स्टेशनही जवळच
होते. रे ल्र्े र्ािीचा आवाज ऐकू येत होता. मोठा रस्ता, दतु फाि
दक
ु ा कचरा
ु ाने. पण रस्त्यावर प्रचांि घाण, कचरा. दक
ु ान वाले सद्ध
टाकत होते, "इधर कोई सफाई करने नही आता" काही ववचारलां
की हे उत्तर तयार. देशाचे पांतप्रधान जे र्जु रातचे मख्ु यमांत्ी होते वतथे
"स्वच्छता अवभयानाचे" तीन तेरा वाजलेले पहवयलव वमळाले.
७

दसु ऱ्या वदवशी "कठपोर" ला जायचे होते. तेथे बोटीचे बवु कांर्
वमळणे आवश्यक असते. वकत्येक साध,ू र्रुु याच्ां या पाच
ां पाच
ां
बसेस आलेल्या असतात. ४० ते ५० बोटी ३५० - ४०० लोकाांना
घेऊन वनघतात. आवण बोटीचे वनघणे भरती-ओहोटी वर अवलांबनू
असते. हा पररक्रमेत ला जरा अवघि भार् आहे. पण कठपोरला
"ववमलेश्वर" म्हणनू देऊळ आहे अवतशय सांदु र. सवि बारा
ज्योवतवलांर्ाच्या प्रवतकृ ती आहेत वतथे. नमिदा माता, पाविती माता,
र्णेश, हनमु ान सवि देव आहेत. पररसरात स्वयांपाकाला जार्ा, पाणी
सवि काही व्यवस्था आहे. तो वदवस अांर्ारकी चा होता. म्हणनू
आम्ही आवतिने के ली. या व्यवतररि रोज नमिदचे ी आरती आवण
सकाळ आवण सांध्याकाळ अष्टक म्हणणे चालचू होते. तसेच वाटेत
भेटलेले लोक एकमेकाांना "नमिदे हर" म्हणत, त्यावरून ते
पररक्रमावासी आहे हे समजत असे. ती धमिशाळा ज्याची होती
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त्यानां ी आम्हालाही "भोजन करें र्े क्या? "फलाहार करो" अशी
ववनतां ी के ली आवण हे सवि कशाचीही अपेक्षा न करता.
सिद्रु वांतनू उत्तर तीरव र्र जवतवांनव
नमिदा पररक्रमा मध्ये हा अनभु व खपू दा आला. आम्हाला

सध्ां याकाळी बोट वमळाल्याने आम्ही “वमठीतलाई” ला मात्
अधां ारात पोहोचलो. आमची बस सामाना सकट पल
ु ावरून तेथे
आधीच पोचली होती.
आचायाांनी स्वयांपाक तयार ठे वला होता. वमठीतलाई ला ही
धमिशाळा होती. पाण्याने पणू ि भरलेली ववहीर आवण जोराने वाहणारे
नळ यामळ
ु े प्रवथिीक स्वच्छता करून आम्ही तेथे उपास सोिला
आवण र्रुिेश्वर ला प्रयाण के ले.
९

“र्रूिेश्वर” ला पोहोचेपयांत रात्ीचे दोन वाजले होते. दसु ऱ्या
वदवशी सकाळी जरा आराम होता कारण रात्ी खपू उशीर झाला
होता. हे हॉटेल म्हणजे शासकीय वनवासा सारखे होते. तेथे ट्रेवनांर्
साठी अथवा सरकारी कामाला येणारे लोक रहात असावे. खपू च
प्रशस्त. देखभाली अभावी ते दयनीय वाटत होते अथाित मोठ्या
खोल्या, भरपरू पाणी आवण जार्ा यामळ
ु े दोन तीन वदवसाचे कपिे
धर्ु नू वाळवता आले.
वतथनू जवळच दत्तमवां दर टेंबे स्वामींचा मठ आवण सरदार
सरोवराचा काही भार् बवघतला. नमिदे चा घाट फारच छान आवण
प्रशस्त होता. वासदु वे ानांद सरस्वतींच्या स्थानाला भेट देता आली
म्हणनू आनदां झाला. सरदार सरोवराच्या कालव्यात ससु री वदसल्या
त्या आधी कठपोरला जाताना मांर्ु सू वदसले. वतकिचे लोक िांगु सू
शदसिे हव शभु शकुन म्हणतात. असो. तेथे जेवण करून आम्ही
माहेश्वर ला पोहोचलो,
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िवहेश्वर येथील घवट
माहेश्वर फार छान आहे आजही तो घाट पाहताना ववशाल
वाटतो. वतथे सहस्त्राजिनु मवां दर, अवहल्याबाईची
ां समाधी आहे.
त्याांचा वािा आवण सोन्याचा पाळणा सद्ध
ु ा पावहला. इतरही
वापरातल्या र्ोष्टी पाहता आल्या. मर् सािी खरे दीचा कायिक्रम
झाला.कािाि वशवाय पैसे वदले तर जी.एस.् टी.नाही असे दक
ु ानदार
साांर्त होते कारण त्यावेळी ते नक
ु तेच सरू
ु झाले होते. मला सािी
घ्यायची नव्हती म्हणनू दोन-तीन दक
ु ानां वहिां ू न घेतली. शेवटी एका
दक
ु ानात स्वस्तात सािी वमळाली म्हणनू घेतलीच मी.
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वतथनू इदां रू ला पोहोचलो. सर्ळे पररक्रमा वाले वयानी
आमच्यापेक्षा मोठे तेव्हा इदां रू चे " ५६ दक
ु ान" काही होणार नाही
असां वाटलां. पण सर्ळे च उत्साही. मर् स्वयांपाक करणायाांना सट्टु ी
वदली. रात्ी इदां रू ची वमठाई व कचोरी याांचा आस्वाद घेतला. खरां हे
पररक्रमेमध्ये बसत नाही. पण पररक्रमा करण्यामार्े फारसा धावमिक
दृवष्टकोन नसल्याने चालनू र्ेले. वतथेच अन्नपणू ाि मवां दर, बिा
र्णपती, वशवमवां दर आवण वेदमवां दर पावहले.
आता इदां ोर हून भोपाळला पोहोचायचे होते. वाटेत

“

नेमावर” ला नमिदा आवण घाटाचे दशिन होते वतथे वसद्धेश्वराचे
मांवदर आहे.
र्रुिेश्वर च्या मानाने घाट लहान आहे. भोपाळ र्ावाच्या बाहेर
हॉटेल असल्याने भोपाळमध्ये स्थलदशिन झाले नाही. वतथनू
जबलपरू . दसु ऱ्या वकनाऱ्यावरवरून नमिदा पावहली, पण तो घाट
मात् नाही आविला. घाण, र्रु ाांची ववहवाट, आवण खाऊन
टाकलेल्या विशेस, बाथरूमची ही सोय नाही म्हणनू मन थोिां खट्टू
झाले.
भोपाळला आमचां जांर्ी स्वार्त झालां. हॉटेलमध्ये आरती
ओवाळली. हार घातले र्ेले. कारण पररक्रमा करणारे ना आम्ही.?
एवढे सदांु र हार टाकायला जीव होतो का? मर् दसु ऱ्या वदवशी
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दोघाचां ेही हार जोिून तो बसला घातला. वतच्यामळ
ु े च हे शक्य होते
आहे, वतचाही आदर करावा असे वाटले.
इथनू “अमरकांटक” म्हणजे नमिदचे े उर्मस्थान जवळजवळ
२५० वकलोमीटर चे अांतर आहे. परांतु रस्ता खपू च चाांर्ला. एकूणच
हा प्रदेश भरपरू पाणी भरघोस पीक आवण सबु त्ता असलेला.
अांकलेश्वर ला वमरची मोहरीची शेती वदसली तर पढु े जावां तसां
ज्वारी मका याची मैलोन मैल पसरलेली शेते होती. शेतामध्ये
ट्रॅक्टर, राबणारे लोक आवण भरपरू दधू दभु त. चार्ां ले रस्ते बहुताश
ां
वठकाणी होते. एवढे र्रु ाांचे कळप की, आपणच र्रु ाांच्या मध्ये
जाऊन त्याांना व्यत्यय आणतो की काय असे वाटावे अशी वस्थती
होती.
आजही दहा रुपयाला तीन पालकाांच्या जिु ् या आवण वीस
रुपये वकलोला भरताची वाांर्ी हे ऐकलां की कानावर ववश्वासच बसत
नाही. अर्दी २० ररुपये वकलो पेरू ३० रुपये वकलो भरताची वार्ां ी.
एवढी समृद्धी आहे आपल्याकिे.
अमरकांटक आपण म्हणतो पण खरां नाव “अमरकांठ” असे
आहे आम्ही पोहोचलो तेव्हा अांधार पिू लार्ला होता वदवस छोटा
व्हायला लार्ला होता ना. इथे रामकृ ष्ण परमहसां याांच्या नावाने एक
धमिशाळा होती वतथे राहायची सोय होती. धमिशाळा म्हणायचां पण
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रम्य पररसर, स्वच्छता,आवण खोल्या खपू मोठ्या. कपिे
वाळवण्याची सोय. कमोि तर प्रत्येक वठकाणी होता. कारण
आपली बदललेली जीवनशैली. स्वयांपाकाला मोठी जार्ा. मर्
काय दसु ऱ्या वदवशी परु णपोळीचा बेत होता. सवि मांिळी या वदवशी
खश
ु होती. या वठकाणी थोिीशी रपेट होते थोिां वर-खाली,
दर्िाचा रस्ता आवण माकिां सोबतीला असा सवि प्रवास असतो.

कपील धवरव दग्ु धधवरव धबधबे
वतथे “कवपलधारा” आवण “दग्ु धधारा” असे दोन धबधबे
आहेत. छान वाहत पाणी. नमिदते सहज पाय बिु वता येतात. कपील
मनु ींचा आश्रम, शांकराचे देऊळ, आवण दवु ािस मनु ी जेथे तप
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करायला बसले ती जार्ा. त्या वठकाणी त्याांची मतू ीही आहे. सदा
क्रोधाववष्ट होऊन शाप देणाऱ्या त्या मनु ींना साक्षात दिां वतच
घातला. वतथेच नमिदचे ी मतू ी आहे पण दोन-तीन फूट सरपटत जावे
लार्ते. मी काही तेथे पोचले नाही बाहेरूनच नमस्कार के ला. येथे
पररक्रमा मोिण्याचा, वनयम भांर् होण्याचा धोका वनमािण झाला
होता. र्ाईि नवा होता. तो आम्हाला चाांर्ला रस्ता म्हणनू
पल
ु ावरून घेऊन जात होता. पण आमच्या बस कांिक्टर हुशार होता
त्याने लाांबनू च ते पावहले आवण ओरिून रस्त्यावरून जायला
साांवर्तले. तो रस्ता दर्ि-मतीचा होता. पण वाचलो आम्ही
पररक्रमा मोिली जाण्यातनू , कारण अध्यािहून जास्त प्रवास
वनयमाप्रमाणे नमिदामैया ला उजव्या बाजल
ू ा ठे वनू झाला होता ना.
या भार्ात आम्ही अर्दी वेळेवर म्हणजे सकाळी लवकर
पोचलो. कारण नतां र नावशक होऊन पाच बसेस स्वामीं बरोबर
आल्या होत्या ती माणसां यायला लार्ली. त्याांचा धमिशाळे त
मक्ु काम नाही तर अशा नदीवर, घाटावर अांघोळी कपिे धवु नू
टाकायचे. मर् काय ववचारता, र्दी झाली पण परत जाताना
कवपलधारे किे जाणायाांचा आधार वमळाला. वाट सोपी झाली.
खाली जाताना ती जेवढी कठीण वाटली तेवढी कठीण वाटली
नाही आता.
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वतथनू नांतर “जोवहला” म्हणजे नमिदचे ी सखी शतचां मांवदर, उर्म
आवण “जालेश्वर महादेवाची” मोठी मतू ी पावहली. अशीच मोठी
मतू ी मरुु िेश्वर येथे पावहली होती.
हे सवि दशिन झाल्यावर आता आराम होता. िग आम्ही
जवळच वनखात्याची नसिरी होती ती पाहायला र्ेलो. वतथे खपू च
प्रकारची झािे होती. रुद्राक्ष, वेर्वेर्ळ्या प्रकारचे बाांब,ू बेल,
शतावरी अशी अनेक प्रकारची झािे होती. त्यात एक
र्ल
ु बकावलीचे झाि म्हणनू त्यानां ी दाखवले. ते म्हणजे आपला
सोनटक्का. या फुलाांचे वाळवनू पाण्यात उकळून अकि काढतात.
आवण तो खपू उपयोर्ी आहे असे कळले.

निादव िदां ीर
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त्यानतां र सांध्याकाळी नमिदच्े या उर्माशी वतची मतू ी आहे, ते
देऊळ पाहण्यास र्ेलो. सात वाजता तेथे मोठी आरती असते ही
आरती एक तास चालते. पण खपू छान वाटलां ते ऐकताना. वेळ
कसा र्ेला काही कळलां सद्ध
ु ा नाही. देवळात अध्याि भार्ा पलीकिे
पररक्रमावासी जाऊ शकत नाहीत कारण पररक्रमा मोिते.

नममदा उगम गोमख
ु
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दसु ऱ्या वदवशी
सकाळी खपू लवकर
उठून बाटली मधली
नमिदामैया घेऊन आम्ही
तट
पररवतिनासाठी
वनघालो. तेथे एक
छोटीशी पजू ा असते. इथे
कांु िामध्ये
परत
नमिदामैया
म्हणजे
आपले बाटलीतले पाणी
अपिण करून बाटली
भरून घ्यायची असते.
या वठकाणी परत आरती
झाली नमिदाष्टकम् म्हटले

आपापल्या इच्छे प्रमाणे दान वदले. तोपयांत बस परत धमिशाळे त
जाऊन आमचे सामान, नाश्ता घेऊन दसु ऱ्या बाजल
ू ा येऊन उभी
होती.
वतथनू वनघनू एका घराच्या ओसरीवर आमचा नाश्ता झाला.
इथे जरा र्मां त झाली. त्या माणसाची र्ाय रात्भर रुसनू एका
झािाखाली जाऊन बसली होती. काही के ल्या ती र्ोठ्यामध्ये येत
नव्हती. ती कधी परत येईल या वववांचनेने मध्ये तो घर मालक होता.
एक एक र्मां तच आहे ऐकाव ते नवलच. ही र्ाई, गरु ां सद्ध
ु ा घरच्या
सभासदाां सारखे असतात याांना. आता तट पररवतिन झाले त्यामळ
ु े
पढु ची यात्ा सोपी होती, तल
ु ना करता.
इथनू जवळ जवळ तीनशे वकलोमीटरचा प्रवास करून आम्ही
नरवसांर्परू ला आलो. राहायची व्यवस्था चाांर्ली होती. पण र्ाव
तसां छोटां आपल्या उपयोर् पेक्षा प्लांवबांर्च होलसेल सामान
ववकणारी दक
ु ानां जव्त वदसली त्या वठकाणी. पण नृवसांहाचां दवु मिळ
असां देऊळ पाहायला वमळाले वतथे. आता यात्ा जवळ जवळ पणू ि
होते.
इथनू नांतरचा मक्ु काम हुशांर्ाबाद ला होता. हे हॉटेल मात्
अवजबात चाांर्लां नव्हतां. काम चालू होतां. दसु रा मजला, लीफ्ट
नाही, आवण भर वस्तीत हॉटेल. या यवत्व व्यर््थवपक, ्र्यांपवक
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करिवरे , िदतनीस लोकाांची पण दया येऊ लार्ली. आपण नाही
उचललां तरीही या लोकाांना एका रात्ीसाठी दोन दोन मजले,
आमच्या सामना बरोबरीन जेवणाचां सामान वर घेऊन यावां लार्तां.
चेष्टा नाही.
वतथनू थोि्या अतां रावर हदाि येथे एक बरां हॉटेल होतां पण
असो. आता परत ओकां ारे श्वर पोहोचायचां होतां परांतु २००
वकलोमीटर आांतर त्यामळ
ु े सकाळी लवकरच वनघालो. फि चहा
घेतला. वाटेत नाश्ता. कमाल म्हणजे एवढ्या सकाळी सिोसे करून
घेतले होते सवाांसाठी. वाटेत थाांबनू दपु ारी एका घराच्या पिवीत
जेवण झाले.
कवणक वभजवलेली. बरोबर तयार दोन भाज्या. मर् र्रम भात
करायचा,आवण पोळ्या. एकाने सॅलि कापायचां आवण ताक
घसु ळायच. एका तासात जेवण तयार होई.
परु णपोळी, इम्रती, वजलेबी, हलवा, खीर, वशकरण, वशरा
अशी पक्वान्ने पधां रा वदवसात खाऊन झाली. पोहे, उपमा, बटाटे
विे, असा र्ेगर्ेगळव नाश्ता. खपू करतात, पण आता आपले सर्ळे
आयाम बदलले आहेत, त्याला कोण काय करणार? असो.
ओकां ारे श्वरला पोचल्यावर दपु ारी परत "ओम वशवम" होतच
स्वार्ताला. आता ओकां ारे श्वर शाांत आवण स्वच्छ वाटलां. जत्ेची
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र्दी नव्हती. त्या शाांततेत जवळच असलेलां र्जानन महाराजाांचे
मवां दर अजनू च लक्ष वेधनू घेत होत.ां अवतशय स्वच्छ आवण रम्य
पररसर. दपु ारी परत घाटावर आांघोळ झाली. यावेळेपयांत आता
घाटावर अांघोळ करण्याची थोिी सवय झाली होती आवण र्दी पण
कमी होती.
आता ज्या वस्त्रावर आपण पवहली पजू ा के लेली असते तीच
वस्त्र पजू व करतवांनव घवलवयची, िग अांघोळ करून ती
र्स्त्रे नमिदामैया ला अपिण करायची असतात. आवण नतां र दसु री
वस्त्र नेसनू पजू ा करायची असा वतथे ररवाज आहे.

