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हमेलकसा येथील लोक बबरादरी प्रकल्प 

२३ बडसेंबर २०२२ रोजी ५० व्या वषाात 

पदापाण करीत अह.े अबदवासी 

बवकासासाठी झटलेल्या ऄनेक 

कायाकर्तयाांची कमाभमूी ऄसणारा हा प्रकल्प 

आतका मोठा अबण नावारूपास येइल ह े

स्व. बाबा व स्व.सौ.साधना ताइ तसेच 

डॉ.प्रकाश व डॉ.मंदाबकनी अमटे यांना सदु्धा 

कधीच वाटले नाही. मागे वळून बघतांना ५० वषाात काय काय घडले ह ेअठवायचे झाले तरी र्तयांना 

फार काही अठवेल ऄसे वाटत नाही. अलेल्या पेशंट वर मनापासनू ईपचार करणे अबण तो बरा 

झाला बक पढुचा पेशंट हाच  ध्यास. तेंव्हा  पासनू सातर्तयाने अरोग्य सेवा एकही बदवस दवाखाना बंद 

न ठेवता प्रकल्पात सरुु अह.े १९७६ पासनू शैक्षबणक सेवा सदु्धा ऄखंडपणे सरुु अह.े काळानसुार 

अरोग्य सेवेत अबण शैक्षबणक सेवेत ऄद्ययावत बदल करण्यात अले अहते. बशक्षणामध्ये वैबवध्य 

अणले अह.े गेली २० वषा अम्ही सदु्धा या प्रकल्पात कायाकते म्हणनू काम करतोय. प्रकल्पामध्ये 

ऄसलेल्या सवा जनु्या आमारतींचे अधबुनकीकरण अम्ही केले. शाळेची आमारत, दवाखान्याची आमारत, 

कायाकर्तयाांची बनवासस्थाने अबण पाहुण्यांसाठी गेस्ट हाउस सवा काळानसुार बदलले अह.े  

 

भयानक ऄसा कोरोना काळ संपला अबण सवा पवूावत होत ऄसतांना डॉ.प्रकाश अमटे यांना ८ जनू 

२०२२ रोजी ब्लड कॅन्सर झाल्याचे बनदान झाले. अम्हा सवाांसाठी मोठा धक्का होता तो. पणु्यातील 

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात र्तयांच्यावर ३ मबहने ईपचार चाललेत. बाबांसाठी अबण अम्हा सवा 

कुटंुबबयांसाठी तसेच पणूा लोक  बबरादरी प्रकल्पासाठी हा काळ खपू चढ ईताराचा होता. अपल्या 

सारख्या शभुबचंतकांच्या  प्राथानेला व डॉक्टरांच्या ईपचाराला यश बमळाले अबण बाबा र्तयातनू बाहरे 

पडले. र्तयांच्यावर ईपचार करणाऱ्या सवा डॉक्टरांचे, दवाखाना स्टाफचे, पणु्यात ऄसताना मदत 

करणाऱ्या सवाांचे व जगभरातनू शभेुच्छा दणेाऱ्या जनतेचे अम्ही सगळे ऊणी अहोत.  

 



5 
 

समबपात बबरादरी या वाबषाक ऄंकाचे ह े३ रे वषा अह.े ऄनेक लोकांनी यासाठी लेख, गोष्टी, कबवता, 

बचते्र आर्तयादी साबहर्तय पाठबवले अह.े सवाांचे अभार. संपादक मंडळाने बनवडलेले बनवडक साबहर्तय 

यात प्रकाबशत करण्यात अले अह.े सवाांनी वाचनाचा अनंद घ्यावा.  

 

आगं्रजी नवीन वषााच्या सवाांना हाबदाक शभेुच्छा. Happy New Year 2023 

 

-ऄबनकेत अमटे  

(संपादक – ‘समबपात बबरादरी ’) 
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dÝ`àmÊ`m§Mr AØyV g§nH©$ àUmcr 
बवज्ञान अबण तंत्रज्ञानातील प्रगतीमळेु अपण कें व्हाही एकमेकांशी प्रभावीपण े संवाद साध ू शकतो. चांगल्या 

बवकबसत टेबलकम्यबुनकेशन सबुवधांच्या मदतीने ह ेशक्य अह.े तथाबप अम्हाला याकररता बवद्यतु परुवठा, नेटवका चे योग्य 

कव्हरेजची ईपलब्धता आर्तयादी ऄनेक बाबींवर ऄवलंबनू रहावे लागते.रुकावट के बलये खेद ह ै ,याचा बरेचदा ऄनभुव 

येतो. 

अधबुनक तंत्रज्ञानाबशवाय वन्यजीव एकमेकांशी संवाद साधतात. र्तयांच्या संपका  प्रणालीमध्ये कोणतेही ऄपयश व 

रुकावट नसते कारण र्तयांना प्राप्त झालेली ही बनसगााची दणेगी अह.े र्तयांच्याकडे स्वत:ची  संपका प्रणाली ऄसल्याने  त े

एकमेकांची ईपबस्थती जाणव ूशकतात. वातावरणाबतल अवाजद्रारे,गंधाद्रारे, खणुापाहुन व वन्यप्राण्यांच्या आशाऱ्या द्रारे 

तसेच एकमेकांना बघनू ते एकमेकांचे ऄबस्तर्तव ओळखतात. जंगलात रुकावत म्हणजे साक्षात मरृ्तय.ू प्रर्तयेक वन्यप्राणी 

स्वतःचे कायाक्षेत्र तयार करतात. मांसाहारी वन्यप्राण्यांचे कायाक्षेत्र खपू मोठे ऄसते. 

प्रदशेाच्या सीमांकनासाठी वन्यजीवांची स्वत: च्या पद्धती ऄसतात. बवशेषतः मांसाहारी वन्यप्राणी झाडाच्या खोडांवर 

खणुा करून, गंधाचा स्त्राव करून तसेच लघवी द्रारे अपले क्षेत्र बनबित करतात. यामळेु र्तयांच्या ऄबस्तत्त्वाची कल्पनाआतर 

प्राण्यांना होते. कायाक्षेत्र बनवडताना सरुबक्षत क्षेत्र बनवडतात. याक्षेत्रात शांत वातावरण,लपण्याच्या सबुवधा,भरपरू भक्ष 

ईपलब्धता,् बारमाही चारापाणी  ऄश्या प्राथबमक मलूभतू गरजा याला प्रथम प्राधान्य बदलेले ऄसते. या क्षेत्रात र्तयाचचे 

राज्य ऄसते व मांसाहारी वन्यप्राणी बनयबमत अपले कायाक्षेत्र अबादीत ठेवतात र्तयाच वगाातील नर प्राणी सहसा या 

क्षेत्रात प्रवेश करीत नाहीत.मादींना मात्र प्रवेश ऄसतो. याच क्षेत्रात सहसा र्तयांचे बमलन होते. जागा पणूा सरुबक्षत ऄसते व 

प्रजनन सदु्धा ऄश्याच सरुबक्षत क्षेत्रात होते. वाघ ऄश्याच जागेची बनवड करतात.संपकााची अियाकारक पद्धती वन्य 

प्राण्यांनी बवकबसत केल्या अहते. याचे बवस्ततृपण ेवगीकरण केले जाउ शकते: ध्वबनक (ध्वनी) बसग्नल, ऑबटटकल 

(बव्हज्यऄुल) बसग्नल,व ओल्फॅक्टरी (गंध) बसग्नल. 