पररक्रिव सवांगतव पजू व
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परत पवहले र्रुु जी होतेच. पवहल्यासारखीच त्याांनी तशी छान
तयारी करून आणली होती. एक सक
ां ल्प पतू ीची पजू ा घाटावर होते
आवण दसु री पापनाशक पजू ा जी पवू िजाांसाठी असते ती ममलेश्वरला
होते. रुद्र म्हणतात. र्रुु जींचे छान लयबद्ध,आवण स्पष्ट उच्चार होते.
खरच प्रसन्न वाटलां.
दसु ऱ्या वदवशी सकाळी पररक्रमा पणू ि झाली म्हणनू ओकां ारे श्वर
ला जाऊन नमिदचे ां पाणी र्हवयवचां असतां आता सवि पणू ि झाल,ां
मनाप्रमाणे यात्ा झाली म्हणनू सर्ळे जणच खषू होते. मर् थोिा
इकिे वतकिे वेळ घालवायला सांधी होती कारण आता र्दी नव्हती.
मर् दसु ऱ्या बाजचू ी १, २ देर्ळां, वरून वदसणारा नमिदचे ा पररसर,
वतथे असणारा वीज कें द्र पावहलां. हे सवि होईपयांत टूर मॅनेजर
आम्हाला शोधत आला होता. कारण आता ओकां ारे श्वराचा वनरोप
घेण्याची वेळ आली होती.
आम्हाला इदां रू किे प्रस्थान करावयाचे होते. वतथनू
सर्ळ्याच्ां या वेर्वेर्ळ्या वठकाणी जाणाऱ्या र्ाि्या होत्या.
वेर्वेर्ळ्या वठकाणी म्हणजे पण्ु या आवण मांबु ईकिे.
मर् सर्ळ्याांचा नाश्ता झाला. सेवक वर्ािचे आभार मानले,
आवण बरोबर पॅक जेवण घेऊन आम्ही पढु े वनघालो. बसमध्ये
अथाितच एकमेकाांचे पत्ते फोन नांबर याांची देवाण-घेवाण झाली.
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“दोन ओिां क्याांची होते सार्रात भेट जोिी दोघा पन्ु हा नाही
भेट" हे जरी खरां असलां तरी एकमेकाच्ां या आधाराने काढलेले हे
पांधरा वदवस ववसरणां कठीणच. कोणाची स्तोत्पठणाची आवि,
कोणाचा सांस्कृ तचा व्यासांर्, कोणी वशवणात पारांर्त, तर कोणी
असीम श्रद्धाळू आवण अवतशय भिीने यात्ेला आलेल्या.
नवऱ्याचे ब्रेन चे ऑपरे शन झाले होते तरी त्याला घेऊन आलेल्या
आवण त्याचां तत्ां साभां ाळणाऱ्या ताई. अनेकववध माणसे भेटली
एकमेकाांशी सरू जळ
ु ले आवण खपू काही वशकायला वमळाले.
पापनाश व्हायला यमनु े मध्ये तीन वेळा, र्ांर्ेमध्ये एक वेळा, स्नान
करतात, पण नमिदच्े या नसु त्या दशिनानेच पापे धतु ली जातात अशी
भाववकाांची श्रद्धा आहे. र्ांर्ेला शांकराने िोक्यावर धारण के ले. ती
त्याची दसु री पत्नी म्हणनू जरा जास्तच िोक्यावर बसली, नमिदा
त्याच्या घामापासनू वनमािण झाली. नरा पासनू वनमािण झालेली मादी
ती नमिदा. त्याची, शांकराची मल
ु र्ी मानली जाते. शोणभद्राशी तीचे
लग्न ठरले होते. तो कसा आहे हे पाहायला वतने “जोवहला” या
आपल्या दासीला पाठवले. ती राजकन्येच्या र्ेषवांत र्ेली.
शोणभद्राला तीच नमिदा वाटली आवण तो वतच्या प्रेमात पिला.
म्हणनू नमिदा त्याच्याकिे पाठ वफरवनू पविमावभमख
ु झाली अशी
एक कथा आहे. तट परीवतिनानांतर एक कांु ि आवण र्ोमख
ु ातनू
येणारा नमिदचे ा उर्म पाहायला वमळतो. सांपणू ि मध्य प्रदेशाला
२२

सजु लाम सफ
ु लाम करणारी ही जीवनदायी आहे. दोन्ही तट वमळून
हजारो मांवदरे आवण तीथिस्थाने आहेत. माकां िेय मनु ींनी पण ही
पररक्रमा के ली आवण त्यातनू च नमिदा परु ाणाची वनवमिती झाली.
पररक्रमा होते अशी ही एकच नदी आहे. ऋषीमनु ींच्या वास्तव्याने
पावन झवलेलव हा भभू ार्. यात्ेच्या शेवटी अर्दी वकतीही धावमिक
भावना ही यात्ा करताना नाही असे पण म्हटलां ना, तरी
आपल्यातील अष्टभाव जार्ृत करण्याचां सामथ्यि आहे या
पररक्रमेमध्ये. नमिदे हर. हर म्हणजे सवि दुःु खाचे हरण करणारी
असाही त्याचा अथि आहे.
माणसाला कशात सख
ु आहे हे कसां आवण कोण ठरवणार?
र्ेल्या तीस वषाित अनेक आदां ोलने झाली. नमिदवे र अनेक धरणे
झाली. "शल
ू पाणेश्वर मांवदर"आवण पवु ीच्या पररक्रमेचा वकतीतरी
भार् धरणाखाली र्ेला. अनेकाच्ां या जवमनी र्ेल्या. शल
ू पाणेश्वराला
जार्ा वमळाली तशी सवि शेतकऱ्याांना ही भमू ी शिळवर्ी अथवा
वमळाली असावी, अशी इच्छा करू शकतो. पण सरदार
सरोवरामळ
ु े , मध्यप्रदेश, र्जु रात चा भार् शेती दृष्ट्या अवधक समृद्ध
झाला आहे हे मात् नक्की.
पायी पररक्रमा करण्याचा पराक्रम आज मी करू शकत नाही.
पण एवढे तरी वफरण्याची ताकद, जळ
ु वनू घेण्याची क्षमता ज्याांनी
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वदली ना, त्या परमेश्वर रूपी शिीचे आवण नमिदामैया चे शतशुः
आभार.
माझा या नमिदा पररक्रमा वृत्ताांताचा शेवट मी बस मध्ये
के लेल्या एका छोट्याशा पद्य पांिींनी करते.
नमिदा पररक्रमेला वनघाली अनोळखी मांिळी सारी
पधां रा वदवसात नमिदते वाहून र्ेली त्याच्ां यातली दरू ी
अवघि झाली आहे भेट नातलर्, सह्रु दाच
ां ी परी
करती सारे आशा, एकमेकाांना भेटण्याची वरचेवरी
असदु े नमिदामय्याची कृ पा सवाांवरी
असेच आनांदी उत्साही राहू या सांसारी.
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ननसगग अनुभव - परदेशाांतील

परदेश प्रवासाचा आकषिण
कुणाला नसतां? नवनवे देश,
प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यात खरांच
फार मोठा आनांद असतो.
पण अमेररके ला जेव्हा मी
पवहल्याांदा जाऊन आले, त्यानांतर
मला असां वाटलां की प्रेक्षणीय
स्थळ जाऊदे, पण इथला प्रत्येक
ऋतू बरोबर बदलणारा वनसर्ि पावहला वमळाला पावहजे. आवण
खरच माझी इच्छा पणू ि झाली.
१९९२ साली जेव्हा प्रथम मी वतथे र्ेले तेव्हा नक
ु ताच
वतकिचा उन्हाळा सांपायला
आला होता. त्या वठकाणी
फॉल वसझन जवळ येत होता.
आवण म्हणनू झािाांच्या बरोबर
इतर रांर्ाच्या छटा वदसू लार्ल्या होत्या. काही िेपल झाि तर
र्ल
ु ाबी र्ल
ु ाबी वदसत होती. हळूहळू जवमनीवर पानाांचे थर जमा
होत होते.थोि्या वदवसात पढु च्या थिां ीची चाहूल देणारा
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भरु भरु णारा बफि पाहून वचत्तवृत्ती हरखनू जात होती. पण त्यानांतरचा
ववटां र सीझन अनभु वण्याचा योर् बऱ्याच कालावधीनतां र आला.
मोठी मल
ु र्ी िॉक्टरे ट
करण्यासाठी
अमेररके ला
र्ेल्यावर शतची "जॉन्स
हॉपकीन्स"
यवु नव्हवसिटी
पाहण्यासाठी म्हणनू मी वतकिे र्ेले. ऐन विसेंबर मध्ये.
आता मात् झािाांचे खऱाटे झाले होते. चक
ु ू न सद्ध
ु ा एकही पान
झािावर वदसत नव्हते आवण पणू ि झाि, त्याच्या फाांद्या बफािनी
आच्छादल्या होत्या. घरवांच्यव छताांवर सविदरू बफािचा थर जमा
झालेला वदसत होता. सवि वनसर्ि
जणू काही स्तब्ध झाल्यासारखा
वाटत होता. आता यामधनू
नवजीवन बहरणार तरी कस?ां
असा प्रश्न मनात उभा राहत होता.
हळूहळू करत जानेवारी मवहना सपां त आला आवण वनसर्ि दमनू
र्ेल्यासारखा थोिा थोिा काळ ववसावा घेऊ लार्ला. लर्ेचच त्या
भरु भरु णार-या बफािचे बफािच्या लादीत रूपाांतर होऊ लार्ले. तरीही
ससु ज्ज यत्ां णेमळ
ु े फुटपाथ जाण्यासाठी मोकळे के ले जाऊ लार्ले.
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आवण हा बाजल
ू ा सारलेला बफि पाहून र्ांमतच वाटू लार्ली. जणू
त्याला ही वशस्त मोिण्याची मभु ा नव्हती. त्यामळ
ु े अर्दी बफािचे
पाणी झाले तरी वनमटू वदलेल्या वाटेनेच ते पाझरू लार्े. कुठे त्याचा
वचखल नाही की पाणी तांबु नू राहणे नाही.
हे सवि होता होता आता बफि पिायचे थाांबले. आवण झािाांवर
घराांच्या छपराांवर जमा झालेले बफि हळूहळू करत दृवष्टआि होऊ
लार्ले. रस्त्यावरची घराांच्या समोरच्या अांर्णातली लोकाांची
लर्बर् वाढली. स्टोअर च्या बाहेर मोठी मोठी पोती वदसू लार्ली.
त्यामध्ये बार्ेमध्ये टाकायचा भसु ा भरलेला होता.
एक वदवस वफरताना झािावर
"कावििनल" पक्षयाच
ां ी जोिी वदसली
आवण मर् मात् ते लालचटु ु क रांर्ाचे
वचमणीच्या थोिे मोठे पक्षी पाहून खात्ी
पटली की आता थिां ी सपां ली. आवण
वसांत ऋतच्ु या आर्मनाची वेळ आहे.
आता इतरही पक्षयाच
ां ा वकलवबलाट ऐकू येऊ लार्ला झािावर
कुठे तरी दोन चार वहरवी पाने वदसू लार्ली. जवमनीतनू ही वहरवे
वहरवे कोंब बाहेर पिताना वदसू लार्ले. पाहता पाहता त्याांचे
वहरव्या रोपट्यात रुपातां र कधी झाले, कळलेच नाही.
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लोकाांच्या बार् कामाने वेर् घेतलेला वदसत होता. हॉटेलच्या
समोर रस्त्याांच्या किेने रोपाच
ां ी
माांिणी होताना वदसू लार्ली, आवण
अचानक
एक
वदवस
सिु ोनारसीसच्या
(Psuedo
Narsissus) फुलाांनी बहरलेली रोपे
वदसू लार्ली. जणू पढु च्या पष्ु पोत्सवाची ती सलामीची होती.
दररोज आपोआप आलेली आवण मद्दु ाम मशार्त करून
आलेली ही फुलझािे पाहून मन हरखनू जात होत.ां के वढी ती रांर्ाच
ां ी
ववववधता? वििस्वथिच्या िॅफोविल्स् कववतेत वणिन वाचले होते.
वाऱ्याच्या झळ
ु कीबरोबर हलणारी ती फुलां पाहून परत एकदा ती
कववता, शाळा, आवण ताव मारून वलवहलेल्या त्यव कववतेच्या
रसग्रहणाची आठवण झाली. वाटलां आता असा कववतेचा
आस्वाद घ्यायला वेळ आहे का कोणाकिे?
पण पढु े वदसणारी फॉक्स ग्लोव्ह, बटरफ्लाय, िायांथस आवण
लथू बरबँक ने वनमािण के लेली "सास्तेिेझी" ची फुले पाहून मनातले
असे ववचार दरू पळून जात.
एक तर झाि फुलायचां तेच वपवळ्या पानाांनी. दरू
ु न पाहताना
ती छोटी छोटी वपवळी फुलां आहेत असां वाटायच.ां आवण पाहता
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पाहता पणू ि झाि वहरव कधी होऊन जायचां कळत नसे. अर्दी
र्ल
झािाची
ु मोहोराच्या
आठवण. मात् हे झाि म्हणजे
छोटां होतां. एक "वब्लविांर्
हाटि" नाांवाचें झाि वदसायचे.
छान प्रकार वदसला. त्या
झािाची फुलां बरे चदा
लालसर रांर्ाची आवण खाली झक
ु लेली एकमेकाांच्या जवळ जवळ
असतात. दरू
ू ाही रिाचा थेंब असावा असे वाटते
ु न पाहताना जणक
आवण या झािाच्या नावाची यथाथिता पटते.
वललीच्या फुलाांचे अनांत रांर् आवण प्रकार वदसले. सरून
र्ेलेल्या बफािची आठवण करून देणारी "स्नो इन समर" ची
बार्ेच्या किेकिेने वाढलेली झाि. तर कुठे रांर्ीबेरांर्ी "लवु पन्स".
या पाठोपाठ अर्दी घरा पढु ल्या बार्ेमध्ये वेर्वेर्ळ्या रांर्ाांची
अर्दी कावश्मरी र्ल
ु ाबाशी स्पधािच असणारी र्ल
ु ाबाची झाि.
एका वेळेला शांभर तरी कळ्या आल्या असतील एके का झािाला.
उमलल्यावर तर त्या भाराने झािे वाकूनच जायची. आवण एकदम
कावलदासाांनी के लेल्या शकांु तलेच्या वणिनाची आठवण यायची.
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हळूहळू बार्ेतल्या फुलवांबरोबर लहान मल
ु ाांची वदिळ वाढू
लार्ली. आवण सध्ां याकाळी फुलासां मवेत मल
ु ानां ीही बार्ाच
ां ा कब्जा
घेतला.
इतके वदवस बफािमळ
ु े फारसा मोकळे पणा न वमळालेली मल
ु ां
बार्ेत बार्िताना वदसू लार्ली.
यरु ोपमध्ये
प्रवसद्ध
असलेलां
आवण
"वसलवसला" वसनेमामळ
ु े
सामान्याांनाही
पररवचत
झालेलां "कोकन हॉफ"
(Keukenhof)
येथे
जाण्याची सांधी मला
वमळाली.
ते
सौंदयि
अवणिनीय. पण शतथे देखणी
झािां, फुलां आवण वदसणारी
रांर्सांर्ती यात वनसर्ािबरोबर
कुठे तरी मानवी हातही
सामील आहे हे जाणवत रहातां ते बघताना.
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आपल्या भारतातही वनसर्ािची अशी मि
ु उधळण आहे नाही
का ?
वहमालयापासनू
कन्याकुमारीपयांत प्रत्येक प्राांतात
हवामानानसु ार वेर्वेर्ळी झािां आवण असख्ां य वेर्वेर्ळ्या
प्रकारची फुलां. "व्हॅली ऑफ फ्लॉवसि" वणिनही असेच थक्क
करणारे आहे. पाहूया आता वतथे जाण्याचा योर् कधी जळ
ु ून येतो
ते.