१. ध्वबनक बसग्नल:(Sound)- 

                वन्यजीवांनी स्वीकारलेल्या संवादाची ही एक सामान्य पद्धत अह ेअबण र्तयात ध्वनीचा समावेश अह.े ते 

ऄलामा बकंवा चेतावणी बसग्नल दतेात व याला कॉल ऄसे म्हणतात. ह े कॉल अपण जंगलात नेहमीच ऐकतो .कॉल 

बकंवा आशारे एकसारखे नसतात. साधारण कॉल,धोक्याचा कॉल, धोका नसल्याचा कॉल व बमलन कॉल. ह ेसवा कॉल 

ओळखता येतात. या कॉल द्रारेच वन्यप्राणी जवळ अह ेकी दरू ह ेओळखता यतेे. जंगलातील प्रर्तयेक वन्यप्राणी ऄसे 

कॉल दउेन सवाांना सावध करत ऄसतात. सांबर व बचतळ मनषु्य बदसल्यास एकदाच कॉल करतात परंत ु भक्षक 

बदसल्यावर मात्र सतत कॉल करून एकमेकांना सतका  करतात. ईदाहरणाथा, माकडे अबण बचतळ सहसा जंगलात एकत्र 

राहतात. यांची मैत्रीतर पाहण्या सारखी अह.े दोन बवबभन्न वन्यप्राणी एकत्र नेहमीच बदसतात. वानर झाडावर बसनू गस्त 

घालण्याचे काम करतात अबण हरीणांना पाने, फळे आर्तयादी तोडून परुवतात. माकड जरी झाडावर बसले ऄसते तरी र्तयाचे 

सभोवताल पणूा लक्ष ऄसते. सदवै सावध ऄसते. तसेच ईंचावरून र्तयाला दरुचे स्पस्ट बदसते. धोका बदसला तर 

अवाजद्रारे सवाांना धोक्याची सचूना दतेात. माकडे अबण हररण ह े सामाबजक प्राणी अहते अबण समहूात राहतात. 

प्रर्तयेक गटात एक नर नेता ऄसतो (वचास्ववादी बकंवा ऄल्फा नर . म्होरक्या नराचे कॉल मोठ्या अवाज करून 

ऄसतात.प्रबळ नर र्तया गटाला आशारा दणे्यासाठी अपली शेपटी दखेील बफरवतो. ह े वन्य प्राण्यांच्या संपे्रषणाची 
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ध्वनीबवषयक अबण दृश्य प्रणालीचे खरोखर चांगले ईदाहरण अह.ेवाघ अबण बसंह र्तयांच्या स्वतःच्या प्रदशेात गजाना 

करतात अबण ही गजाना 7-8 बक.मी. ऄतंरावरुन ऐकू येते. प्रर्तयेक वन्यप्राण्यांची पाणी बपण्याची बवबशष्ट पद्धत ऄसते.  

 

प्रथम खालील जबडा पाण्यात बडुवतात व जीभचेा 

अकार चमच्यासारखा करून पाणी तोंडात 

ढकलतात. यासवा वेगवेगळ्या वन्यप्राण्यांचे पाणी 

बपण्याच्या सवयीमळेु पाण्याच्या पषृ्ठभागावर होणाऱ्या 

अवाजामळेु कोणता वन्यप्राणी पाणीबपत अह े ह े

आतर वन्यप्राणी ओळखतात. जंगलात वन्यप्राण्यांना 

एकच माहीत ऄसते की येथे कमजोर प्राण्याला स्थान 

नाही. यामळेु बरेच वेळा नर वाघांमध्ये कायाक्षेत्रा 

साठी संघषा होतो व जो बजता वो बसकंदर. 

२.बव्हज्यऄुल (ऑबटटकल) (डोळ्यांनीपाहून)- 

      अजबूाजचू्या वनस्पती बचन्हांबकत करून वन्य प्राणी र्तयांची ईपबस्थती व कायाक्षेत्र अखतात अबण ऄशा प्रकारे 

अपल्या प्रदशेाची दृष्यदृष््टया घोषणा करतात. ह ेसहसा नखे, बशंगे,  व दात यांच्या मदतीने केले जाते. जंगली शाकाहारी 

प्राणी वनस्पती झाडाची साल काढतात काही बदवसांनी हा भाग पांढरा होतो. ऄस्वल झाडावर पंज्याद्रारे ओरबाडून 

नखाद्रारे खणुा करतात. 

           ऄस्वल अबण गवे अपल्यामतू्रात लोळतात अबण पाठी द्रारे केलेल्या खणुांवर,बचन्हावर घासतात. हरीण अबण 

रानडुकर  र्तयांनी केलेल्या खुणांवर बचखल लेपतात अबण लघबवद्रारेपषृ्ठभाग बचन्हांबकत करताना .क्षेत्राचा दावा 

करण्यासाठी, कुरणाच्या जमीनीचा दावा करण्यासाठी काळवीट ईंच भागात ईभा राहून  ह े क्षेत्र र्तयाचे अह े ह े आतर 

वन्यप्राणी यांना दशावतो. वाघ अबण बबबट्या झाडांवर, जबमनीवर अबण अपल्या वाटेवरील खडकावर दखेील 

पंज्याच्या खणुा करतात.  तसेच मतू्राद्रारे अणी गदुदद्रारा तील  ग्रथंी द्रारे फवारा मारून अपले कायाक्षेत्र अखतात. तसेच 

बनयबमत या क्षेत्रात पनु्हा गंधद्रारे पनुजीबवत करतात.नर वानर र्तयांचे जननेंबियाचे ऄवयव आतरांकडे प्रदबशात करतात, 

शेपटी हलवत अपल्याकडे अकबषात करतात अबण अक्रमक वतान दशाबवतात. धोका बदसल्यास तणृभक्षी वन्यप्राणी 

खरु जबमनीवर अपटतात.पक्षी सदु्धा एकमेकांना सतका  करतात. साप बकंवा भक्षक प्राणी बदसल्यास कका श्य अवाजात 

धोक्याची सचूना दतेात. 