३१

३.

स्वयांपाक घराांतील गांमती जांमती - १
४.

चकली

स्वयपां ाक घर आवण स्त्रीयाांचां अतटू नातां आहे जेव्हा मल
ु र्ी
स्वयांपाक घरात प्रथमच स्वतुःच्या जबाबदारीवर काही पदाथि
पाककृ ती करायला लार्ते तेव्हा अनेक र्मतीजमती घितात.
अशीच एक र्ांमत.
सर्ळ्याच
ां ी आई असते ना तशी माझी आई पण सर्ु रण. माझां
लग्न झाल्यानांतर वतने जे काही सवि सणवार के ले, सासरचे आवण
जावई याचां े कौतक
ु के लां, ती जे काही पदाथि पाठवत असे वकांवा
सणावाराच्या वनवमत्तानी करत असे त्यामळ
ु े सर्ु रण म्हणनू वतचे
सविजण कौतक
ु करत असत वतची चकली म्हणजे तर अप्रवतमच.
लग्न झाल्यानांतर दसु ऱ्या वषी जेव्हा वदवाळी जवळ आली तेव्हा
माझा धाकटा दीर, त्यवर्ेळी तो शाळकरी मल
ु र्ा होता. तो
म्हणाला, “यावषी ना आपण फि वचविा आवण चकली हे
दोनच पदाथि करायचे बाकी आपण फराळाचां काही करायचां नाही
”.
सासबु ाई म्हणाल्या की चकली हा पदाथि माझा काही चाांर्ला
होत नाही नेहमी वबघितात.
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तेव्हा तू करणार असलीस चकल्या तर ठीक.
माझा दीर म्हणाला “ववहनी काही घाबरू नकोस मी आहे
ना तल
ु ा मदत करायला.”
मी म्हटलां “तू काय मदत करणार?”
तर म्हणाला “तझु ी चकली वबघिली ना तर त्या सपां र्वयलव
मी नक्की मदत करीन.”
झालां भरपरू चकल्या करायचे ठरले,
सवसबू वई म्हिवल्यव “आपल्याला वनदान दोन वकलो ची तरी
भाजणी हवी कारण आपल्याकिे येणां-जाणां, देणांघेणां आवण एवढे
दहा माणसाांच घर, आपल्याला काही अधाि वकलो, एक वकलो च्या
चकल्या परु णार नाही”
हे ऐकल्यानांतर माझ्या पोटात र्ोळाच आला. नाही कसां
म्हणायचां. घरी हे सवि पदाथि के ले जात असत. पण लहान
असल्यामळ
ु े मी स्वतुःच्या जबाबदारीवर कधी हे करून बवघतलेलां
नव्हत. तरीसद्ध
ु ा मी तयारी दशिवली. आपण खरां तर वसबु ारसेला
करांजी करतो पण सासबु ाई म्हणाल्या “नको आपण वसबु ारसेला
चकल्या करू. कारण आधीपासनू के ल्या तर नरकचतदु श
ि ीच्या
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वदवशी अधाि िबा खाली र्ेलेला असेल.” वसबु ारसेच्या
वदवसाला सकाळी पवहलां सर्ळ आवरल्यानांतर मी चकलीच्या
भाजणीची उकि काढली. आता एवढी मोठी उकि काढायची,
पवहलीच वेळ होती.
सासबु ाई आांघोळीला र्ेलेल्या होत्या आवण आईने
साांवर्तल्याप्रमाणे सर्ळां मोजनू -मापनू घालायच्या तयारीमध्ये मी
होते. तेव्हा मध्ये बेल वाजली आवण सासबु ाई आघां ोळीला र्ेलेल्या
असल्यामळ
ु े मी दार उघिायला र्ेले. आता त्यामळ
ु े माझ दल
ु िक्ष
झालां की खरोखरच मी चक
ु ले होते कळलां नाही आवण त्यामळ
ु े
पढु चा प्रसर्ां घिला.
सकाळची जेवण वर्ैरे उरकून आता चकल्या करायला घेऊ
असा मी ववचार के ला. सासबु ाई म्हणाल्या मी तल
ु ा एक एक र्ोळा
मळून देते त्या नांतरच तू कर. कारण त्याांना पाठीचां दख
ु णां
असल्यामळ
ु े इतका वेळ उभां राहून काही करणां शक्य होत नसे.
आिच्यव त्यव घरी ्र्यांपवक घर तर िोठां होतांच पि त्यव िधे
मोठाच्या मोठा लाांबरुांद ओटा होतव. एवढा रुांद होता की शेर्िी
लवबां ठे वली ना तरीसद्ध
ु ा ओट्यावर जार्ा उरायची. त्या म्हणाल्या
तू असां कर की त्या ओट्यव वर चढून बस म्हिजे तझु े पाय
दख
ु ायला नको.
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मी तळणी टाकली. आवण चकल्या करायला सरुु वात के ली.
तळणी तापली असां वाटून मी दोन-तीन चकल्या तेलात मध्ये
सोिल्या,आवण बघते तर काय जसे अनरसे हसतात, फसतात ना
तशा या चकल्या तेलात ववरघळायला लार्ल्या. एकदम घाबरून
र्ेले. आवण त्या काढून घेतल्या. मर् असां वाटलां की आता तेल
तापल नसेल म्हणनू थोिावेळ थाांबले आवण परत एक चकली
टाकली. तीही ववरघळली. नक्की काहीतरी र्िबि आहे असे
वाटून मी र्ॅस बांद के ला आवण पटकन ओट्यावरून खाली उिी
मारली.
िाळीच्या वपठाचा िबा शोधावा असा ववचार के ला.
शोधण्याचा आवाज ऐकून त्या म्हणाल्या “काय र्ां काय
झालां खाली का उतरलीस?”
त्याचां ा आवाज ऐकला आवण माझां सर्ळां अवसान र्ळून
पिलां. कोणाला कळू न देता चकली सधु ारण्याचा बेतही
बारर्ळला.
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मी म्हटलां “अहो चकली तेलात ववरघळते आहे.”
हे ऐकल्याबरोबर त्या उठून स्वयपां ाक घरात आल्या. मर्
आम्ही
एका
भाजणीच्या
र्ोळ्याांमध्ये थोिे
िाळीचे पीठ घातलां
आवण
मळून
चकल्या बरोबर होत
आहेत ना हे
बवघतलां. आता चकलीच्या दरुु स्तीचे प्रमाण लक्षात आलेलां होत.ां
जीव भाांि्यात पिला त्यानांतर तेलात टाकलेली चकली वर आली
ना की आपण पवहल्याांदी पाण्यात पोहायला लार्ल्यानांतर उिी
मारल्यावर, वर आलो की आपल्याला आनदां होतो तसा आनांद
मला झाला.
दपु ारी सािेबाराला चकली करायला सरुु वात के ली ते सर्ळां
पयांत सांध्याकाळचे सहा वाजनू र्ेले.
त्यानतां र बरीच वषि वसबु ारसेच्या वदवशी पजू ा करताना या
घटनेची आठवण काढून सासबु ाई आवण मी हसत अस.ू आता मला
काही आईसारखी चकली करायला जमली नाही ही सर्ळ्या
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कॉलनीत कळणार याचां माला मनामध्ये खपू वाईट वाटत होतां. पण
आताच्या सारखी दार लावनू आपल्या आपलां राहण्याची पद्धत
नव्हती. त्यातच कॉलनी ची पवहली सनू त्यामळ
ु े प्रत्येक बाबतीमध्ये
कुतहू ल आवण पाल्यािचा सांबांध. मर् काय ववचारता. असां जरी
असलां तरी वयाच्या बाववसाव्या वषी आलेला हा अनभु व मला
खपू काही वशकवनू र्ेला एवढां मात् नक्की.
सासबू ाईनाां मात् त्याांच्या वबघिणायाि चकलीची पाककृ ती मी
अजनू ही ववचारलेली नाही.
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५.

स्वयांपाक घराांतील गांमती जांमती - २
६.

सोनू नशवसागर बासुांदी

साधारण १९८५ साल असेल.आता वजथे राहते ना वतथे
राहायला येण्यापवू ी पाल्यािमध्ये एक वषि भाि्याने राहत होते.
धाकटी मल
ु र्ी दोन वषािची आवण मोठी मल
ु र्ी सहा वषाांची होती.
नसु तां घरी बसनू काय करायचां म्हणनू ट्यश
ू न घ्यायला सरुु वात
के ली. अशीच एका सख
ु वस्तू घरातली मल
ु र्ी माझ्या मोठ्या
मल
ु ीच्या वयाची असेल, माझ्याकिे ट्यश
ू न ला येत असे. (आज
ती मल
ु र्ी िॉक्टर झाली आहे.)
त्यावदवशी वतला अभ्यास करायचा नव्हता, वतला
अभ्यासासाठी तयार करता करता, मी पण अर्दी थकून र्ेले. काही
के ल्या ती होि र्का करतच नव्हती
शाळा सकाळची असल्यामळ
ु े मी दपु ारच्या र्ेळी सेंटर वरून
दधू आणनू ठे वत असे. दधु ाच सेंटर माझ्यासमोरच होत. त्या वदवशी
सद्ध
ु ा मी नेहमीप्रमाणे दधू घेऊन आले. पण ह्या ट्यश
ू नच्या
र्िबिीमध्ये दधू विज मध्ये टाकायचां रावहले.
वशकवणी सांपल्यानांतर जेव्हा मी ्र्यांपवक घरवत र्ेले, तेव्हा
मला दधु ाची वपशवी बाहेर वदसली. आता दधू तापवनू
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ठे वण्यावशवाय र्त्यांतरच नाही असा ववचार मनात आला. म्हणनू
मी र्ॅसवर दधू तापवायला ठे वले.
त्या वदवशी, रोज रात्ी सािे दहा अकरा वाजता घरी येणारे
माझे वमस्टर कसां मावहती नाही पण सािे पाच वाजताच घरी आले.
आता हा आनांद कसा साजरा करायचा? असा ववचार करत
असताना "वशवसार्र" मध्ये पावभाजी खायला जाण्याचे ठरले.
कारण त्या काळात वशवसार्र ची पावभाजी खपू च प्रवसद्ध होती.
जर उवशरा र्ेलां तर वतथे थाांबनू राहावां लार्तां म्हणनू सहा वाजता
वनघायचां ठरल .
ठरल्याप्रमाणे आम्ही वशवसार्र मध्ये र्ेलो. पाव भाजी
खाल्ली. मर् आता फालदू ा घ्यायचा राहीला होता. काय मावहती
फालदु ा येण्यासाठी खपू वेळ लार्ला. आपल्याला नेहमीच घाई
असते. वेळ लार्तो आहे हे पाहून वमस्टर म्हणाले, वशवसार्र वाले
काय फालद्यु ाची ऑििर वदली की दधू आणायला जातात की काय?
हे वाक्य ऐकलां
आवण मी घाबरले. माझा
चेहरा बघनू याांनी ववचारलां
काय झालां? मी म्हटलां दधु ाचा र्ॅस ना मी तसाच चालू ठे वनू आले आहे आता काय
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करायचां? एवढ्यात फालदू ा आला मल
ु ींचा फालदु ा खाऊन
होईपयांत माझ्या िोक्यात अनतां ववचार आले.
आता आपल्या घरासमोर आर्ीचा बांब आला असेल.
वबवल्िांर् च्या भोवती लोकाांची र्दी जमा झाली असेल.
नाहीतर दधू उतू जाऊन र्ॅस ववझनू सर्ळा र्ॅस घरात भरून
रावहला असेल एक नाही तर दोन. खरां तर आम्ही जाताना चालत
घरी जाण्याचे ठरवलेलां होतां. पण आता ररक्षा वशवाय काही पयािय
नव्हता.
ररक्षा प्राथिना समाज पयांत आली. त्या वठकाणी काही
आर्ीच्या बांबाचा आवाज वर्ैरे ऐकू येत नव्हता. घराच्या जवळ
आलो तर त्यावठकाणी लोकाच
ां ी र्दी ही वदसली नाही मी घाईघाईने
वर र्ेले. दार उघिलां आवण एक वमवनट उभी रावहले. र्ॅसचा वास
आला नाही.
मर् स्वयांपाक घरात र्ेले स्वयांपाक घरात जाऊन बवघतलां तर
म्हणत र्ॅसवर दधू उकळत होतां आमच्या नवशबानी ते खाली
लार्लां ही नव्हतां. त्यामळ
ु े दधू लार्ल्याचेही वास येत नव्हता.
पटकन र्ॅस बांद के ला. आवण म्हटलां, चलवबाई, नाही तर वबल्िींर्
मधले लोक म्हणायचे हे नवीन आलेले लोक काही र्ोष्टी करून
ठे वतात. वाचले त्यातनू . फालदु ा आज खाऊन झाला होता.
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दसु ऱ्या वदवशी मस्त बासांदु ी. त्यानांतर कधी बासांदु ी के ली ना
ती आम्हाला या प्रसर्ां ाची आठवण यायची आवण वतचां नाव
आम्ही "सोनू वशवसार्र बासांदु ी" असां ठे वलां होतां कारण त्या
मल
ु ीला लािाने सोनू म्हणत असत.
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७.

कोबी पुराण

उन्हाळ्याचे
वदवस सरू
ु झाले
की सवि बायकानां ा
सतावणारी
सामावयक
समस्या. म्हणजे
मल
कसां
ु ाांना
आवण कुठे र्ांतु वनू ठे वायचां?आवण भाजी काय करायची? खरां तर
हा वषिभराचाच कोि्यात टाकणारा प्रश्न.
पण उन्हाळ्यात भाज्याांचे र्र्नाला वभिणारे भाव, पाहुण्याांची
असणारी ये जा, आवण आविीच्या भाज्याच
ां ी कमी झालेली
आवक. त्यामळ
ु े हा वजव्हाळ्याचा प्रश्न अक्राळववक्राळ रूप धारण
करताना वदसतो.
हल्ली बऱ्याच भाज्या वमळतात वषिभर तरी ही वहरवीर्ार
टवटवीत कोबी च्यव भावात फार चढ-उतार होताना वदसत नाही.
असां असलां तरी ही भाजी फारशी आविणारी नाही. “अर्
कोबीची काय मटार घालनू नाहीतर बटाटा घालनू एकच एक
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प्रकारची भाजी करायची”, अर्दी कांटाळा येतो बाई. हा सांवाद
मैवत्णी जमल्या की नेहमीचाच. पण असां म्हटलां की मला मात् या
भाजीवर अन्याय करतो आहोत असां वाटतां. घरात एखादा कोबीचा
र्ि्िा आणनू ठे वला ना की अर्दी हायसां वाटतां मला. इतर
भाज्याांच्या मानाने तो विजमध्ये खपू वदवस वटकतो.
कोबी; भाजी बरोबरच कोवशांवबरीसाठी पण वापरता येतो.
हल्लीच्या पद्धतीची लाांब वचरून सॅलि म्हणनू म्हणनू वापरली
जाणारी कोबी, आवण वकसनू , वलांबू वपळून घालनू के लेली
कोवशबां ीर पानाची शोभा वाढवते पण. प्रकृ तीलाही वकती
उपकारक! कोबी घालनू के लेल्या िाईि राईस छानच लार्तो नाही
का?
कुणी आयत्यावेळी येणार म्हटलां की कुठे वेळ असतो हातात?
मर् पटकन कोबी वचरून त्यात िाळीचे पीठ घालनू कुकरला
लावलां की मस्त कोबीच्या वि्या तयार होतात. पानाला शोभा
आवण जीभेचीही थोिी हौस परु वली जाते.
कोबीची भाजी थोिी जास्त झाली ना, की त्यात कादां ा आवण
कोवथांबीर घालनू , दोन तीन शपठां एकत् करून मस्त थालीपीठ
लावले ना की, ववचारायलाच नको. बरोबर थोिांसां कै रीचां लोणचां

४३

आवण दही. अर्दी फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये सद्ध
ु ा त्याची रे वसपी
शकांर्व तोड वमळणार नाही.
असा ववचार करता करता मनात आलां माणसाचांही काहीसां
असचां आहे नाही का? नेहमी हसत मख
ु राहणारा, आहे त्या
पररवस्थतीशी जळ
ु वनू घेणारा, एवढेच नाही तर सर्ळ्याांच्या
उपयोर्ी पिणारा सतत बाजू साांभाळून घेणारा असा वमत्, घरातली
व्यिी, कधीतरी वतला र्ृहीत धरलां जातां. असां असेल तर आपण
अन्यायच करतो त्या व्यिीवर.
पण नतां र जाणवतां, की ही माणसां न बोलता वकती मदत
करतात आपल्याला. त्याांच्या असण्यानां आपल्या आयष्ु याची रांर्त
वाढते. आपल्याला त्याच
ां ा आधार वाटतो, वदलासा वमळतो.
म्हटलांच आहे, की प्रत्येकात काहीतरी चाांर्लां असतां. फि ती
दृष्टी आवण वृत्ती आपल्यात असली, वतचा उपयोर् करता आला
की सर्ळां कसां छान वाटतां.
पदाथाित रांर्, रस, स्वाद आवण चव हे सवि र्णु असावेत अशी
आपण अपेक्षा करतो. तसांच िविसवांनीही आपल्या वजभेवर
र्ळ
ु ाचा खिा ठे वनू , आपल्या परीने इतराांना मदत करण्याचे व्रत
अवां र्कारल,ां तर आयष्ु य वकती बहारदवर होईल नाही का?
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८.

मुक्त नचांतन – १ - तिवाळी

अशी वदवाळी तशी
वदवाळी, साांर्ा तम्ु हाला
हवी कशी वदवाळी ?
सिा सवरर्िां कें व्हवच
सरली,
ते बबां ातल र्रम पाणी दृष्टी आि झालां
हवेतला उष्मा वाढला
आवण पहाटेच्या उटण्या सहीत आांघोळीचां महत्व सरलां
आकसनू र्ेलेल्या अांर्णा बरोबर
राांर्ोळ्या पणत्याांची आरास कमी झाली
आवण िेड इन चवयनव च्या कांवदलाांची सर्ळीकिे भरती झाली.
अांर्णा बरोबर अांर्णातले वकल्ल्याांचे देखावे अदृश्य झाले
४५

आवण दरू दशिन वरच्या वदवाळी स्पेशल कायिक्रमात तमाम नार्रजन
मश्र्ल
ु झाले.
लेकीसनु ाांच्या नोकऱ्याांमळ
ु े
घरात दरवळणारा फराळाचा वास
नाकापयांत पोचेनास झाला
मर् घ्यायला (वास आवण फराळ )
फिके , ववष्णु स्टोअसि पढु े लोकाांची र्दी होऊ लार्ली
वषिभर चालणारी खरे दी
मॉल्स ला वदल्या जाणाऱ्या भेटी,
वाढवदवस आवण र्ेट टू र्ेदर च्या माऱ्यात
वदवाळीत एकदाच होणारी खरे दी अनावश्यक ठरू लार्ली
मामा, मावश्या,आत्या
एका हाताच्या बोटावर मोजण्या एव्हढे,
र्ेले सातासमद्रु ापार
४६

मर् कमी झाला आनांद आजोळी जाण्याचा
वा कोणी आलां म्हणनू आवतथ्य करण्याचा
असां जरी असलां मैवत्णींनो
बी पॉशझशटव्ह क्लब च सदस्य व्हायचां
आवण होणाऱ्या बदलवलव हसत िख
ु वनां सामोरां जायचां
so sweet, cute, fantastic, amazing हे शब्द तोंिात
घोळावयाचें
आवण बाल, व नवतरुणाच्ां या आनदां ात सहभार्ी व्हायचां
छापाची असेल पण असतेना दारापढु े राांर्ोळी
ववकतचा का असेना लार्तो ना कांदील दारी
उटणां नसलां तरी होते ना body wash ने सर्ु ांवधत आांघोळ
आवण सांस्कार म्हणनू के ला जातो ना एकत् फराळ
४७

आग्रहानां बोलावल्यावर येतात ना
कायिमग्न नातेवाईक जेवायला वषाितनू एकदा
हेही नसे थोिके म्हणायचे
आवण आनांदाचे चार वशांतोिे अांर्ावर घ्यायचे अत्तरा सारखे
सतत जन्ु या आठवणींचे र्ांध कशाला उर्ाळायचे?
आवण त्याचे कौतक
ु नसणाऱ्याांच्या माथी थापायचे ?
नऊर्वरीचां पवांचर्वरी होता होता,
पांजाबीड्रेस आपण स्वीकारला
चाळ सोिून ब्लॉक मध्ये येतव येतव
ववभि कुटुांब पद्धती अवां र्कारली
पोहे थालीवपठा बरोबर
िोसे उत्तपे आपलेसे के ले
आज जातोच ना
४८

मामाचा र्ाव पाहायला अन दाखवायला, ररसॉटि मध्ये
पतविां ांही करतील
जन्सु यव वदवाळी पॅकेज च स्वार्त
आवण हुरहुरतील मनाांत “wow what a fantastic festival
they had!”
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९.

मुक्त नचांतन - २ - वाढनदवस

वाढवदवस, म्हणजे खरां तर जन्मवदवस.
आपण वय वाढतां म्हणनू त्याला वाढवदवस म्हणतो. लहान
असताना नवे कपिे, आविीचा र्ोि पदाथि याचां अप्रपू असे
आपल्याला.
त्या बरोबरच शाळे त र्ोळ्या खाऊ र्वटवयचव ही पण एक
र्ांमत असे. म्हणजे आपल्या आनांदात इतराांनाही सहभार्ी करून
घ्यायचां ही जणू वशकवण त्यातनू वमळायची. हे तेव्हा मात् कळत
नसे.
त्यावदवशी यवु नफॉमि ची सिी नाही, हा सद्ध
ु ा एक आनांद. थोिां
मोठां झालां की हे सवि मार्े पित असे. तरी वाढवदवस म्हणनू आनांद
होतोच.
मर् कॉलेजच्या वयात शाळे तल्या जन्ु या मैवत्णी आवण
कॉलेजमधल्या नव्या मैवत्णी याांच्यासमवेत तो साजरा होई. एक
वेर्ळाच आनांद.
अथाित हातातला मयािवदत पॉके टमनी आवण त्या वेळच्या
सामावजक पररवस्थतीनसु ार फारतर एखादा वसनेमा, त्या वदवशी
५०

आनदां देऊन जात असे.नांतरची काही वषि तो वदवस थोिासा
दिपणात जातसे ववशेषतुः मल
ु ींचा.
अर्बाई ! २१र्ां लार्लां, आता लग्न व्हायला हव यावषी.
असा सल्ला घरातल्या पोि आत्या, मामी किून ऐकून घ्यावा
लार्े. आवण कधीतरी कोणाच्या मनात थोिी अपराधीपणाची
भावना ही वनमािण होत असे.
पण तो काळाचा मवहमा.
आता तसां काही
नाही. वाढवदवस पण
दणक्यात साजरे होतात.
लग्नानांतर नव्या नव्हाळी
चे वदवस सोिले तर
मल
ु ाांच्या वाढवदवसात आपला वाढवदवस महत्त्वाचा राहत नाही.
आवण वाढत्या वयानसु ार वाढवदवसाचे अप्रपू , महत्त्व कमी होत
जाते.
नतां र तर "सरलेली वर्प जास्ि की उरलेली?" असा प्रश्नही
नकळतच मनात वनमािण होतो..
तरीही त्या वदवशी आपणाला आनांद होतोच.
५१

लक्षात ठे वनू पवू ी वाढवदवसाला पत् पाठवणे, फोन करणे मला
फार आवित असे. नेहमी कामाच्या व्यापात नाही होत सपां कि
करायला, पण अजनू ही त्या वदवशी जवळच्या व्यिींना फोन करून
शभु ेच्छा द्यायला मला फार आवितां.
आता तर मोबाईल, व्हाट्सअप यामळ
ु े तर सर्ळे फारच सोपे
झाले आहे असां वाटतां. वय वाढतांय खरां, पण मलाही असा
कोणाचा फोन आला की छान वाटतां.
एवढी वषि कुणाच्या तरी मनाच्या कोपऱ्यात आपल्याला
जार्ा आहे, आपली आठवण आहे.
जन्ु या आठवणीही आहेत बरोबर. ही भावना नक्कीच
आनदां दायी नाही का?
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१०. मुक्त नचांतन - ३ - पुस्तक नदन
पस्ु तकाांची दवु नया
करी सारी वकमया,
आठवण्या नाही कष्ट आता.
भोववत पस्ु तकाच्ां या
वफरे सारे जर्
देतसे अनभु वू त लर्ोलर्
वकती प्रश्र्न तेव्हा
घर करीवत मनाांत
ववचारण्यात वाटे लाज जनाांत
पण नाही पस्ु तकाांनी
के ले ववन्मख
ु
वदले नेहमी ज्ञानाचे सख
ु
अशा पस्ु तकाच्ां या चरणी
मी सदैव वववनत
५३

घालते त्याांना मनोमन दिां वत.
लहान पणापासनू मला वाचनाची आवि. आमच्या इथे दर
शवनवारी मल
ु ाांसाठी लायब्ररी असे. वतथे जाणे हा एक आनांद असे.
कारण शाळा सकाळी झालेली
असे. पवहल्या शवनवारी येथे
नवीन पस्ु तकाांचे ववतरण होई
आज वजथे सस्ां थेचे ऑवफस
आहे वतथे ही लायब्ररी होती.
आम्ही चारच्या आधी वतथे राांर् लावनू उभे रहात अस.ू नर्ां पस्ु तक
वमळालां की होणारा आनदां अवणिनीयच. थोिां मोठां झाल्यावर मर्
मोठ्याांची लायब्ररी आपली वाटायची. वदवाळी अांक वाचनाचां वेि
तर आजही वटकून आहे. म्हणनू च वदवाळी अांकाांची लायब्ररी मी
रहाते त्या भार्ात र्ेली तेरा वषे चालवत आहे.
ताज्या घिामोिीं, लघु उद्योर्, समाजसेवी, कलाकार ह्याांची
ओळख त्यातनू होते. शातां ा शेळके होत्या तोवर "वकवस्त्रम" मधल्या
कववता वाचायला आवित असे.
घरातां वविलाांना वाचनाची आवि, त्यामळ
ु े खपू पस्ु तकाच
ां ा
सांग्रह होता. मर् सट्टु ीत मल
ु ाांसाठी लायब्ररी ठे वणे, हे मला फार
आविे. लेबलाां सारखी पस्ु तकाांची देवाणघेवाण चाले.
५४

कॉलेजमध्ये तर लायब्ररीचे दोन मजले होते. त्या वयात अबब!
म्हणायचेच बाकी होते. अशीच एवशयावटक, आवण भािां ारकर
प्राच्य ववद्यामांवदराची वास्त.ू
अमेररके त तर लायब्ररीत पणू ि वदवस जाऊ शकतो.
आसनव्यवस्थाही सख
ु कर असते. िल
ु ीकडे असतवांनव कें ब्रीज,
हवर्ाडा आदी परीसरवांत हे खपू जर्ळून अनभु र्तव आलें
हावििि ्क्र्ेअर जवळ एक पस्ु तकाांचे दक
ु ान होते मी त्याला
लायब्ररीच म्हणायचे. प्रत्येक शवनवारी वतथे जाऊन खपू पस्ु तके
हाताळली. मार्ेच कॉफी शॉप. मर् काय मजाच. एकदा तर एवढा
उवशर झाला, की जावई शोधत पोचले वतथे.
आपल्या पररचीत अशा पस्ु तकाच
ां ी यादी देत नाही, कारण
वाचन प्रेमी प्रत्येकाांनी त्याची पारायणे के ली असणार. पण पल
ु ,ां
बरोबरीने वप,ु रत्नाकर मतकरी, गगां वधर गवडगीळ, वपांर्े, िां नव नर्रे ,
वनरांजन घाटे, मांर्ला र्ोिबोले हेही माझे आविते लेखक आहेत.
आता कादबां री नको वाटते. र्ेल्या चार पाांच वषाित वाचन कमी
झालां आहे.
आता सबबी कशाला सार्ां ायच्या. जाऊ दे.
पण सध्या ययावत वाचायला घेतलां आहे. परत. बघू कधी
वाचनू होत.
५५

११. मुक्त नचांतन - ४ - राम नवमी
उद्या राम नवमी. करोना च्या वनवमत्ताने रामायण महाभारताचे
पनु प्रिसारण मार्च्या वषी सरू
ु झाले त्या वेळेला ते बघायचां असां
ठरवलां त्याची आठवण झाली. राम कथा - खरांच त्या कथेत
काहीतरी जादू आहे असां वाटत. आता रामकथा का आपल्याला
नवीन आहे?

नाही अर्दी वाल्याचा वावल्मकी कसा झाला? तो पक्ष्यवचव
वध,त्यावेळेस उच्चारलेला "मा वनषाद" हा श्लोक. जो अनष्टु ुप
छांदात ला पवहला श्लोक आहे हे आपल्याला मावहत नाही का?
तरीसद्ध
ु ा "रामानांद सार्र" ज्याांच्या नावातच राम आहे, त्याांनी
ह्या कथेचे सादरीकरण खपू च मनापासनू के ले आहे असां वाटत.ां
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आवण म्हणनू च ते सवि काही खपू छान झाल आहे. मनाला आनांद
देिवरां. तीस वषाित तत्ां ज्ञानाने अफाट प्रर्ती के ली आहे, वेर् घेतला
आहे तरीही आज रामायण पाहताना ते आपल्याला आि येत नाही.
लक्षमणाचां बांधप्रु ेम असांच एक कोिां. आपल्या पत्नीला आयोध्येत
ठे वनू हा रामाबरोबर वनवासाला वनघतो. एवढेच नाही तर प्रत्येक
प्रसांर्ात त्याने रामाला वदलेली साथ ही अवणिनीयच आहे.
मारुतीची रामभिी तर अलौवकक. त्याच्याववषयी काय
बोलायचां?
रावण वध म्हणजे दष्टु ाच
ां ा ववनाश. तरीही ते पाहताना एक र्ोष्ट
जाणवत राहते. जर वबभीषण नसता तर?
शत्ू र्ोटातल्या सवि र्ोष्टी, राक्षस राज्यातील सवि बारकावे
जाणारी ही व्यिी सतत बाजल
ू ा नसती तर?
चार्ां ल्याची भलावण हे जरी खरां असलां तरी वफतरु ी हे सद्ध
ु व
रवर्िवच्यव पराभवाचे एक कारण आहे ही र्ोष्ट नजरे आि करता
येत नाही. सविजणाांनी परोपरीने समजावनू सद्ध
ु ा रावण ऐकत नाही
म्हणजे शेवटी "अहक
ां ार", अवतरे क हा सविनाशाला कारणीभतू
ठरतो.
एवढा अतल
ु नीय पराक्रमी राम, मयािदापरुु षोत्तम. पण सीतेचा,
वजने अवग्नपरीक्षा वदली वतचा, लोकापवादला घाबरून परत त्यार्
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करतो? िोक्यावरचा चक्रवती राजाचा मक
ु ु ट त्याला हे करायला
भार् पाितो का? हे टाळता येणार नव्हतां का?
हे प्रश्न आपल्याला सतावत रहवतवत.
म्हणजे चाांर्लां वाईट दोन्ही कोणत्याही र्ोष्टीचा अवतरे क हा
घातकच. सर्ु िािध्य साधता आला पावहजे. ही र्ोष्ट परत
अधोरे वखत होते.
रामराज्य म्हणताना शेवटी तो आपले भाऊ, त्याांची मल
ु ां,
याच्ां यामध्ये राज्याची योग्य ती वाटणी करून जर्ाचा वनरोप घेतो.
ही र्ोष्ट ही नकळतपणे खपू काही आपल्याला वशकवनू जाणारी
आहे हल्लीच्या काळाचा ववचार करता जयवांची औद्योगीक शकांर्व
इतर सवम्रवजये आहेत, त्यवांनी असव शर्चवर करवयलव नको कवां?
रामायण आवण रामकथा प्रत्येकच काळात प्रत्येकाला काही
ना काही तरी देत.े सधु ीर फिके आवण र्वदमा याच
ां ां " र्ीतरामायण"
हे सद्ध
ु ा एक असांच आलौवकक आवण दैवी आहे असां मला
ऐकताना नेहमी वाटत.ां
रामायणाच्या कथेमध्ये एक उपकथानक आहे. अयोध्येतनू
वनघालेले "प्रभरू ाम" र्ांर्ावतरी येतात. नावािी त्यवांनव र्ांर्ा नदी पार
करून नेतो. जेव्हा श्रीराम त्याला, त्याच्या ऋणातनू मि
ु होण्याची
इच्छा व्यि करतात. रामाला नदीपार करून देणारा तो नावािी
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शेवटी त्याला म्हणतो की "र्ार तकया मैने िुमको अब िु मोहे
र्ार करे"
खरोखर नावाि्याची अध्यावत्मक जाण पाहून थक्क व्हायला
होत.ां
अशा या रामकथेला, त्यातील वणिन के लेल्या व्यिी, आदशि,
ह्या सवािपढु े मी नतमस्तक आहे. खपू वषािपवू ी वलहीलेली
यावि् स्थात्सस्यतति तगरयः सररिः च महीिले
िावि् रामायणी कथा लोके र्ु प्रचररष्यति|
ही उिी मनोमन पटते.