३. घाणेंबियाचा (गंध) बसग्नल- 

  वन्यजीवा मधील संपे्रषणाची अणखी एक सामान्य पद्धत म्हणजे सगुंबधत बचन्ह. ह ेलघवीद्रारे अबण शरीराच्या गंधाद्रारे 

तयार करतात.हजारो वषाांपासनू कुत्रा जरी माणसाळलेला ऄसला तरी लघवी अबण बचन्हांबकत करण्याची पद्धत अजही 

वन्यप्राणी सारखीच अह.े कोल्ह,े रानकुत्रे अबण लांडगे एका बवबशष्ट जागी बनयबमतपण ेगटात लघवी करतात. ऄशा 

प्रकारे मतू्रातील गंधद्रारे र्तया भागात अपले ऄबस्तर्तव दशावतात. मतू्रास गंध ऄसतो व  याद्रारे ते आतर प्राण्यांना र्तया बवबशष्ट 
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भागात र्तयांच्या ईपबस्थतीबद्दल संकेत दतेात. माकड अपल्या पढुील पायांवर लघवी करतात अबण नंतर आतर पायावर 

चोळतात यानंतर मतू्र गंध  झाडाच्या फांद्यांवरून चालत जाउन पसारबवतात अबण मतू्राचा व र्तवचेवरील ग्रथंीच्या 

गंधात  बमसळली जाते. बवबवध वन्य प्राण्यांमध्ये सगुंध एक ओळख बचन्ह म्हणनू दखेील काम करते. घाणेंबियाच्या 

बसग्नलसाठी बवष्टचेासदु्धा वापर केला जातो. कुत्रा अबण मांजरीच्या कुटंुबातील सदस्यांकडे गदुद्रारामधील सगुंबधत ग्रथंी 

चांगल्या बवकबसत ऄसतात. पषु्कळ प्रकारच्या र्तवचेच्या ग्रथंी शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांवर ऄसतात जसे की शेपटीचा 

झेंडा, पोट, डोके, बशंगे अबण  antler वरील मखमल आ. बचतळ अबण सांबर झाडाच्या गळुगळुीत शाखेवर बकंवा छोट्या 

झाडाच्या बुंध्यावर अपले मखमल ( Velvet) ऄसलेले बशंग घासनू गंध मागे ठेवतात. सगुंबधत ग्रथंी दखेील 

डोळ्यांखाली ऄसतात (Preorbital 

glands)Antelop जसे काळवीट मध्ये या ग्रथंी 

डोळ्यासमोरऄसतात.  

 

प्रदशेाच्या सीमांकनासाठी, या ग्रथंींमध्ये 

काट्यांचा, गवत बकंवा छोट्या डहाळ्या घातल्या 

जातात.  यामळेु ग्रथंीचा गंध यावर येतो। 

बशंगांच्या मागे सगुंबधत ग्रथंी दखेील ऄसतात 

अबण ऄशा प्रकारे एखाद्या झाडाच्या फांदीवर 

बशंगे घासनू, प्रदशे बचन्हांबकत केले जाते. हा 

सगुंध(ओल्फॅक्टरी बसग्नल) प्रजनन हगंामात खपू 

महर्तवाची भबूमका बनभावतो.अबण  आतर अपल्याच समहूातील प्राण्याना गंधाद्रारे  संदशेपाठवनू एकमेकांकडे अकबषात 

करतो।या सेक्स फेरोमोनचे ( Pheromones) रासायबनक स्वरूप बडकोड केले गेले अहते. र्तयापैकी  मादी मध्ये कोपबुलन 

( Copulin), एक अकषाक परफ्यमू अह.े ह े परफ्यमू संभोगासाठी नरास अकबषात करते अबण पढेु ईत्तेबजत करते. 

ऑबटटकल, ओल्फॅक्टरी अबण ध्वबनक बसग्नल ह ेसवा बमलन ईद्दशेाने वापरले जातात.साधारणपण ेवाघ,बबबट व रानकुत्रे 

ठराबवक बठकाणी गंधाचा फवारा सोडतात.संघषा टाळण्यासाठी अबण जंगलराजमध्ये शांतता व ससंुवाद राखण्यासाठी 

वन्य प्राणी अपली ईपबस्थती दशाबवतात अबण जंगलातील बवबवध बसग्नलद्रारे अपला प्रदशे बचन्हांबकत करतात. या 

खणुांद्रारेंच व गंधा द्रारेच मांसाहारी वन्यप्राणी एक जंगलातनू दसुऱ्या जंगलात जातात. ह्या खणुा व गंध पाउस व 

ईन्हामळेु कमी होत नाही हाच बनसगााचा ऄदु्भत चमर्तकार अह.े यामळेुच अपण वतामानपत्रात वाचतो की वाघ अपल्या 

मळू स्थानावरून 300बकलोमीटर दरू गलेा. रेबडओ कॉलर मळेु ह ेओळखता येते. अज खरी गरज अह े,ह ेऄदु्भत बवश्व 

ऄजनू ईत्तम कसे होइल याची. अपला सवाांचा सहभाग यात ऄपेबक्षत अह.ेहा बनसगा, जंगले ,वन्यप्राणी व भगूोल 

वाचवण ेह ेअपल्या सवाांचेच कताव्य अह.े ह ेकाम अता फक्त वनबवभागाचे नाही तर अपल्या सवाांचं यात योगदान 

पाबहजे. 

वनपयाटनास जातांना बनयमांचे कटाक्षाने पालन करण ेअपले अद्य कताव्य अह.े अपल्यामळेु वन्यजीवांना ऄपाय होइल 

ऄसे कृर्तय करू नये. पयाटक बरेचदा वाघाच्या जवळ जीप नेतात व र्तयाकररता चढाओढ करतात ह ेधोकादायक ठरू 

शकते. अपल्या ऄश्याच वागणकुीने वन्यजीवांच्या स्वभावात फरक पडू शकतो. बनसगााचा ऄवश्य अनंद लटुा पण 
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वन्यजीवांना त्रास न दतेा.रंगीबेरंगी कपडे व ऄत्तर लावनू जाउ नका. मधमाश्यांचा त्रास होउ शकतो. हा ऄनमोल ठेवा 

पढुल्या येणाऱ्या बपढीसाठी जपनू ठेवा. हा भगूोल वाचला नाही तर अपणसदु्धा आबतहासजमा होउ. 

सवा वनबवभागातील ऄबधकारी, सहयोगी व कमाचाऱ्यांचा मी मनःपवूाक अभारी अह ेकारण मला बऱ्याच गोष्टींचे ज्ञान 

अपल्या सवाांकडूनच बमळाले. 

Save nature, 

Save wildlife. 

जयबहदं। 

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

 

®© डॉ ऄ द खोलकुटे 

संपका  – 9822718291 
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cmoUma : AÜ`mË_ Am[U [dkmZ øm§Mr [dcjU AZw^yVr 
 

बलुढाणा बजल्ह्यातील पयाटन अबण प्रेक्षणीय स्थळे यांचा बवचार करता सामान्य माणसाच्या जनजीवन 

याप्रमाणचे प्रचंड ईलथापालथ झालेली बदसनू येते. बुलढाणा बजल्ह्यामध्ये प्रेक्षणीय स्थळ म्हणनू सवाात जास्त 

प्रबसद्ध काही ऄसेल तर ते म्हणज ेलोणारचे सरोवर ह ेहोय. लोणार येथे साधारण पन्नास हजार वषाापवूी ही ईल्का 

कोसळली ऄसावी ऄसा पवूी समज होता मात्र ऄरगॉन डेबटंग पद्धतीने सरोवर बनबमाती साडेपाच लाख वषाांपवूी 

तयार झाले ऄसे अता बसद्ध झाले अह.े जवळपास 70 मीटर रंुदीची 20000 बकलोपेक्षा जास्त वजनाची भली 

मोठी ईल्का साधारणपणे  बहात्तर हजार बकलोमीटर प्रबत तास या प्रचंड वगेाने पडल्याने  व र्तयाचवेळी बतच्या 

प्रचंड वगेाने पथृ्वीच्या गाभ्यामध्ये होणाऱ्या अतंररक घडामोडींमळेु ज्वालामखुीचा ईिके झाल्यामळेु जवळपास 

दोन बकलोमीटर व्यासाचे व दोनश े मीटर खोलीचे सरोवर तयार झाले  मात्र या भल्यामोठ्या दगडामळेु 

ज्वालामखुी बाहरे पडला नसावा तो अपल्या अत राबहला ऄसावा ऄसेही शास्त्रज्ञांना वाटते. या सरोवराचा 

पररघ सहा बकलोमीटर लांब आतका अह ेसरोवराचे पाणी खारट अह ेमात्र या सरोवराच्या अतील बवबहरींना गोड 

पाणी लागते हा एक नैसबगाक चमर्तकार अह.े बेसॉल्ट ह्या खडकातील तयार झालेल्या मोजक्या सरोवरपैकी 

लोणार सरोवर ह ेएक अह.े  चंिावरील बववरात तपबकरी काचमणी म्हणज ेदगड सापडतात र्तयांना टेकटाआस ऄसे 

म्हणतात, टेकटाआस मध्ये 75% बसटी कार अबण आतर प्रमाणात  ॲल्यबुमबनयम पोटॅबशयम अबण मॅग्नेबशयम ऄसे 

घटक ऄसतात. तसे ऄनेक दगड लोणार सरोवर पररसरामध्ये अढळतात. ही महाकाय ईल्का पडत 

ऄसताना  फुटून बतचा एक मोठा तकुडा ईत्तरेला सातशे मीटर ऄतंरावर  जावनू अदळला र्तयामळेु तीनशे 

मीटर  र्तयाचे एक तळे तयार झाले  र्तयाला ऄबंर तळे ऄसे म्हटले जाते. लोणार सरोवर मध्ये ऄल्कली गणुधमा 

ऄसनू येथील मातीमध्ये चुंबकीय गणुधमा अढळतात.  

सन 1823 मध्ये सी जी इ ऄलेक्झांडर यांनी ह े सरोवर अबण आतर ईल्कापातामळेु घडून अलेले जीवन 

यात साम्य ऄसाव े ऄसे सांबगतले अबण बजऑलॉबजकल सव्ह े ऑफ आबंडया या संस्थेची स्थापना झाल्यावर 

बगलबटा यांनी 1896 मध्ये ते सर्तय ऄसल्याचे दाखवनू बदले. ऄबग्नजन्य खडका मध्ये ऄसलेले ह ेसरोवर अजही 

शास्त्रज्ञांना अवाहन करीत ऄसते ऄसे म्हणाव ेलागते. 
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 ऊग्वदेा मध्ये सदु्धा  लोणारचा संदभा पहायला बमळतो. पौराबणक अख्याबयकेनसुार भगवान 

बवष्णनूं  दरै्तयसदून रूप घउेन लवणासरू नावाच्या राक्षसाचा वध केला होता. या राक्षसाच्या नावावरूनच या 

पररसराला लोणार ऄसं नाव पडलं. बिबटश राजवटीमध्ये ज.े इ. ऄलेक्झांडर यानं  तर या सरोवराची नोंद केलीच 

अह.े र्तयाचबरोबर अइन ए ऄकबरी ( ऄकबरनामा)  ग्रंथामध्ये साबण तयार करण्यासाठी जतंनुाशक म्हणनू 

लोणार येथील क्षारांचा वापर करण्यात येत ऄसे ऄसे नमदू केलेले बदसनू येते, पद्मपरुाण अबण स्कंदपरुाणातही या 

बववराचा ईल्लेख अढळतो. प्राचीन ग्रंथांमध्ये र्तयाचा ईल्लेख बवराजतीथा बकंवा बैरजतीथा ऄसा करण्यात अला 

अह.े मालती माधव ह्या परुातन ग्रंथामध्ये शदु्ध रजोगणु रबहत म्हणज े बवरज ऄसा ईल्लेख ऄसनू तो लोणार 

येथील  धारातीथा साठी वापरला गलेा अह.े 

ऄखडं वाहत राहणारी लोणारची धार ह ेएक  अिया मानले जाते.  गोमखुातनू पडणाऱ्या या धारेचा ईगम 

शोधण्याचा ऄनेकांनी प्रयर्तन केला मात्र तो सापडला नाही मध्यंतरी शास्त्रज्ञाने कॅमरेा या धारेतनू सोडता तर तो 18 

ते 19 बकलोमीटर ऄतंरापयांत गलेा पढुे गलेा नाही ऄसे सांबगतले जाते. कबपला तीथा म्हणनू प्रबसद्ध ऄसलेली ही 

धार थेट काशी तीथा घउेन येते ऄसा ऄनेक भाबवकांचा समज  ऄसला तरी 19 बकलोमीटर ऄतंरावरून भगूभाातनू 

सायफन तत्त्वाने  ह ेपाणी येत ऄसते ह ेलक्षात घतेले  पाबहज.े  स्कंध परुाणात प्रबसद्ध ऄसलेल्या ह्या धारेचे पाणी 

छत्रपती बशवाजी महाराजांच्या राज्याबभषकेाच्या वेळी वापरले गलेे ऄसाव ेऄसाही दावा काही लोक करतात. 

यादव राज े कृष्णदवेराय यांनी स्वामी चक्रधरांची महती ऐकून महेकर अबण लोणार पररसरात बफरणाऱ्या 

चक्रधराचा शोध घतेला व र्तयांच्या समोर शंभर सवुणामिुा ची थैली भटे म्हणनू बदली. चक्रधरांनी ती भटे नाकारली 

अबण राजानेही पनु्हा बदलेले दान परत घ्यायचे नाही म्हणनू सध्या ऄबस्तर्तवात ऄसलेला धारे जवळचा घाट 

बांधला. धारे समोरील वडाच्या झाडाजवळ  ऄसलेल्या जागमेध्ये चक्रधर अबण र्तयांचा  बशष्यगण  राहत ऄसे. 

चक्रधर अबण महदबंा महेकर  वरून पंढरपरु साठी अषाढी वारी करत ऄसत.  लोणार मध्ये चक्रधर स्वामींची 

ऄकरा असन अहते. धारातीथा जवळ सभागहृांमध्ये  दसुरी पायरी, िह्मकंुडाच्या पवूसे, कुमारेश्वर मबंदराच्या 

सभागहृात, कमळजा दवेीच्या गाभाऱ्यात, भरैवाचा मबंदरासमोर, सरोवराच्या शेजारी ऄसणाऱ्या वडाच्या 

झाडाखाली, दरै्तयसदून मबंदराच्या सभागहृात, स्त्री-परुुष मठात,  दरै्तयसदून मबंदराच्या माग े ऄसलेल्या एका 
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ईदध््वस्त मबंदरात चक्रधर राहत ऄसत बसत ऄसत ह े सदु्धा या बठकाणी लक्षात घणे े गरजचेे अह.े 

लोणारमध्ये  सरोवरात पायऱ् यांनी ईतरल्यानंतर हमेांडपंथी पबश् चमाबभमखु रामगया मबंदर अह.े तीन प्रवशेद्रार 

ऄसलेल्या मबंदरात रामाची मतूी ऄसनू, बाजलूाच श्रीरामशे् वर मबंदर  अह.े या मबंदराच्या समोरच रामकंुड  बदसनू 

येतो. 