५९

१२. मुक्त नचांतन - ५ - माझां आवडते झाड
तनसगापचं लेणं तवश्वाच िेणं
माणसाला कसं चुकेल त्सयाचं िेणं घेणं
अग्नीचा लार्ला शोध
बराच झाला माणसाला बोध
शेतीच्या शोधाने वस्थरता
तर चाकामळ
ु े आली आवण र्वतमानता
माणसू पढु े धावू लार्ला
वनसर्ािला कवेत घेऊ लार्ला
चद्रां -मर्ां ळाची स्वारी
पिू लार्ली अपरु ी
मानवजात सोिाच
तो वनसर्ािवरही लार्ला करू कुरघोिी
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पण
कोरोना ववषाणू ने वदला दणका
हे कमी म्हणनू वादळाचा तिाखा
इकिे घोंर्ावत आहेत उल्का िोक्यावर
सधु ारे ल का मानव एव्हढां तरी झाल्यावर?
साधायला हवी प्रर्ती
वनसर्ािचा मान राखनू
करायला हव ना वनसर्ि रक्षण
कृ तज्ञतेने मनापासनू .
२०२० साली पयािवरण
वदनाला ह्या पद्य पांिी
वलहील्या आवण मनाांत
ववचार आला,
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ववज्ञानाच्या प्रर्तीबरोबर आपण वनसर्ािशी असलेला आपलां
नात,ां
आवण आपण वनसर्ािचे देणे लार्तो हे आपण ववसरलो
आहोत की काय?
अर्दी साध्या र्ोष्टी आपण नाही का करू शकत? एक तर
"झािे लावा, झािे जर्वा" आवण दसु री इतक्या वषािनांतर आपल्या
लक्षात आलेली र्ोष्ट म्हणजे,
प्लावस्टकचा कमीत कमी वापर करणे.
पण हे सर्ळां माहीत असलां तरी सद्ध
ु ा आपल्या हातनू काही
चक
ु ा होत असतात.
खरच, के वढी ववववधता आहे या वनस्पती सृष्टी मध्ये.
अर्दी छोट्या रोपट्या पासनू ते मोठ्या वृक्षा पयांत. काही फुल
देणारी, फुलाांच्या रांर्ाने आपल्या िोळ्याांना आनांद देणारी,
वचत्तवृत्ती उल्हावसत करणारी अशी झािां.
तर काही वषािनवु षि उभी रावहलेली, फळ देणारी, काही नाही
तर वनदान सावली देणारी अशी वकतीतरी झािां आपण बघतो
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आवण मर् आपल्याला या वनसर्ािचा
खरांच खपू आदर वाटायला लार्ते.
परु ाण परुु षासारखा उभा असलेला
वपांपळ, शद्ध
ु हवा देणारा वि. उन्हाळा
सांपत आल्याची सचू ना देणारा र्ल
ु मोहर,
वकती नाव घ्ययची?
र्ण मला माि आवडिेिी परस
बागेिली के ळ.
ना पानाांची सळसळ, ना फुलाांचा शृांर्ार. पण बहुपयोर्ी.
नैवेद्य वाढावा तर के ळीच्या पानावरच.
ते पान र्ाईनीां खाल्ल की वतलाही चाांर्लां आवण
पयािवरणालाही परू क.
के ळफूल जरा वचरायला वकचकट, पण भाजी फार छान आवण
थोिी नेहमीपेक्षा वेर्ळी. हे लार्लेलां के ळफूल कधीकधी घरातल्या
नववववावहतेच्या र्भािरपणाची ही सचू ना देत.
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लग्नमांिपात दाराला लावलेले के ळीचे खाांब आवण
आब्ां याच्या पानाच
ां े तोरण,आणखी कोणता शभु शकून हवा?
के ळफुलात के ळी तयार झाली की जणू त्याच्या जीवनाची
इवतकतिव्यता होते.
तेव्हा ते मला समाधी घेणाऱ्या ज्ञानेश्वराांची आठवण करून
देत.े
पण हे नकारात्मक नाही बरां,
वतथेच थोि्या वदवसाांनी नवीन के ळीचे झाि िोकावू लार्तां
आवण परत एका नव्या जीवनाची सरुु वात होते.
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१३. प्रवासािील अशाही गांमती जांमती