थोडे  खाली ईतरले की, स्वच्छ व शदु्ध पाण्याचा रामगया नावाने प्रबसद्ध ऄसलेला झरा अह.ेरामगया 

मबंदरामध्ये राम लक्ष्मण सीता ह्यांच्या मरु्तयाा ऄसनू  गभागहृ दारावर हनमुान अह.े  

राम-लक्ष्मण-सीता ह े दडंकारण्यात लोणार हुनच पढुे नाबशकला गलेे ऄसे म्हटले जाते.  पापहरेश्वर मबंदर एक 

महत्त्वाचे मबंदर येथे अह.े तेथे सदु्धा धार अह ेमात्र धारातीथा प्रमाण ेती ऄखडं वाहत नाही. पापरेश्वर मबंदराच्या 

कमानीवर सुंदर नक्षीकाम ऄसनू येथे दगडाचे नाव कोरलेले अह.े मखु्य बशवबलंगाच्या  भोवती चार छोटे 

बशवबलंग ऄसावेत ऄसे चार खड्डे बदसनू येतात. बनजामाच्या काळात मबंदराची बरीच तोडफोड झालेली अह े

कदाबचत र्तयावळेी र्तयाचंे नकुसान झाले ऄसाव ेऄसे वाटते. दरै्तयसदून मबंदरातील दरै्तयसूदनाचे माबणक ऄसलेले 

डोळे सदु्धा र्तयावेळी लटुले गेले ऄसाव.े पापहरेश्वर मबंदर होळसाय राजांच्या राजवटीत बांधले गलेे. 

हातामध्ये कमळ अबण राजदडं तसेच पायात पादत्राण ं ऄसलेली सयूााचे बशल्प ऄबंरखाना मबंदरात ठेवलेली 

ऄसनू सर्तयवान साबवत्रीची कथा या बठकाणी घडली होती ऄसेही म्हटले जाते. हटकेश्वर ह े हटयोगी लोकांचे 

प्रेरणास्थान ऄसलेले मबंदरही येथे अह.े 

लोणार शहरात दरै्तयसदून मबंदर ह े पयाटकांना अकबषात करणारे बठकाण अह.े लवणासरुाचा वध 

करणाऱ्या बवष्णचूा म्हणज े दरै्तयसदूनाचा (एका अख्याबयके नसुार रामायण काळात रामाचा बंध ू शत्रघु्न ह्याने 

लवणासरुाचा वध केला ऄसे समजले जाते) गौरव करण्यासाठी हमेाडपंती पद्धतीचं ह ेमबंदर, बवक्रमाबदर्तय राजाने 

ते ऄकराव्या/बाराव्या शतकांच्या दरम्यान बांधले ऄसे समजले जाते. मबंदरातील मतूी लवणासरुाचा वध 

करणाऱ्या बवष्णचूी ऄसनू ती दगडी ऄसली, तरी र्तयात धातचूा ऄशं मोठ्या प्रमाणात अह.े मध्यकालीन 

स्थापर्तयशास्त्राचा हा ऄप्रबतम नमनुा अह.े मबंदरामध्ये ऄनेक सुंदर बशल्प अहते. मबंदराच्या माग ेसयूााची प्रबतमा 

अह.े ह ेमबंदर १०५ फूट लांब अबण ८४.५ फूट रंुद अह.े गभागहृ, ऄतंराळ अबण सभामंडप, ऄसे मबंदराचे तीन 
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प्रमखु भाग अहते. ऄतंराळ भागात पौराबणक कथांवर अधाररत प्रसंग कोरण्यात अले अहते. लवणासरू वधाचा 

प्रसंगही र्तयात अह,े कश्यप ऊषींच्या बदती नावाचा बायकोपासनू लवणासरुाचा जन्म झाला होता.  र्तयाला गयासरु 

अबण कोल्हासरू नावाच े दोन भाउ होते. तसेच अषाढा अबण कऱ्हाडा नावाच्या दोन बबहणी होर्तया. 

गभागहृातली सध्याची मतूी नागपरूच्या भोसले राजघराण्यातफे बसवण्यात अली अह.े दरै्तयसदून मबंदरावर ऄनेक 

दगडी बशल्पासोबत खजरुाहो प्रमाण ेकाही मथैनू बशल्प कोरलेली अहते. सोबतच बवष्णचूे वराह नरबसंह अबण 

मोबहनी ऄवतार दाखवणारे काही बशल्प अढळून येतात. 1878 मध्ये लोणार शहरातील मध्यावर ऄसणाऱ्या 

मातीच्या ईंच टेकडीचे ईर्तखनन करण्यात अले र्तयावळेी र्तया ईर्तखननामध्ये ह ेमबंदर सापडले. दरै्तयसदून मबंदर ह े

चालकु्य राजा  दसुरा बवक्रमाबदर्तय ह्याची पर्तनी लोकपाल दवेी यांनी  बत्रभवुन कीती या शास्त्रज्ञांच्या 

मागादशानाखाली बांधले अह.े ऄसे मबंदर कनााटकातील बेलरू येथे चेन्नाकेशव मबंदर म्हणनू प्रबसद्ध अह.े 

सीतान्हानी  म्हणनू प्रबसद्ध ऄसलेले एक बठकाण लोणार सरोवर अत खाली ईतरत ऄसताना  बदसनू 

येते. राम लक्ष्मण अबण सीता यांच्या वनवास काळात र्तयांच्या भटकंतीमध्ये र्तयांचा मकु्काम या बठकाणी ऄसावा 

ऄशी अख्याबयका याबठकाणी सांबगतली जाते. बवदभाामध्ये आतरही काही बठकाण े सीतान्हानी म्हणनू काही 

जलस्त्रोत  प्रबसद्ध अहते र्तयावरून जर रामायणाची कथा सर्तय समजले तर र्तयांचा प्रवास मागा हा ऄसावा ऄसे 

म्हणता येते. 