अमेररका प्रवास
१९९२ च्या समु ारास माझ्या वमस्टराांना त्याांच्या नोकरीमळ
ु े,
कामावनवमत्त अमेररके ला जाण्याची सांधी प्राप् झाली. आता त्या
काळामध्ये काही प्रत्येकाचे पासपोटि वर्ैरे तयार नसत. पण एकदा
वमस्टर वतकिे जाणार म्हटल्यावर जाताना आम्हा वतघींचे
पासपोटिचे फॉमि भरून पासपोटि ऑवफस मध्ये त्याांनी दाखल के ले.
माझा पासपोटि ररतीप्रमाणे येऊन र्ेला. पण माझी धाकटी मल
ु र्ी
वयाने बरीच लहान असल्यामळ
ु े वतची त्या फॉमिवर सही के लेली
नव्हती. म्हणनू पासपोटि ऑवफसमध्ये आम्हाला वतची सही
करण्यासाठी म्हणनू जावे लार्ले. त्यानतां र या दोघींचेही पासपोटि
आले.
तीन मवहन्याच्या कामासाठी म्हणनू वमस्टर र्ेले होते. करता
करता आता त्यानां ा वतथे दीि वषि राहावां लार्णार असां कळल.ां
एव््डव कवळ राहणार म्हटल्यानांतर कांपनीने आम्हालाही या
प्रवासाची सांधी उपलब्ध करून द्यायच ठरवलां. तरीसद्ध
ु ा वव्हसा हा
आमचा आम्हालाच करायचा होता.
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त्या काळामध्ये अमेररकन वव्हसा वमळवण ही फार मोठी र्ोष्ट
होती. कुठल्याही प्रकारची अपॉइटां मेंट वर्ैरे वदली जात नसे.
सकाळी जाऊन अमेररकन कवउन्ससल
ु ेट पढु े राांर्ेत उभां राहावां
लार्ायचां. आवण मर् काही एका ठराववक नांबर पयांतच्या लोकाांना
ते त्या वदवसा करता आत घेत असत. आता दोन लहान मल
ु ींना
घेऊन त्या अमेररकन कवउन्ससल
ु ेट इथपयांत जायचां, परत बरोबर रोख
पैसे सद्ध
ु ा, त्या वेळेला कािािची वर्ैरे पद्धत नव्हती. त्यामळ
ु े कॅ श
भरावी लार्त असे वव्हसा वमळाल्यानांतर. त्यामळ
ु े तेवढे त्याचे पैसे
बरोबर घेऊन वतथ पयांत जाणां ही माझ्यासाठी एक फार मोठी र्ोष्ट
होती. तरीसद्ध
ु ा माझी बहीण देखील अमेररके ला राहत असल्यामळ
ु े
तेथे जायचां आकषिण तर होतच.
मर् एक वदवस आम्ही वव्हसासाठी जाण्याचे ठरवले. माझ्या
लहान मल
ु ीसाठी बरोबर ड्रॉइर्ां चे पस्ु तक थोिासा खाऊ आवण
वाचायला एक पस्ु तक घेतलां.अकरा, बारा तरी तम्ु हाला वतथनू
बाहेर पिेपयांत वाजतील. अधे िधे तम्ु ही वतथनू तम्ु ही बाहेर पिू
शकणार नाही, आवण मर् तम्ु हाला वव्हसा वमळाला तर तो
घेण्यासाठीही परत एकदा चार वाजता जावां लार्ेल असां साांर्ण्यात
आलां होतां.
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आम्ही सकाळी सािेसात आठ च्या समु ारास कवउन्ससल
ु ेटला
जाऊन पोचलो. आवण त्या वठकाणचे जे काही सोपस्कार होते ते
पणू ि करून आत मध्ये जाऊन बसलो. ज्या वेळेला आमच्या
नावाची घोषणा झाली त्या वेळेला आम्ही वतघीजणी त्या
काऊांटरपाशी जाऊन उभ्या रावहलो एक-दोन जजु बी प्रश्न
ववचारल्यानांतर त्या कवउन्ससल
ु ेट मधल्या बाईने तमु चा या मल
ु ीच्या
फोटोच लॅवमनेशन वनघालेल आहे असां सार्ां नू जवळजवळ आमचे
जे पासपोटि होते ते आमच्या अांर्ावर फे कले असेच म्हणावे लार्ेल.
एवढस तोंि करून मी वतथनू वनघाले. आता काय करायच?
अपमान हा अपमानच असतो, आवण त्यात अमेररकन कवउन्ससल
ु ेट
मध्ये एका बाईने अशा पद्धतीने आपल्याशी वार्ावां ही र्ोष्ट मला
मनाला फारच लार्ली. त्यामळ
ु े वतथनू मी टॅक्सी करून तिक
पासपोटि ऑवफस र्ाठलां.पासपोटि ऑवफस मध्ये "ढोबळे " नावाचे
र्ृहस्थ होते याांच्याशी थोिाफार पररचय माझ्या धाकट्या मल
ु ीची
पासपोटि फॉमि वरची सही करायला आम्ही र्ेलो होतो तेव्हा
झालेला होता.
मी त्याांच्या के वबनमध्ये र्ेले आवण त्याांना झालेला प्रकार
साांवर्तला. ते म्हणाले तम्ु ही काही काळजी करू नका. या या
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नबां रच्या वखिकीवर जा आवण ते तम्ु हाला तो फोटो आहे तो नीट
लॅवमनेट करून देतील.
आता तो करून घेतल्यानांतर आम्ही घरी आलो. आमच्या
दृष्टीने तो वदवस वाया र्ेलेला होता कारण मल
ु ींच्या शाळे ची सट्टु ी
बघनू , कामाचे वनयोजन करून मी त्या वठकाणी र्ेले होते, पण काही
उपयोर् झाला नाही.
आता परत दहा वदवसाांनी जाण्याचे ठरवले तेव्हा पैसे बरोबर
घेऊन जायचे म्हणनू मी परत सट्टु ीचा वदवस वनविला. कुठलातरी
मसु लमानाचां ा सण होता. त्यामळ
ु े त्या वदवशी इतर ऑवफसेस बदां
होती पण कवउन्ससल
ु ेट मात् चालू असणार होतां. त्यामळ
ु े जाता-येता
र्ािीला जरा कमी र्दी असेल. हा ववचार माझ्या मनात आला,
पैशाची ही जोखीम बरोबर होती. आता मार्च्या वेळे प्रमाणेच,
सर्ळां, खाऊ, त्याच्या नांतर ड्रॉइर्ां पस्ु तक वर्ैरे घेऊन आम्ही
कवउन्ससल
ु ेटला पोचलो.
मार्च्या वेळी एकदा जाऊन आल्यामळ
ु े आता थोिासा धीर
आलेला होता. पण दहा वदवसात कवउन्ससल
ु ेटचे वनयम बदलले
होते.
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आमचा नांबर आला. आम्हाला साांवर्तलां तम्ु हाला ही बॅर्
घेऊन जाता येणार नाही, आवण आम्ही बाहेर या वपशवीची
जबाबदारी घेणार नाही.
आता आली का पांचाईत. सकाळची वेळ, रस्ता म्हणजे
रस्त्यावर कुठे ही दक
ु ान वकांवा असां काहीच नव्हत.ां बॅर् ठे वायची
कुठे ? तसां बवघतलां तर त्याच्यात काही खपू महत्त्वाचां होतां असां
नाही. पण आपला स्वभाव असतो ना? त्याला कुठलां औषध? मर्
मी बाहेर सांशोधन करण्याचे ठरवले, कुठे एखाद्या वबवल्िांर्चा
वॉचमन मराठी आहे का? आता एवढ्या सकाळी दक
ु ान तरी कुठलां
उघडे असणार? एक, दोन दक
ु ानां होती पि सगळी बांद. माझ्या
सदु वै ाने एक ज्यसू सेंटरवाला दक
ु ान उघितो आहे असां वदसल.ां
त्याच्याकिे र्ेले आवण त्याला माझी अिचण साांवर्तली. तर तम्ु ही
एक अकरा बारा वाजेपयांत ही वपशवीत ठे वनू घ्याल का? असां
त्याला ववचारलां. खाऊ आवण ड्रॉइर्ां चे पस्ु तक वर्ैरे सर्ळां बरोबर
घेतलेलां होतां, ती वपशवी त्याच्या इथे ठे वली. पाण्याची बाटली
सर्ळां काही वतथे ठे वनू परत मल
ु ींना घेऊन आले. एकदाचा आत
मध्ये आमचा प्रवेश झाला.
आत त्या वठकाणी आम्ही एकदाचे स्थानापन्न झालो.
आमच्या नावाची उद्घोषणा झाली. त्यानांतर आम्ही साांवर्तलेल्या
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काऊांटरपाशी र्ेलो. वतथे आम्हाला थोिे जजु बी प्रश्न ववचारण्यात
आले, की तम्ु हाला कशासाठी जायचे वर्ैरे. मर् एका वववशष्ट
नांबरच्या काऊांटर पाशी जाऊन पैसे भरण्याची सचू ना करण्यात
आली.
याचा अथि आम्हाला वव्हसा वमळालेला होता. म्हणनू एक
वनश्वास टाकला, आवण मी पैसे भरण्याच्या काऊांटरपाशी र्ेले. त्या
वठकाणी, त्या वेळेस सद्ध
ु ा पैसे मोजण्याचे मशीन होते. आता माझ्या
नोटा त्या पद्धतीने लावलेल्या नव्हत्या. म्हणजे परत एकदा नोटा
लावण्याचां काम मला त्या वठकाणी करावे लार्ले. थोिीशी
अमेररकन कवउन्ससल
ु ेट मध्ये काम करणाऱ्या कमिचारी वर्ािची
नाराजी सहन करावी लार्ली.
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एवढ झाल्यावर पासपोटि पोस्टानी घरी पोचववण्याचे पैसे भरून
आम्ही वनघालो. स्टेशनवर येई पयांत वाटेत ज्यसू सेंटरला ठे वलेली
बॅर् घेतली. तो मालक मोबदला घेत नव्हता, मदत के ली त्याबद्दल.
वतथे मवु लांना ज्यसू वदला आवण मार्िस्थ झालो.
आता पढु ची कथा.
वदवाळीच्या सट्टु ीमध्ये एक मवहना य.ू एस.् ए.ची ट्रीप करून
यायची असे ठरले. त्याप्रमाणे कांपनीने वतवकटाांची व्यवस्था सद्ध
ु ा
के ली. त्यावेळी वतकीटाची व्यवस्था ही ट्रॅव्हल एजांट माफि त के ली
जात असे. वतकीट वमळाले की त्यावर एक ट्रॅव्हल एजटां एक ्टॅम्प
मारत असे. हे वतवकट योग्य आहे ह्याची खात्ी करून घेण्यात आली
आहे असा त्याचा अथि. त्यावर सकाळी सहाची वेळ वलवहलेली
होती. ववमान एअर इवां िया ववमान कांपनीचे. जाताना माझे वमस्टर
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सद्ध
ु ा सकाळी सहा च्या ववमानाने र्ेले होते त्यामळ
ु े शांका घ्यायला
जार्ा नव्हती.
तरीसद्ध
ु ा जाण्यापवू ी एकदा ववमानतळावर फोन करून उद्या
ववमान वेळेवर सटु णारआहे ना याची आम्ही चौकशी करून खात्ी
करून घेतली. त्यानां ी पण ववमान वेळेवर सटु णार आहे काळजी
करू नका असे आम्हाला साांवर्तल.ां वेळेचा उल्लेखच झाला नाही.
कमीत कमी तीन सािेतीन वाजता तरी ववमानतळावर जावां
लार्णार. एवढ्या पाहाटे पासनू कशाला मल
ु ींना ववमानतळावर
न्यायचां? मी आधी सामान "चेक इन" करून येते आवण मर् नांतर
मल
ु ींना घेऊन जाऊ असा मी ववचार के ला. ठरल्याप्रमाणे माझा
भाऊ मला घ्यायला आला आवण सवि सामानासह ववमानतळावर
पोहोचले. ववमानतळावर पोचले. जेथे बॅर्ाांची तपासणी करतात
त्या वठकाणी अर्दी शक
ु शक
ु ाट होता. आवण कुठे ही र्दी नाही,
लाईन नाही, मला वाटला आपण खपू च लवकर आलो की काय?
त्या वठकाणी काम करणारा कमिचारी वर्ि मला ववचारायला
लार्ला की तमु चां कोणत्या ववमानाचां वतकीट आहे? मी त्याांना
वतकीट दाखवलां, तेव्हा ते म्हणाले तमु चां नाव काय? नाांव
साांवर्तल्या नांतर त्याांनी साांवर्तलां आज ववमानाची वेळ पहाटे
सािेतीन ची होती. आवण इतका वेळ तमु च्या नावाची
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अनवऊांन्ससिेंट होत होती. आत्ताच ववमानाचे दरवाजे लार्ले. हे
ऐकल्यानतां र माझ्या हाता पायातले जणू त्ाणच र्ेले.
आता काय करायचां एक मोठां प्रश्नवचन्ह माझ्यापढु े उभ रावहले.
"वतवकटाचे पैसे बहुतेक वाया र्ेले". असा ववचार माझ्या मनात
आला.
तरीही प्रसर्ां ावधान राखनू मी एअर इवां ियाचा काऊांटर कुठे
आहे अशी ववचारणा के ली. माझा भाऊ बाहेर उभा होता. काहीतरी
र्िबि झाली आहे हे त्याच्या लक्षात आलां. मवु लांना आणायला
परत घरी जायचां होत, त्यामळ
ु े तो थाबां नू रावहला होता.
तरीही मी बाहेर न जाता एअर इवां ियाच्या काउांटरवर र्ेले. त्या
वठकाणी माझां वतकीट दाखवले. त्यावर वतथला कमिचारी म्हणाला
की तीन वदवस सकाळी सहा वाजता आवण तीन वदवस पहाटे
सािेतीन वाजता ववमान सटु त. आजच ववमान सािेतीनच होतां.
आता त्या वठकाणी माझी थोिी काउांटरवर बोलाचाली झाली.
मी म्हटलां की "आम्ही रोज प्रवास करणारी माणसां नाही त्यामळ
ु े हे
आम्हाला माहीत असण्याचां काही कारण नाही." "आवण माझ्या
वतकीटावर ववमानाची वेळ सहा अशी वलहीलेली आहे त्याप्रमाणे
मी सािेतीन वाजता ववमानतळावर आले.मला माझां काही चक
ु लां
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आहे असां वाटत नाही"."आता आपण काय करु शकतो? आवण
काही िवगा आहे कवां? ते तम्ु ही मला साांर्ा."
कमिचारी सहकायि करणारा होता.
दसु याि वदवशी रात्ीच्या, पहाटेच्या सािेतीनच्या ववमानाचां
आम्हाला वतकीट देण्यात आल. आवण मर् मी एअरपोटि मधनू
बाहेर पिले. एअरपोटिवरून घरी येत असतानाच िोक्यात खपू
ववचार चालू होते. आता घर तर सर्ळां बांद के लेलां होतां. त्या काळचे
विज ऑटोमॅवटक िीिॉ्ट होत नसत, त्यामळ
ु े विज बांद के लेला,
कामाच्या बाईला नको येऊ म्हणनू साांवर्तले अशा पररवस्थतीत एक
वदवस सवि चालू करायचां आवण रात्ी रात्ी बारा-सािेबाराला
एअरपोटि वर जायला वनघायचां. प्रश्न पढु च्या १४ तासाांचा होता.
म्हणनू मी मल
ु ी, आई याांना घेऊन आईकिेच थाांबायचे ठरववले.
वदवसभर लार्ेल एवढे सामान फि वरती ठे वलां आवण घर बदां
करून आम्ही वनघालो.
त्या वदवशी रात्ी मला ववमानतळावर सोिण्याची जबाबदारी
माझ्या मोठ्या बवहणीने घेतली कारण माझा भाऊ कामावनवमत्त
बाहेरर्ावी जाणार होता.
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ठरल्याप्रमाणे बवहण आम्हाला ववमानतळावर सोिण्यासाठी
आली. सर्ळे सोपस्कार पणू ि झाले. त्यावेळेस चेवकांर् के ल्यानांतर
सद्ध
ु ा आपण बाहेर येऊ शकत अस.ू त्यामळ
ु े मी येऊन बवहणीला
सर्ळां काही व्यववस्थत झाल्याचां साांवर्तलां आवण नांतर ती परत
र्ेली.
त्यावेळी िायरे क्ट फोन करण्याची सोय नसल्यामळ
ु े वमस्टराांनी
ट्रांक कॉल करून आम्ही ववमानतळावर पोचलो ना याची चौकशी
करून घेतली होती. हा आमचा प्रवास तसा खपू च मोठा होता. मबांु ई
ते वदल्ली, वदल्ली ते लांिन, लांिन ते जे एफ् के , वतथे ववमानतळ
बदलनू परत वसनवसनाटीसवठी शर्िवन गवठवयचे होते.
वदल्ली येईपयांत तर बाहेर अधां ारच होता त्यामळ
ु े ववमानाच्या
वखिकीतनू बाहेर बघण्याची काही फारशी मजा नव्हती. पण
वदल्ली ते लांिन प्रवासात मात् लांिनला सकाळी सात वाजता
ववमान पोहोचत असल्यामळ
ु े थोिांसां शहराचे दशिन आम्हाला
झाले. आता इतका वेळ ववमानात बसायचां म्हणजे लहान मल
ु ाांना
वशक्षाच. त्या वेळेला काही प्रत्येकाला स्वतांत् स्क्रीन उपलब्ध
नव्हते. तर एका ववभार्ामां ध्ये सर्ळ्याांना वमळून एक स्क्रीन
लावलेला असे. पण खानपान सेवा मात् छान होती.
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लांिनला "क्रू" बदलला आवण वेर्ळा "सेवक वर्ि" ववमानात
दाखल झाला.लहान लेकीला रमवण्या करता म्हणनू मी वतला
वतची ड्रॉईर्ां बक
ु आवण वदवाळी होमवकि ची वही बाहेर काढून
वदली, आवण आता तू हे वलहीत बस असां साांवर्तलां.आता परत
नऊ तास प्रवास होता.
तेव्हा ती लहान मल
ु र्ी काय वलवहते आहे हे बघायला म्हणनू
एक "पसिर" जवळ आला.
त्याच्याशी बोलताना आवण त्याचा चेहरा पाहून मला आपण
याला कुठे तरी भेटलो आहोत असां वाटल.ां आवण मी त्याला त्याचे
आिनाव ववचारले. त्याांनी त्याांचे आिनाव साांवर्तले,तेव्हा माझ्या
लक्षात आलां की हा आपल्या बवहणीला भेटायला म्हणनू आपल्या
घरी येऊन र्ेलेला आहे. त्याला तसे ववचारल्यावर त्यालाही
ओळख पटली.
मर् काय ववचारता, मल
ु ींची अर्दी चांर्ळच झाली.
मल
ु ींना आविणारा वसनेमा ज्या ववभार्ात असे वतथे तो त्याांना
येऊन बसवत असे. एवढेच नाही तर सांपणू ि ववमान दाखवनू , त्याांनी
मल
ु ींच्या बरोबर मलाही कॉकवपटमध्ये येण्याची ववनांती के ली.
आवण त्या वठकाणी आम्हाला ववमानाची सर्ळी मावहती वमळाली.
हा जो काही अनभु व होता ना तो अर्दी वेर्ळाच आवण
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आियिचवकत करणारा असाच होता. मल
ु ींना पवहल्याच परदेश
प्रवासात कॉकपीट पयांत जायला आवण पायलटशी बोलायला
वमळाल.
आदल्या वदवशी च्या ववमनस्क करणायाि घटनेचा मार्मसू ही
रावहला नाही.
जे एफ् के ला उतरताना त्यानां ी माझ्या हातामध्ये दोन-तीन
कोकचे कॅ न आवण स्नॅक्स असलेली वपशवी आणनू वदली. तमु ची
मल
ु र्ी काहीच खात नाही. अजनू तम्ु हाला बराच प्रवास आहे तेव्हा
हे जवळ असू दे. अजनू खपू लाबां जायचां आहे.
खपू च आपल
ु कीची आवण प्रेमाची अशी र्वटली मला त्याची
वार्णक
ू .
जे एफ् के ला माझी मोठी बहीण येऊन थाांबलेली होती. त्या
वठकाणी आम्हाला आमचां "लर्ेज" कलेक्ट करायचां नव्हतां
त्यामळ
ु े दसु ऱ्या ववमानतळावर जाण्यासाठी म्हणनू आम्ही बाहेर
आलो. बवहणीने वतच्या मोटारीने आम्हाला दसु ऱ्या
ववमानतळापयांत सोिलां त्यामळ
ु े टॅक्सी वर्ैरे करण्याचा वकांवा
ववमानतळावरून वनघणारी बस घेण्याचा काही प्रश्न आला नाही.
इथें ववमानात र्ेल्यानांतर मात् मला अशी झोप लार्ली की
काही ववचारू नका.
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शेवटी ववमानातल्या "एअर हो्टेस" नी मला ववचारलां की
तमु चा वकती तासाच
ां ा प्रवास झाला आहे? तम्ु ही कुठून आला
आहात? आता काय साांर्णार वतला सर्ळी कथा.
पण ववमानातनू उतरल्यानांतर मात् समोर "बाबाांना" बघनू
मल
ु ींना जो काही आनदां झाला तो ववचारूच नका. मलाही "आपण
सटु लो बवु ा," अशीच भावना झाली.
आम्ही घरी र्ेलो. घरी र्ेल्यानांतर थोि्याच वेळात, जरी ऋतू
वेर्ळा होता तरी थोिी थोिी बफि वृष्टी सरू
ु झाली. हे आम्ही प्रथमच
पहात होतो. हे आकाशातनू पिणार बफि स्वार्ताची सलविीच देत
आहे अस वाटलां.
खरोखर कधीही ववसरू शकणार नाही असा हा पवहला ववमान
प्रवास हे बाकी खरां.
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१४. प्रवासातील सुखद: अनुभव - १ - नसमला
प्रवास
प्रवासाची आवि प्रत्येकालाच असते "के ल्याने देशाटन"
आपण सर्ळे जण लहानपणापासनू च ऐकत असतो, आवण खरां
साांर्ायचां तर जेवढा काही प्रवास के ला त्याच्या मध्ये त्याची सत्यता
पटली.
प्रवासात आलेले वेर्वेर्ळे अनभु व माणसाला खपू समृद्ध
करतात, कधीतरी पनु ुःप्रत्ययाचा आनदां सद्ध
ु ा आपल्याला त्यामधनू
वमळतो. वेर्वेर्ळ्या वठकाणी वेर्वेर्ळे फोटो आपण काढतो ते
फोटो बघताना सद्ध
ु ा आपल्या आठवणी जार्ृत होत असतात.
अर्दी लहानपणी मी के लेला प्रवास म्हणजे मला वाटतां मी
औरांर्ाबाद आवण नार्परू या दोन वठकाणी र्ेले होते. औरांर्ाबादला
माझी एक आत्या राहात असे वतच्याकिे आम्ही र्ेलो होतो आवण
नार्परू ला माझ्या बवहणीच्या लग्नाच्या वनवमत्ताने म्हणनू प्रवास
के ला. त्यानांतर मर् आता र्ेली पन्नास वषि बरे चदा तो नार्परू चा
प्रवास होतच रावहला. पण त्या प्रवासाच्या परी बदलत र्ेल्या.
पवहल्याांदा हव प्रवास होता तो थ्री टायर चा प्रवास होता. नांतर थ्री
टायर एसी चा झाला मर् टू टायर एसीचा झाला. असे वेर्वेर्ळे
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त्याच्यामध्ये बदल झाले पण एकूणच या प्रवासाने सद्ध
ु ा मला खपू
आनदां वदलेला आहे.
औरांर्ाबादहून येताना ते जनु धरु ाच इवां जन, त्याच्या मधनू बाहेर
येणारा तो काळा धरू , आपण हात वकांवा तोंि बाहेर काढलां की
सर्ळ काळ होऊन जाणारे तोंि. ही तर एक वेर्ळी मजा होतीच
पण र्ािी मधे मधे थाांबत असे तेव्हा, आवदवासी लोक करवांद,
जाांभळां असा रानमेवा ववकायला येत असत आवण पानाच्या द्रोणा
मधनू च, बदामाची वर्ैरे पानां असतात त्याच्या मधनू तो रानमेवा ते
ववकत असत. आजच्यासारखा प्लावस्टक नाही बर का,सर्ळ
पयािवरणाशी जवळीक साधणारां. अशा सर्ळ्या र्ोष्टी होत्या. आज
जेव्हा आपण प्रवास करतो त्या वेळेला त्या र्मां तीला एसी
िब्यामळ
ु े लहान मल
ु ां सद्ध
ु ा मक
ु तात असां मला वाटतां.
असाच एक वसमल्याचा प्रवास आई,बाबाांबरोबर झाला. मी
तेरा वषाांची असेन. मबांु ई, वदल्ली, वदल्ली, कवल्कव आवण कवल्कव
ते वसमला असा जवळ जवळ ३६ तासाांचा प्रवास.
पण फस्टि क्लास ए. सी. िबा. त्या िब्यात स्वतांत् टॉयलेट,
बेसीन. मी तर हे सवि प्रथमच आर्र्ािीत अनभु वत होते.
त्या र्ािीच वकचनही छान होत.ां अजनू ही तेव्हा खाल्लेले
कटलेट आठवतात. छान काचेची विश, सॉस बाटली मधनू ,
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वटकोझी वाल्या वकटलीतला चहा. खपू च शाही थाट वाटला.पॅलेस
ऑन वव्हल्स चा थाट त्यापेक्षाही असेल.
पण
तेव्हा त्या
सर्ळ्याच
खपू
कौतक
ु
वाटलां.
"कालका"हून वसमल्याला जाताना एवढे मोठे , मोठे बोर्दे होते. की
कसां काम के लां असेल हे? असा प्रश्न पिावा. दोन्ही बाजल
ू ा
मैलोनमैल पसरलेली र्व्हाची शेत, दरू वर वदसणारी पविताची
वशखरे , वहाणारे पाटाचे पाणी. अचांवबत करणारां वनसर्ि सौंदयि.
त्यानतां र वकती तरी आरामदायी प्रवास झाले. पण हा प्रवास
ववसरण अशक्यच.
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१५. प्रवासातील सुखद अनुभव - २ - वसतां

बापट
९४ साल असेल. मोठी मल
ु र्ी दहावीची परीक्षा उत्तीणि झाली,

म्हणनू पण्ु याला
जायच होत,
आईला
भेटायला.
आईच्या जन्ु या
जार्ेचे
ररिेव्हलपमेंटचे
काम चालू होते. म्हणनू ती पण्ु यात होती. जाताना मल
ु ींना र्ांमत
म्हणनू दख्खनच्या राणी चे ए.सी. पवहल्या दजािचे आरक्षण के ले.
जनू मवहना, पावसाचे वदवस. र्ािी सटु ली वेळेवर. पण
"कल्याण" स्टेशन र्ेल आवण मोठ्ठा
आचका देऊन र्ािी थाांबली. पवहली दहा वमवनट लोक स्वस्थ
होते. मर् चळ
ु बळ
ु सरू
ु झाली प्रवाशाांची. िब्यात जरा हाय फाय
पणु ेकराचां ा भरणा. त्यामळ
ु े नक्की काय झालय ते करायला वेळ
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लार्ला. ओव्हर हेि वायर तटु ली आहे, आवण र्ािी आता तासभर
इथेच थाबां ेल असे कळले. आम्ही अस्वस्थच होतो.
तेवढ्यात मार्नू आवाज आला, काय कवववयि आहात कुठे ?
बरे भेटलात. हा आवाज होता, सधु ीर र्ािर्ीळ याांचा. आवण
आमच्या एक सीट सोिून पढु े होते, वसतां बापट.
मर् काय त्याांच्या सावहत्य, कववता वाचन, ह्या वरच्या र्प्पा
ऐकत लोणावळा कधी आल कळलच नाही. लोणावळ्याला
र्ािर्ीळ त्याांच्या िब्यात परत र्ेले. कारण ते वशवाजी नर्रला
उतरणार होते.
पण्ु यात आम्ही उतरलो तर पररवचत सनईचे सरू कानावर पिले.
तेव्हा एक वाजला होता. वसांत बापट कवी, परत वयाने जेष्ठ, तेव्हा
त्यानां ा ररक्षा आधी घेऊ द्यावा अस मला वेिीला वाटल.
पण ररक्षावाला खट. आमच अतां र जास्त लाबां च होत ना? मर्
काय? ररक्षात बसल्यावर त्याला म्हटल, तू हे बरोबर के ल नाहीस.
तर म्हणतो "अहो म्हातारा खट आहे, रातच्याला दीिपट भार्
द्यायला कटकट करतो."
"तम्ु ही बाहेरचे, तम्ु ही द्याल"
असो.
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पण "दख्खन ची राणी" कववता वलवहणायाि कवी बरोबरचा हा
सहप्रवास लाबां ला, पण आठवणीत मात् रवहीलव. र्ािर्ीळाच
ां ेही
आभार. त्याांच्या मळ
ु े च र्प्पा रांर्ल्या.
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१६. प्रवासातील सुखद अनुभव - ३ - यशवांत

देव
आम्ही मल
ु ीच्या लग्नाचे ररसेप्शन आटपनू मांबु ई ला
येण्यासाठी म्हणनू "भोपाळ" स्टेशनवर आलो. आता लेकीला
सोिून वनघायच, म्हणजे मनाची ववमनस्क अवस्था होती. धाकटी
मल
ु र्ी तर रिू कसबस आवरून होती. आम्ही िब्यात वशरलो,
र्ािी सरू
ु झाली. आवण वतचा सांयम सटु ला. ती हुदां के देऊन रिू
लार्ली बाजचू जोिप काय झाल वहला, ववचारू लार्ल.
आवाज अर्दी र्ोि, आवण खपू ओळखीचा. क्षणात बाजल
ू ा
लक्ष र्ेले तर "साक्षात देव", यशवतां देव. मर् मी मल
ु ीला म्हटल,
अर् बघ, कोण आहेत आपले सहप्रवासी.
तल
ु ा मी म्हणते ती र्ाणी आवितात ना, त्या र्ाण्याांचे कवी,
व सर्ां ीतकार.देव सर.

८५

मर् काय, र्प्पा रांर्ल्या. कारण र्ाण हा समान धार्ा. त्या
क्षेत्ातले काही ओळखीचे लोक.
वनलमताईनाां म्हटल, सर दरू दशिनवर तरी वदसतात, आम्ही
ऐकतो त्याांचा आवाज. पण तमु च्या रे विओ वरील वनवृत्तीनांतर
तमु चा आवाज आज प्रत्यक्ष ऐकायला वमळाला. इतक्या र्ोि
हसल्या, अर्दी रे विओवर हसत तशाच.
मर् देव सर म्हणाले, आमचा दोघाांचा असा फोटो नाही.
तमु च्याकिे कॅ मेरा वदसतो. काढाल का एक फोटो. मर् ह्यानां ी त्या
दोघाचां ा फोटो, काढला. परत आल्यावर ते रीळ िेव्हलप करून मी
तो फोटो पोस्ट के ला.
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अजनू विवजटल चा जमाना आला नव्हता. आता हे
वलवहतानाही र्मां त वाटते. ववज्ञान वकती झपाट्याने पढु े जात आहे.
पण अशा आठवणी मात् बरोबर रहातात.
त्यानतां र एक, दोन कायिक्रमाच्या वनवमत्ताने देव सर भेटले.
हसनू , काय परत भोपाळची वट्रप झाली की नाही? धाकटी मल
ु र्ी
काय म्हणते, हे ववचारायला ववसरले नाहीत.
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१७. गंमि जंमि (अजून एक तकस्सा) नापासाची

गंमि
आज आठवण झाली तरी कुठल्या परु ातन काळात
र्ेल्यासारखां वाटतां. तेव्हा एसएससी बोिि, एचए् ससी बोिि, "पदवी
परीक्षा" याांचे "वनकाल" पेपर मध्ये छापनू येत असत. परीक्षे
प्रमाणेच "वनकाल" ठरल्या तारखेला जाहीर होत असे.
खरे पाहता मी आट्िस म्हणजे "कला" शाखेची ववद्यावथिनी.
इटां रच्या वनकालानांतर माझ्या शैक्षवणक ववश्वात असा फार काय
बदल होणार होता? फि ववषय कोणते घ्यायचे हे ठरणार येवढच.
तरी इटां र म्हटलां की "धिधि" असतेच. वकत्येकाांची "दाांिी र्ल
ु "
होत असे त्या काळी इटां रला.
माझाही ररझल्ट दोन वदवसाांवर आला असताना बाबा म्हणाले
"तझु ा नांबर देऊन ठे व. बघू आधी कळला तर ररझल्ट" "एक प्रेस
वाले आहेत ओळखीचे". झाल तो वदवस तसाच र्ेला.
ररझल्ट च्या आदल्या वदवशी दपु ारी बाबाांचा फोन आला
"तल
ु ा पवहला वर्ि वमळाला आहे"
मर् काय खपू च आनांदाचां वातावरण होत.ां रात्ी बाबा घरी
आल्यावर म्हणाले "उद्या पेढे न्यायला हवे मला ऑवफसमध्ये"
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सकाळ झाली. माझी मोठी बहीण म्हणाली मी स्टेशनवर
जाऊन लवकर पेपर घेऊन येते. तेव्हा सकाळचे सािेपाच वाजत
होते. आपला नांबर पेपर मध्ये बघेपयांत खात्ी होत नसे पास
झाल्याची. एवढी वृत्तपत्ाची ववश्वासाहिता होती.
घरी येत असे "महाराष्ट्र टाइम्स". अवधक कौतक
ु वाचायला
वमळावे म्हणनू ती लोकसत्ता घेऊन आली.
वनकालाचे पान उघिले तर काय? माझा नांबर नाही. फस्टि
क्लास मध्ये कोणीच नाही. तेव्हा मला आियिही वाटलां नाही.
कारण आटिस् ला "हायर सेकांि क्लास" वमळणां हीच मश्ु कील होती
त्या काळात. आतासारखां माकाांचां वाटप नव्हतां ना. सर्ळे
चक्रावले.
बाबा तर एकदम र्ांभीर झवले, म्हणाले "आता या खचु ीवर
बसनू राहा. कुठे इकिे वतकिे करू नको र्ॅलरीत वर्ैरे. सर्ळे
ववचारतील तल
ु ा ररझल्ट ररझल्ट म्हणनू ". त्याकाळी असां नापास
होणां म्हणजे मोठा र्न्ु हा होता. लक्ष नाही अभ्यासात वर्ैरे वर्ैरे......
झालां. बाबा अांघोळीला र्ेल्यावर मी उठून बाहेरच्या खचु ीत
जाऊन बसले. फस्टि क्लास नाही, तरी नापास कशी होणार मी हेच
मला कळे ना. लक्ष दाराकिेच होते.
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ठरल्या वेळेला महाराष्ट्र टाईम्स आला. वनकालाचे पान
उघिले तर पवहला वर्ि या खाली फि माझा नबां र होता. आवण
वरती दोन ओळी की "ह्या" मल
ु ीने पवहला वर्ि वमळवला असनू
वतला पवहल्या क्रमाांकाचा मान वमळाला आहे.
मर् काय दाखवलां ते बशहिीलव. आनांदाने ओरिलीच ती.
आई-बाबा बाहेर आले आवण मर् िोळ्यात पाणी आलां ते
आनांदाचां की आधीच्या प्रकारामळ
ु े झालेल्या दुःु खाचां तेच कळे ना.
तेव्हापासनू च मला दोन तासासाठी का होईना, िलव नवपवस म्हणनू
ठरवणाऱ्या त्या लोकसत्ता वर माझा जरा रार् आहे, जरी कोणी
"यक्ष" "कुबेर" त्याकाळी वतथे नव्हते तरीही.
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१८. साांग दपगणा
माणसाने जे अनेक शोध लावले, त्यातील परु ातन आवण
स्त्रीच्या ववश्वात ज्याला मानाच स्थान आहे, असा हा शोध.
काचां आवण पारा याांच्या वापराने बनवलेली एक वस्त.ू अर्दी
लहान वयापासनू आपली याच्याशी सलर्ी असते. बाहेर पिायचे
म्हटल, की आरशात न बघता बाहेर पिणारी व्यिी ववरळाच.
तारुण्यात या आरशाची असणारी सलर्ी अवधकच वाढते.
"अर् वकती वेळ
आरशापढु े?" नीघ आता.
वकांवा "काय हे सारख
आरशापढु े उभ रहाण?
चाांर्ल नाही, वर्ैरे खपू
एकून घ्याव लार्त ह्या
पायी.
आणखी थोि मोठ
झाल, म्हणजे सांसाराची
जबाबदारी अांर्ावर आली की, धावपळ सरू
ु होते, आरशासमोर
उभ रहायला वेळच वमळत नाही. ऑवफसची वेळ र्ाठायच्या
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र्िबिीत वटकली नीट लार्ली आहेना, जार्ेवर? एवढच बघायला
वेळ वमळतो. ससां ाराच्या जबाबदाऱ्या, रामरर्ािा, मल
ु त्याच
ां
करीअर, अभ्यास एक ना दोन.
त्यातच ससां ारात दसु र चाक, बरोबरीत धावणार नसेल तर
काय दमछाक होते, ते एक बाईच जाणे.! स्री ला मळ
ु ातच
सहनशिीचा देणर्ी लाभली आहे. त्या मळ
ु े ही तारे वरची कसरत
तीला जमते. आवण हे सवि वतच्या चेहऱ्यावर वदसू लार्ते.
म्हणजे "साांर् दपिणा कशी मी वदसते" अस आरशाला
ववचारणाऱ्या वतचा चेहरा च आरसा बननू जातो.
एरवी सद्ध
ु व माणसाचा चेहरा पाहून आपण आिाखे बाांधतोच
की.
"ह्या समोर रहायला आलेल्या बाई जरा वशष्ठ च वाटतात"
असे आपले ग्रह आपण एका झटक्यात व्यि करतो. कोण
मनापासनू बोलतय, दाद देतय, तोंि देखील स्ततु ी करतो, हे
आपल्याला लर्ेच माणसाच्या चेहऱ्यावरून कळत. म्हणजे
आपलेच शब्द खोटे ठरवण्यात सामथ्यि आपल्या चेहऱ्यात आहे.
प्रत्येकजण थोिाच कसलेला कलाकार असतो.?
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आपल्या हातनू एखादी चक
ु ीची र्ोष्ट घिली, कोणाला लार्ेल
असे जर आपण बोललो, मदत करू शकलो नाही तर तेही आपल्या
चेहऱ्यावर लर्ेच वदसत.
म्हटलच आहे,
वचत्ते प्रसन्सने भर्ु नां प्रसन्नम्
वचत्ते ववषण्णे भर्ु नां ववषण्णम्
अतावभलाषो यवद ते सख
ु े स्यात्
वचत्त प्रसादाय प्रथमां यतस्व|
म्हणनू एखादी र्ोष्ट, कौतक
ु , हार, तरु े नाही, तर मनाला पटते
म्हणनू आपण करावी.
नवरा सध्ां याकाळी घरी आला की त्याच काहीतरी वबनसल
आहे, हे पत्नीला, त्याचा चेहरा पाहून कळत, वकांवा "आज
बाईसाहेब खश
ु नाहीत हे नवऱ्याला.
"शब्दावाचनू कळले सारे शब्दाांच्या पवलकिले"
आम्ही नमिदा पररक्रमेला वनघालो, तेव्हा ओकां ारे श्वरी मला एक
र्ृहस्थ वदसले.अनवाणी, हातात काठी, उपरण. मी त्याांना
ववचारणार हात करून, की तम्ु ही पररक्रमा वासी का? त्या आधीच
ते हसले, व हात वर के ला. माझ्या चेहऱ्यावरूनच त्याांना प्रश्न
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कळला जण.ू फि जेवनू उठले, तेव्हा जाताना, "एक काठी जवळ
ठे वा"असे सार्ां नू र्ेले.
वहदां ीत एक र्ाण आहे,
तोरा मन दपिण कहलाये रे
तझु ा चेहराच चार्ां ल्या,वाईट कृ त्याच
ां ा आरसा आहे, त्यावर
धळ
ू जमता कामा नये. ही धळ
ू कुठली तर कुववचाराांची. जर्ापासून
आपण बतावणी करून पळ काढू पण मन ते ववसरत नाही खरी
र्ोष्ट. सावत्वक चेहऱ्याचा र्िांु , आवण उग्र चेहऱ्याचा सतां आपण
पाहीला आहे का कधी?
रामदास म्हणतात, "अचपळ मन माझे नावरे आवररता"
जर्ापासनू दरू पळणे सोपे, पण वायाि पेक्षा वेर्ाने धावणारे मन?
आपल्या एकटेपणात ते र्ैर कृ त्याांची टोचणी देणारच.
तेव्हा हा आरसा जेवढा लखलखीत ठे वता येईल तेवढा ठे व.ू
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१९. अलक
१. दसु रा कोवव्हि िोसा घ्यायला “ही” सेंटरला पोचली.
पवहल्यासारखीच मोठी लाईन पण व्यवस्थाही चोख. वतचा
नांबर आला व्हॅवक्सन घेतल्यावर वतने त्या मल
ु ीला एक
कॅ िबरी वदले. कृ तज्ञता व्यि करण्याचा आणखी सोपा
मार्ि वतला वदसला नाही.
२. नवरा परदेशी असताना सासु चे ऑपरे शन पार पािण्याची
वेळ "वतच्यावर" आली. िॉक्टर पररवचत. त्या छोट्या
रुग्णालयात स्पेशल रूम नव्हती वशल्लक. पण िॉक्टराांनी
सासच्ू या खोलीतला दसु ऱा बेि फि पनु तिपासणी च्या
पेशटां ला वापरून "वतची" सोय पावहली. जाणीव
ठे वण्यापेक्षा आणखी मोठे काय असते?
३. दावजिवलांर्ला पोहोचेपयांत अांधार दाटून आला. एकाएकी
ववजा चमकू लार्ल्या. आवण जोराचा पाऊस सरू
ु झाला.
रस्त्यावर र्िु ु प अांधार, मनात भीती आवण पोटात र्ोळा.
पण बसच्या एका वदव्याच्या उजेिात ड्रायव्हरने सख
ु रूप
दावजिवलांर्ला पोहोचवले. चाांर्ला सारथी काय फि
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अजिनु ाचा का? असे अनेक सारथी वाटेत भेटतात हो की
नाही?
४. नणांदचे े लग्न लाांबू नये म्हणनू त्याांनी एकत् कुटुांबातच राहून
आपले नवे घर एक वषि राहायला वदले.आपल्यापरीने प्रश्न
सोिवण्याचा प्रयत्न के ला. तीन वषाांनी वकल्ली परत
देताना, "मी एकही वदवस इथे सख
ु ाने घास खाल्ला नाही"
असे शब्द ऐकून २९ व्यव र्षी "मीनाला" कोणीतरी
तोंिात मारल्यासरखे वाटले.
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२०. लागा चुनरीमें दाग