 लोणार येथील भोगवती कंुडामध्ये रामाने स्नान केले अबण पांडव काळात  धमाराजाने र्तयाच्या वबडलांचे 

साध्य केले ऄसे म्हटले जाते. शकु्राचायााची वधेशाळा  बजला नाभी तीथा ऄसे म्हटले जाते ह े एका प्राचीन 

वधेशाळा होती ऄसे म्हटले जाते.याबाबत राक्षसांचे गरुु शकु्राचाया र्तयांचा ऄबधवास  लोणार अबण महेकर या 

भागात होता की काय याबाबत संशोधन होण ेगरजचेे अह.े कारण शकु्राचायााची वधेशाळा महेकर मध्ये सदु्धा 

दगडाच बांधकाम ऄसलेली अबण भग्नावस्थेत सापडते,  शकु्राचायाांच्या वधेशाळेचे जवळ याज्ञवल्केश्वर ह्या 

अयवुदे तज्ञाचे वनस्पतीचा ऄभ्यास करून औषध बनमााण करणाऱ्या भट्टीतील राखेची भस्म टेकडी अह.े 

अजही ऄधा डोकेदखुी चे दखुण े बनवारण्यासाठी लोक येथील राखेच्या चकर्तया वापरतात, झोपलेला 

भिामारुती  बकंवा मोठा मारुती या नावान ेसध्या जाणारे मारुती चे मबंदर लोणार धारेपासनू  दोन तीन बकलोमीटर 

ऄतंरावर मातमळ या गावाकडे जाणाऱ्या रस्र्तयावर बदसनू येते. येथे ऄसलेली मारुतीची मतूी चुंबकीय गणुधमा 
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ऄसलेली ऄसनू ती चुंबकीय दगडापासनू तयार झालेली अह.े सरुुवातीला ऄनेक वषा अडवी ऄसलेली ही मतूी 

अता ईभी करण्यात अली अबण बतच्यावरील शेंदरूाचा लेप बाजलूा केला ऄसनू अता काळ्या चुंबकीय 

पाषाणात ऄसलेली ही सुंदर मतूी समोर अली अह.े मतूीच्या एका पायाला नागाचा वढेा ऄसनू दसुऱ्या 

पायामध्ये कडे अह.े मारुतीच्या पाया खाली नेहमी अढळते तशी शनीची मतूी ऄसनू अणखी एक मतूी तेथे 

अह ेही मतूी पाताळ दवेीची अह ेऄसे गावकरी सांगतात,  ह ेमबंदर 1865 मध्ये  बनजामाचे बदवाण राजा चंदमूल 

यांनी बांधले.  

ऄगस्ती तीथा, हटकेश्वर, नारदशे्वर, औदुबंर तीथा आर्तयादी मंबदरे प्रेक्षणीय अबण ईर्तकृष्ट बांधकामाचे नमनुे 

अहते. साधारण सवा बांधकाम ह े दगडांमध्ये ऄसनू यादवकालीन बांधकामाचे पडसाद र्तयावर ईमटले अहते. 

परुाणांमध्ये सदु्धा बवराज तीथाके्षत्र  बकंवा बैरज के्षत्र म्हणनू लोणारचा ईल्लेख अढळतो.धारा तीथााचे पाणी वाहत 

सरोवरामध्ये जाते, धारा तीथाासमोरच तळ्याच्या अत कमळजा दवेीचे मबंदर ऄसनू कबपला बतथाा पासनू दोन्ही 

बाजनूे  सारख्या ऄतंरावर सरोवराच्या काठावर कमळजा दवेीचे मबंदर अह.े ह ेमबंदर ऄष्टकोनाकृती ऄसनू वरील 

भाग गोलाकार अह.े या मबंदराच्या समोर सौभाग्य तीथा बकंवा सास ूसनुेची  बवहीर म्हणनू एक बवहीर अह ेया 

बवबहरीचे मबंदराकडील ऄधे पाणी गोड ऄसनू दसुऱ्या ऄध्याा भागातील पाणी खारट अह े ह े बवशषे.  या 

मबंदरातील व्हरांड्यात चुंबकाची सइु बदशाहीन होते हा भौगोबलक चमर्तकार अह.े 

सम्राट ऄशोकाच्या राज्याचा  लोणार एक भाग होते.  गपु्तराजांच्या काळात गपु्त राजांचे जावइ वाकाटक 

ह्यांनी येथे राज्य केले. र्तयाबशवाय सातवाहन, राष्रकूट, होयसाय या राजसत्तांनी सदु्धा लोणार शहरावर राज्य केल े

अह.े धारेच्या ईत्तरेला पणु्यश्लोक ऄबहल्याबाइ होळकर यांच्या काळातील खडंोबाचे मबंदर ऄसनू ऄबहल्याबाइनंी 

बांधलेले ऄन्नछत्र सदु्धा लोणार मध्ये अह.े याबठकाणी गोरगरीब लोकांना ऄन्न वाटप केले जायचे.  

लोणार शहरात बहदं ूमबंदरांसह जनै मबंदरे, बदु्ध बवहार, दगाा आर्तयादी अढळून येतात.लोणार येथे खऱ्या 

ऄथााने भारतीय संस्कृतीचे दशान घडून येते. र्तयाच वळेी अकाशगगंा, भगूोल, बवज्ञान यातील बवबवध चमर्तकाराचे 

दशान जवळून होते. सरोवरातील पाण्यात नील-हररत शवेाळ, शवेाळामळेु पाण्याचा गलुाबी होणारा रंग ऄसे काही 

बवलक्षण ऄनभुव अपण सातर्तयाने घते ऄसतो. लोणार सरोवर पररसरात बवबवध औषधी वनस्पती अढळतात. 

र्तयाबशवाय दबुमाळ ऄशी लतावलेी अबण  वकृ्षसंपदा सरोवर  पररसरात बदसनू येते. लोणार पररसरामध्ये 

वगेवगेळ्या प्रजातीचे 50 पेक्षा ऄबधक पक्षी पयाटकांना साद घालत ऄसतात. बबबट्या सह आतर काही जगंली 

प्राणी सदु्धा लोणार ऄभयारण्यात अढळून येतात. काही लोकांच्या मते ऄशनीपातामळेु तयार झालेला 

प्रचंड  खड्डा आतकीच ओळख ऄसलेले लोणार खऱ्या ऄथााने वजै्ञाबनक अबण सांस्कृबतक तसेच अध्यबर्तमक 

बाबींचा ऄभ्यास करणाऱ्या साठी एकाच बठकाणी ईपलब्ध ऄसणारे मोठे ज्ञानस्तोत्र अह े ऄश्या भबूमकेतनू 

अपण लोणारचा ऄभ्यास दौरा काढून बनरीक्षण केले पाबहजेत. हा संपणूा पररसर सध्या महाराष्र राज्य वन बवभाग 

अबण महाराष्र राज्य परुातर्तव बवभाग यांच्या ऄखर्तयारीत ऄसनू ऄजनू ऄनेक रहस्य लोणारच्या सरोवरात अबण 

पाण्यात दडलेली ऄसनू र्तयाचं्यावर ऄभ्यास होण ेगरजचेे अह.े 

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

       

       

                                                             ®© बकरण बशवहर डोंगरबदव े
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                      (फोटो सौजन्य - शरद वानखडेे, महेकर) 
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माहरेकडचं लग्न म्हटलं की स्त्री एका वगेळ्या, ऄनोख्या अनंदात ऄसते. तेही बबहणीचं मग काय! अबण चलुत 

ऄसली म्हणनू काय झालं!  कारण माहरे ह ेचलुत माहरे वगरेै कधीच नसतं, ते फक्त माहरे ऄसतं. र्तयामळेु संबमश्र 

भावनांचा कल्लोळ माजलेला ऄसतो.  घरातली सगळी कामं सोटपी वाटायला लागतात.  काम ंकरण्याचा वगे 

काहीसा वाढलेला ऄसतो.  मन बकतीतरी अधीपासनूच माहरेात पोहोचनू स्वरै बागडत ऄसतं. अबण फक्त शरीर 

कामं हातावगेळी करत ऄसतं, मात्र कामं करत ऄसताना माहरेी गले्यानंतर काय काय करायचं? लग्नात साड्या 

कोणर्तया नेसायाच्या? कोणते दाबगने कुठल्या साडीवर ईठून बदसतील? वशेभषूे बरोबरच केशभषूा काय करावी? 

अपल्याला लग्नात कोण कोण भटूे शकतं? अहरे करताना कुणासाठी काय घ्यायचं? ऄशा ऄसंख्य, ऄगबणत 

बवचारांनी मेंद ूव्यापलेला ऄसतो. पण र्तयात फक्त अनंद हाच सवाव्यापी ऄसतो.  र्तयामळेु मेंद ूथकत नाही, ईलट 

र्तयाला चाबजांग बमळून तो ररफे्रश होतो. 

 

            संजना सदु्धा अनंदाने ऄगदी हलकं बपस झाली होती.  वगे घरातल्या कामांना अला होता पण वधे 

माहरेाचे लागलेले होते.  जाता - येता ऄसे दोन्ही वळेेचे रेल्वेचे बबुकंग झाल ेहोते.  सामान भरण्यासाठी अवश्यक 

ऄसणाऱ्या बॅग्ज खाली काढून, र्तया पसुनू स्वच्छ करून झाल्या होर्तया.  परवा बनघण्याचा बदवस अला तरी हीचे 

मन तळ्यात -मळ्यातच खळेत होते, कारण ऄजयची रजा मजंरू झाली होती पण एक खपू महत्त्वाचे ऑबफसचे 

काम पणूा व्हायचे होते.  कान सतत फोनची ररंग वाजण्याचा वधे घते होते.  ररंग वाजली अबण आच्छापतूी झाली.  

र्तयामळेु कामांना अणखी वगे अला.  बॅगांमधे नाकातल्या नथीपासनू पायाच्या बोटांच्या जोडव्यांपयांत सारं काही 

अपापलं स्थान ग्रहण करून स्थानापन्न झालेलं होतं. 

 

            ठरलेल्या वळेी, ठरलेल्या बदवशी, ठरलेल्या रेल्वेने जाण्यासाठी दोघहेी स्टेशनवर पोहोचलो.  मन मात्र 

माहरेात पोहोचनू माजघरात सगळ्यांच्या गटपात रंगलं होतं.  चेहरा टवटवीत फुलासारखा झाला होता.  रेल्व े

अली. दोघ े रेल्वते बसले अबण दसुऱ्या बदवशी स्टेशनवर पोहोचली.  ररक्षा करून घरी पोहोचलो तर सगळी 

बबहण - भावडंं वाटच बघत होती.  बघता क्षणी घट्ट बमठीत सामावलो. अनंदाचे अवता हलेकावे घते होते.  

बघता बघता या छोट्या छोट्या वाटणाऱ्या बबहणी कधी मोठ्या झाल्या ह ेलक्षातच अलं नाही.  र्तयातल्याच 

धाकट्या बबहणीचं लग्न होतं.  ऄगदी थाट होता बतचा. शेंडेफळ ना! मग काय, सगळ्यांची 'लाडो '. 

 

           ईद्या लग्न म्हटल्यावर अज कायाालयात जायचे होते. ते ही लवकर कारण वरपक्ष कायाालयात 

पोहोचण्यापवूी स्वागतासाठी अबण मग बसमांत पजून.  एक चांगलीशी साडी नेसनू कायाालयात पोहोचलो.  बतथे 
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र्तया बबहणीचा मके ऄप करणारी ब्यबुटबशयन अधीच अलेली होती, बतन े बबहणीचा ताबा घतेला अबण 

थोड्याच वळेात नवरदवेाची स्वारी कायाालयात पोहोचली.  सगळ्यांची एकच गडबड ईडाली.  औक्षणाचं ताट 

अणा sss, पाण्याचा तांब्या अणा ssss ऄशा वाक्यांच्या रांगानी कानात एकच गदी केली होती.  वयस्कर स्त्री 

वगा ह ेसगळे सोपस्कार करणार होता, पण अमची ईगाचच धावपळ अबण खळखळून बखदळणं.  ऄथाात मलुीचं 

लग्न म्हटलं की धावाधाव अलीच.  ऄसो तर वर पक्षाचं यथोबचत स्वागत झाल्यानंतर चहा -पाणी झालं.  मग 

मात्र सीमांत पजूनाची तयारी सरुू झाली.  दरम्यान वधचूे अवरणे चालचू होते.  अत-बाहरे, बाहरे-अत ऄशी 

यातायात वगेाने चाल ूहोती. 

संजनाची सदु्धा कायाक्रमासाठी अवरण्याची लगबग सरुु होती.  म्हणनू साडी अणण्यासाठी ती 

वधपुक्षाच्या(बबहणीच्या) खोलीत गलेी अबण बॅग ईघडून साडी काढण्यासाठी हात बॅगते घालत ऄसताना, एक 

धक्का दणेारं वाक्य बतच्या कानी अलं,"ताइ, ऄग ं ऄगंठी सोन्याची होती.  हवीच होती तर मागनू घ्यायची, 

चोरायची कशाला?"  अवाज तर बबहणीचाच होता, पण बवश्वास बसत नव्हता.  तरी पण खात्री करून घणे्यासाठी 

बतन ेमागे वळून बबघतलं तर...हो!.. बबहणच बोलत होती. बतच्यापेक्षा पंधरा वषा लहान ऄसलेली बतचीच बबहण.  

जन्मापासनू मांडीवर खळेवलं होतं बतला, बजवापाड प्रेम केलं बतच्यावर, शेंडेफळ म्हणनू गोंजारलं बतला...हो तीच 

होती.  संजनाला तर वाक्याच्या ऄथााचं अकलन व्हायलाच वळे 

लागला...अबण कळल्यानंतर ती स्तब्धच झाली.  गोठलेल्या 

डोळ्यांतनू ईष्ण ऄश्र ू घळघळून गालावरून ओघळत होते.  