"नववधू तप्रया मी बावरिे" ही भा. रा. ताांबे ह्याांची कववता,
त्यवचां लता मांर्ेशकर च्या आवाजात र्ाण रे कॉिि झाल आवण ते
तफ
ु ान लोकवप्रय झाल. त्याला कारण, शब्द, चाल आवण सरू ह्याचा
अवतशय सयु ोग्य सांर्म. प्रत्येक लग्नाच्या माांिवात हे र्ाण वाजवल
जात असे. पण नांतर असे वाचनाांत आले की ह्या र्ाण्यात र्वभित
अथि दिलेला आहे.
कवव भा.रा. ताांबे याांनी वाधिक्याच्या काळात ज्या काही रचना
के ल्या त्यापैंकीच ही एक. जन्मणारी व्यिी आवण मृत्यू ह्या मधे ते
एक रूपक आहे. हे जेव्हा वाचनाांत आल तेव्हा खपू आियि वाटल
होत. त्या नांतर सरु े श भट, सधु ीर मोघे, ह्याांच्याही अशा, दरू
चाललेल्या प्रवतभेच्या सांदभाितील कववतावां र बद्दल वाचनातां
आले.
असच एक वहदां ी वसनेमातील र्ाण,
वसनेमा....वदल ही तो है
र्ीतकार.... साहीर लवु धयानवी नाही.
सर्ां ीत कार.....रोशन
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र्ायक.....मन्ना िे
वसनेमाची कथा खपू वेर्ळी होती अस नाही. पण सवि र्ाणी
एक से बढकर एक. त्यातली वनर्ाहें वमलानेको, ही कव्वाल तर न
ववसरता येणारी.
त्यातलच एक र्ाण, "लार्ा चनु रीमे दार्".
खपू छान नाच आहे त्या र्ाण्यावर. नांतर चा तराणा, तबल्यावर
"तोिे", खरच तोि नाही त्याला.
पण र्ाण परत, परत ऐकल की, शब्द परत परत वाचले की
लक्षात येत की याांत वेर्ळा अथि दिलेला असावा.
कोरी चनु ररया, आत्मा मोरी, मैल है माया जाल.
वो दवु नया मोरे बाबल
ु का घर, ये दवु नया ससरु ाल|
कोरे बदन सी कोरी चनु रीया.
िी आले तेंव्हव िवझे िरीर आशि आत्िव कोरे करकरीत होते.
पि आतव सांसवर तवपव िळ
ु े हे शरीर आवण आत्मा ह्या मोहमयी
दवु नयेत कलांवकत झाल आहे, आता माहेरी (बाबल
ु के घर) कशी
जाऊ?
भल
ू गयी सब वचन बीदाके
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पाठवणी च्या वेळी वदलेल्या वचनाांचा ववसर पिला. आई
जशी सासरी जाताना मल
ु ीला चार समजतु ीच्या र्ोष्टी सार्ां ते, त्या
मी ववसरले. ह्या सांसारी रमनू र्ेले. आता माहेरी परत तोंि कस
दाखव?ू बालपण, तारुण्य, वाधिक्य ह्या तीन पायऱ्या पार के ल्या.
सप् रांर् अनभु वले, पण माझ्या कृ त्याचा जाब द्यावा लार्ेल, म्हणनू
मला परत जाताना वभती वाटते आहे.
के वढा खोल अथि आहे.
सरु वातीला उल्लेख के लेले" नववधू वप्रया" हे र्ाणे. त्यात हा
ससां ार, जर्, हे माहेर आवण मृत्यनू तां र चे जर् म्हणजे सासर असे
वणिन आहे. नववधच्ू या मनातले भाव, आवण वृद्ध व्यविच्या
मनाची मृत्यच्ू या ववचाराने होणारी घालमेल, भावनाच
ां ा कल्लोळ
ह्याांची सरु े ख साांर्ि घातली आहे.
आता तचू भयलाज हरी रे ,
धीर देऊन ने नवरी रे
आता हे देवा तचू मला आधार देऊन घेऊन जा अशी
परमेश्वराला कवव ववनवतो आहे. दोन कवीमनाच्या, वेर्वेर्ळ्या
व्यवि. हा "सांसार" आवण "मृत्य,ू " वा त्या नांतरच जर् याांची दोन
वेर्ळ्या प्रकारे साांर्ि घातली आहे.
खरच न देखे रवी, ते देखे कवव. अस म्हणतात ते उर्ाच नाही.
९९

वजवलर्ा रावहले रे दरू घर माझे ही एक ववराणी.
आति सरू , सांदु र स्वर रचना. पण त्यातही काही रूपक आहे
का?
पण त्या बद्दल परत कधी तरी बोल.ू
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२१. आई
बघता बघता आईला जाऊन वषि
होत आलां. जवळच राहत असल्याने
वजला दर आठवि्याला भेटण्याची
सवय झाली होती ती आता वदसणार
नव्हती. पण काळ आपल्याला अनेक
र्ोष्टी वशकवतो. त्याचाच हा भार्.
पाच मल
ु ां, सनू , नातवांिां,
नवतसनू , आवण पितर्ांडां, अशा मोठ्या कुटुांबाच्या प्रमख
ु पदाची
धरु ा बाबा असताना पासनू च ती साभां ाळत होती. ताई, माई मोठ्या
आवण दादा लािका मल
ु र्ा, (त्यानेही या उपाधीचा आब
शेवटपयांत साभां ाळला), वदां ू साता समद्रु ापार आवण मी? अहो
वतचा ओरिा खायला, रार्वायला हवां ना कुणीतरी?
बाबा तर र्ांमतीने म्हणायचे आलीस का? आता थोिावेळ
माझी सटु का. ह्यातला ववनोदाचा भार् सोिला तर खरच वतने कधी
आमच्यात फार भेदभाव के ला नाही आवण आपण प्रेमाच्या
माणसावर तर रार्ावतो. अशी समजतू मी करून घेतली. र्ेली तेव्हा
सद्ध
ु ा स्वप्नात आली आवण रार्ावलीच माझ्यावर.
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ती वाहत्या पाण्याचा प्रवाहा सारखी होती शेवाळ धरू न
देणारी, पाण्यासारखी नाही समोरच्याचा रांर् धारण करणारी.
महाववद्यालयात ती र्ेली नाही पण सांसाराच्या ववश्वववद्यालयात
असतील-नसतील त्या साऱ्या पदव्याांची ती मानकरी होती.
व्यवस्थापन, सजावट, कलाकुसर, सौंदयिदृष्टी, कशात कशात
म्हणनू कमी नाही. वतचे हलव्याचे दावर्ने आवण कार्दाची के लेली
फुलां म्हणजे वचकाटी आवण कल्पकता याचां ा सदांु र नमनु ा होता.
र्ािीतनू वफरण्याची वतला भारी आवि होती. ती ही परु वली दादा
आवण बाबाांनी. एकदा कुठे जाऊन आली की रस्ते पाठ. साधे मॅप
सद्ध
ु ा वमळणे मश्ु कील होते तेव्हा, वशळफाटा, कजित, खोपोली सवि
लक्षात असे वहला. ववहनी र्ािी चालवू लार्ली तेव्हा सरुु वातीला
आईच वतच्यासोबत जात असे.
ती नऊवारीतनू पाच वारीत कधी आली कळलांच नाही. परत
सणवार, सोवळ्याचा स्वयांपाक असला की नऊवारी सािी नेसून
तयार. “आता सािी अर्दी नको वाटते”, पजां ाबी ड्रेसची सवय
झाली. असां म्हणणारी आताची तरुण वपढी पावहली, की कौतक
ु च
वाटतां वतचां.
घरात चातमु ािस, कुळधमि, कुळाचार यात रमणारी ती. पाटी
आवण उदघवटन समारांभाला एवढेदा र्ेली असेल. पण वतथे जाताना
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अर्दी व्यववस्थत. जशी साहेबाांची पत्नी असावी तशी. सांदु र, आब
राखणारी सािी, मोजके दावर्ने, कुठे भपका नाही, की काकूबाई
पणा नाही. सतत बदलत्या काळाशी जळ
ु वनू घेण्याची हातोटी
वतच्यात होती. त्यामळ
ु े नव्या प्रकारचे दावर्ने, खाण्यावपण्याचे
पदाथि, पयिटन अशी आमचीही खपू हौस झाली.
फि वतने कौतक
ु ाचे शब्द अवधक मोकळे पणाने वापरले
असते तर "सोने पे सहु ार्ाच."
नसु ते आपण चाांर्ले असनू चालत नाही आजबू ाजचू ी माणसां
तशी वमळणां हे भाग्यच. ते भाग्य वतला लाभले. नव्याने आलेल्या
नातसनु ा, नातजावई याांच्या नव्या रीवतांची वतने कधीही तक्रार के ली
नाही. एक पररपणू ि जीवन ती जर्ली. खरांच, हेवा वाटावा. िधिु ेह
असनू ही फवर कवळ अांथरूिवर्र पडून रवशहली नवही ती. जेंव्हव
आपि पिू ाच परवर्लांबी होतो आहे हे शतलव जविर्ले, तेंव्हव अगदी
ठरर्ल्यव सवरखे शतनी ्र्तःलव देर्वच्यव ्र्वधीन के ले. आिखी
भवग्य ते कवय? र्वधाक्यव पयांत पोहोचलात तर कस रहायचां, हेही
वतने कृ तीने दाखवनू वदले. वृद्धाश्रम वर्ैरे शब्द ती कधी तोंिातनू
काढत नसे, कांटाळा हा शब्द वतला माहीत नव्हता.
पण घरात असनू ही आश्रमातल्या सारखां राहायची. “सवापि
असनू ही अतलप्त आतण अतलप्त असनू ही सवापि” असायची.
१०३

म्हणनू च वतचां जविां दीघिकाळ वतच्या नसण्याची जाणीव देत
राहील.
वतच्यामळ
ु े च एवढे वदवस एका माळे त र्ांफ
ु लेले रवहीले हे
मोती, पढु ेही ही वीण अशीच जपण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील
यात काय शांका ?
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२२. तेथे कर माझे जुळती
माझ्या माहेरा प्रमाणे वशस्त, आवण
तत्व वनष्ठा जोपासणार माझ सासर होत.
माझे सासरे "िॉक्टर वव. द. वटळक"
वनस्पवत शास्त्रात िॉक्टरे ट.
अवतशय कष्टाळू, स्वतुः अथािजिन
करून त्याांनी आपले वशक्षण पणू ि के ले
होते. अथाित त्याकाळच्या इतर स्वबळावर मोठे होणायाि
लोकाांप्रमाणे त्याांच्याही स्वभावात आग्रहीपणा, वनग्रह, आवण तत्व
वनष्ठा होती. अवतशय अल्प भौवतक र्रजा होत्या त्याांच्या. वाचन,
आवण सांर्ीत हे दोन छांद त्यानां ी कायम जोपासले. त्याच्ां या वशस्त
वप्रय स्वभावामळ
ु े च मल
ु ाांचे उच्चवशक्षण आवण कुटुांबाचे भले झाले,
ह्यात शक
ां ा नाही.
स्वतुः ववज्ञान शाखेचे पदव्यत्तु र स्नातक, पण स्वभाव अवतशय
हळवा. एवढा हळवा की, मल
ु ीच्या लग्नात त्यवांनव कसे आवरावे हे
न कळल्याने मल
ु ीची पाठवणी तासभर लाांबली.
र्ाण्याच्या िैफ़लींनव जाणे ही त्याांची नसु ती आविच नव्हती,
तर त्यात त्याांना चाांर्ली र्ती होती. ऐवच्छक वनवृत्तीनांतर त्याांनी
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मांबु ई ववद्यापीठाचा सांर्ीताचा पदववका अभ्यासक्रम त्याांनी पणू ि
के ला होता. "रार् समय ववचार"हे एक पस्ु तक त्यानां ी वलहीले होते.
एका वववशष्ट वेळी वववशष्ट रार् म्हटला जातो. त्याचा पररणाम,
आवण व्यवधींर्र उपचवरवां साठी त्याचा काही उपयोर् होईल का?
हा ववचार त्या पस्ु तकात त्याांनी खपू च आधी माांिला होता.
"अष्टववनायक" यात्ा आवण "नमिदा पररक्रमा" हे पायी चालत
जाऊन पणू ि के लेले उपक्रम म्हणजे त्याांच वनयोजन, आवण वजद्द
याचा वस्तपु ाठच होता.
"पाचां वा”, " सहावा" आयोर् लार्ू होण्यापवू ीच त्यानां ा
वमळणार वनवृवत्तवेतन त्याांना जास्त वाटे. आवण हे बरोबर आहे का?
असा त्याांना प्रश्न पिे.
१९८८ साल असेल, माझी मल
ु े आता वस्थर स्थावर झाली
आहेत, मार्ी लार्ली आहेत, म्हणनू त्याांनी औरांर्ाबादच घर
कोणताही रोख व्यवहार न करता, चेकने पैसे घेऊन पणू ि के ला.
(वरचे ब्लॅक मनी न घेता)
चार्ां ल्या माणसासां ाठी देव असतोच. त्या आधी त्याच्ां या
इच्छे प्रमाणे, सरकारी कोट्यातनू त्याांना असच चेकने पैसे देऊन
(कुठलाही रोख व्यवहार, ब्लॅकचे पैसे द्यावे न लार्ता) मल
ु ांिु ला
घर वमळाले होते.
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आज "खाऊांर्ा नही, खाने दर्ांू ा नही" असे म्हणणारे पांतप्रधान
आदशि वाटतात.तसेच माझे सासरे मला तेव्हापासनू च आदशि
वाटत. हे सवि घिल, कारण त्याांची तत्ववनष्ठाच.
तत्त्ववनष्ठ माणसाच्ां या कुटुांबाला थोिा त्ास सहन करावा
लार्तो, पण म्हणनू र्णु द्रुवष्टआि करता येत नाहीत. हां कधीतरी
"अवत सवित् वजियेत"् असाव अस वाटत पण शेवटी ह्या एकाच
नाण्याच्या दोन बाजू आहेत नाही का?
ह्याला परू क पण थोि
सर्ळ्याशी जळ
ु वनू घेणार,
सासू बाईच व्यविमत्व.
त्या कलाशाखेच्या
पदवीधर
आहेत.पण
व्यवहारी. सासयाांचा रार्ीट
स्वभाव साांभाळून घेणाऱ्या. त्याांनाही र्ाण नसेल, पण लेखन,
अवभनय यात र्ती होती.
कॉलनीत मांिळात, लहान, मोठ्या वयाच्या बायकाांशी
जळ
ु वनू घेऊन त्याांनी बरीच वषि काम के ले. सभोवती समान आवि
असणाऱ्याचां ा र्ोतावळा त्याांना आवितो.
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मलाही त्याांनी माझी आवि जोपासण्यास प्रोत्साहन वदले
आहे. ववनोद करून वातावरणातील ताण कमी करण्याकिे त्याच
ां ा
कल असे. सासर आवण माहेर दोन्ही किची नाती साांभाळून
ठे वण्याचे कसब त्याांना साधले आहे.
पाठीच्या तीन शस्त्रवक्रया होऊनही, रोज वनयवमत व्यायाम
करून नव्वदीतही, स्वतुःची अन्हीके थोि्याशा मदतीने त्या करू
शकतात. देवधमि, पारायण ह्यात त्या रमतात. नव्याचे स्वार्त,
स्वीकारही सहजपणे करतात.
आता कोणी म्हणेल की हे प्रत्येकाला करावे लार्ते. पण
सर्ळ्यात मला वाटणारी मोठी, कौतक
ु ास्पद र्ोष्ट म्हणजे आपल्या
आई वेर्ळ्या पतु णीचा त्याांनी वतचे लग्न लावनू देई पयांत के लेला
साांभाळ. कोणालाही त्याांची मल
ु र्ी कोणती, पतु णी कोणती,
ओळखू येत नसे. एवढी मल
ु ी सारखी, आपलेपणाची वार्णक
ू
असे. कळल लोकानां ा की आियि वाटत असे.
अथाित कुटुांबातील इतर सदस्य, आवण त्याांचे भाऊ, बहीण
हेही तेवढेच कौतक
ु ाला पात् आहेत. कुणीच वतला परक्या सारखी
वार्णक
ू वदली नाही.
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पण ह्या सवािच्या
मळ
ु ाशी सासबू ाई आहेत
हे ववसरता येत नाही.
आमचेही पवहले घर
घेताना, 78 साली आम्हालाही अर्दी हव्या त्या वठकाणी नाही,
पण चेकने पैसे देवनू घर घेता आले,
आवण िल
ु ींच्यव मेहनत, आवण हुशारीमळ
ु े कोठलेही िोनेशन
न देता, पी. एच् िी. (जॉन्स हॉपवकन्स, मेरीलॅन्ि) आवण एम् िी,
(के इएम)् एफू आर ् सी ए. लिां न. असे उच्च वशक्षण त्याांनी परु े के ले.
यव बदलत्यव कवळवत देखील आपणही हव वारसा थोिाफार
चालवू शकलो, हा आनदां आहे. ही सवि, त्या दोघाचां ी आवण
परमेश्वराचीच कृ पा.
म्हणनू च म्हणावेसे वाटते,
तेथे कर माझे जळ
ु ती.
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शित्हो
पस्ु तकां वाचनू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो होत.ां वाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणाऱ्या माणसाांहून अवधक प्रर्ल्भ आवण
ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण येत.ां
इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण
देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पवु ी जर्लेल्या
आवण आता वजवतां नसलेल्या माणसाच
ां े अनभु वही वशकता येतात.
ते पस्ु तकाांद्वारे . माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू
देशातल्या माणसाच
ां े अनभु व समजनू घेऊन वशकता येत.ां तेही
पस्ु तकाांद्वारे . प्रत्यक्ष अनभु वाांहून चाांर्ला वशक्षक नाहीच. पण
इतराांना आलेले अनभु व, त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला
वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शांभर टक्के सत्य आहे.
ज्येष्ठ नार्ररकाांना तर आम्ही यापढु े जाऊन एक ववनतां ी करू
इवच्छतो. आपले अनभु व वलहा. आपले आयष्ु य शब्दाांत माांिा.
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वलवहणे जमत नसेल तर मोबाईलवर तमु च्या आवाजात रे कॉिि करा.
तमु च्या आयष्ु ताल्या घटना या येणाऱ्या वपढ्यानां ा वदपमार्ि ठरतील.
बाकी आमच्यावर सोपवा.
िडां ळी!
र्वचवयलव तर हर्चां !
शलहवयलवही हर्ां!
www.esahity.com

esahity@gmail.com
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