भानावर येत संजनाने बतला बवचारले,"तलुा कळतंय का बेटू त ू

काय बोलते अहसे ते?"  र्तयावर व्यंगार्तमक हसत म्हणाली, 

"ईगाच वडे पांघरून पेडगांवला जाउ नकोस...बबघतली तरी अहसे 

का कधी बहऱ्याची ऄगंठी?"  मनाला बचरत गलंे ह ेबतचं वाक्य...बहऱ्याच्या 

करकरीत धारेसारख.ं  कारण कुठल्या ऄगंठीबद्दल ती बोलत ेअह ेह्याचेच संजनाला          गढू 

होतं...अकलन होत नव्हतं.  तशाच पररबस्थतीत संजनाने स्वतःचे कसेबस ेअवरुन कारण अता तसा ही अता 

बतला सजण्यात काय कशातच रस ईरला नव्हता.  चेहऱ्यावरचे भाव शांत व अनंबदत ठेवत कायाक्रमाच्या 

हॉलकडे चालायला सरुुवात केली, जबरदस्तीने पाय ओढत.  अपल्या मनातले भाव कुणालाही कळणार नाही 

याची खबरदारी घते.  मन अतल्या अत अकं्रदत होतं, पण सगळं अलबेल अह ेऄसेच हावभाव चेहऱ्यावर 

बस्थर ठेवले.  ऄजनू र्तया दोबघंबशवाय ह ेकुणालाही माबहती नाही ऄशी संजनाची गरै समजतू होती.  संजनाचं मन 

स्वतःच्या घराच्या बदशनेे म्हणजे सासरच्या बदशनेे धावायला लागलं.  केव्हा एकदा स्वगहृी पोहोचेन ऄसं झालं 

होतं.  संजनातला हा बदलाव बतच्या अइच्या नजरेतनू सटुला नाही.  बतन ेकाय झालं म्हणनू बवचारणा केली.  पण 

डोकं दखुण्याचा बहाणा करत ते बतने टोलवलं.  कारण ती बेचैन झाली ऄसती. 

             "चोरी", "चोर" ह े खपू वाइट शब्द अहते..नाही का?  मनाला घरं पाडणारे...भक्कम मन कमकुवत 

करणारे.  संपत्तीचा, पैशाचा माज कधी करू नय.े  धनाच्या श्रीमतंीपेक्षा मनाची श्रीमतंी लाख मोलाची ऄसते.  पण 

ह े सांगायच ं कुणाला ना? अबण एकदा शब्द बाण सटुला की तो छेद करतोच.  संजना र्तयाच बवचारांमध्ये 
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गरुफटलेली होती.  येता जाता ते शब्द बतचे मन ऄबधकाबधक घायाळ करीत होतं.  तरी पण वरपांगी भाव 

अनंदाचेच ठेवले होते. पण मन शोध घते होतं काय अबण कसं घडलं याचा.  पण रहस्य काहीच ईलगडत नव्हतं. 

           सीमांत पजून व्यवबस्थत पार पडलं.  ऄगदी जषे्ठ जावयाच्या पजुपेासनू ते गळा भटेीपयांत.   सगळे जवेण 

करून, गटपा मारत बसले अबण थोडावळेाने बनजानीज झाली पण संजना टक्क जागी होती.  सगळीकडे सामसूम 

झाल्यामळेु बारीकसारीक कुजबजू ऐकू येत होती.  काकू कुणाला तरी सांगत होती,"नाही ग सापडली ऄजनू 

ऄगंठी.  कुठे पडली, काय झालं कळत नाहीय.े  औक्षणानंतर सापडतच नाहीय.े  म्हणजे ऄगंठी हरवली ह े

सगळयांनाच माबहती होतं, अबण औक्षणाच्या नंतर ती सापडत नाहीय,े ह े संजनाला अत्ता कळलं होतं.  पण 

बबहण संजनालाच डागणी दते होती चोरीची.  संजनाच्या बजवाची घालमले मात्र सरुुच होती. ऄजनू वाढली, पण 

'कर नाही र्तयाला डर कशाला' हा ईत्तम बवचार करत ती ही बनिाधीन झाली.  सकाळी सकाळी हळदी अबण 

वबैदक पद्धतीने लग्न र्तयामळेु लग्नबवधी यांची एकच झुबंड ईडाली.  संजना मात्र रेंगाळत रेंगाळत अवरत होती.  

कुठलाही ईर्तसाह नव्हता.  माहरेासाठी बपंगा घालणारं मन अपोअपच सासरच्या ररंगणात जायला धावत होतं... 

पण ऄजनू ऄवकाश होता.  रेल्वे बतकीट दसुऱ्या बदवशीचं होतं अबण लग्नबवधी पण पणूा व्हायचा होता.  एकूण 

सोहळा खपू छान पार पडला.  बबहण अनंद तरंगात लहरत होती.  अपण काय बोललो ताइला याच्याशी काही 

दणेघंणेच नसल्यासारखी वावरत होती.  बतला बनरोप दणे्याची वळे अली तशी काकू बतची ओटी भरण्यासाठी 

तयारीला लागली.  बतची ओटी भरून साडी बदली.  मग ती साडी नेसण्यासाठी बबहण बतच्या खोलीत अली.  

संजना अबण बाकी लोकांची बॅग भरून अवरा अवर सरुुच होती.  बतथे बतन ेसाडी बदलण्यासाठी ती वरातीची 

साडी ईलगडली...अबण बारीकसा खटकन ऄसा अवाज अला.  काय पडलं जबमनीवर म्हणनू जवळ जवळ 

सगळ्यांनीच र्तया बदशनेे बबघतलं..तर, तीच ती 'बहऱ्याची ऄगंठी '...बतच्या साडीच्या घडीतनू पडली.  टेबलवर 

तबक ठेवताना ऄनावधानाने र्तया साडीत पडली ऄसावी.  संजना तर पबहल्यांदाच बघत होती.  पण काकूला खपू 

अनंद झाला.  सापडली, सापडली ऄगंठी ऄसं सगळ्यांना सांबगतलं.  पण बबहणीच्या चेहऱ्यावर बेबफबकरीचे 

भाव होते.  बदलेली साडी नेसून ती सवाांचा बनरोप घउेन संजनाचे काळीज पायी तडुवत बनघनू गलेी.  कुठलाही 

मागचा पढुचा बवचार न करता अबण ते ही संजनाकडे बघनू हसत हसत.  संजनाचं काळीज मात्र बवदीणा 

झालं...हाच माहरेचा अहरे! 

             संजना जडपावलानी सगळ्यांच्या बरोबर घरी परतली.  परतीचा प्रवास दसुऱ्या बदवशी सकाळी होता.  

र्तयामळेु सकाळपयांत संजना दःुखाचे अवढंे मकूपण ेबगळत होती.  र्तया घरात परत बतन ेऄन्नाचा अबण पाण्याचा 

ऄशंही ग्रहण केला नाही.  र्तया बवमनस्क ऄवस्थेत बतन े'स्वतःच्या' घराचा रस्ता धरला...कायमचा! 

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

®© रंजना अगटे 

संपका - ranjanaagate222@gmail.com 
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या वातावरणामध्ये अपल े जीवन सखुी समाधानाने जगत अहोत र्तयाला बनसगा ऄसे म्हण ू शकतो. बनसगा ही दवेान े

बदलेली खपू सुंदर दणेगी अह.े कदाबचत याच बनसगाामळेु सजीव सषृ्टी या पथृ्वीतलावर बनमााण झाली ऄसावी. जीवन 

अवश्यक ऄसणाऱ्या सवा गोष्टींचा लाभ अपल्याला बनसगाातूनच होतो.अजच्या अधबुनक जगाने केलेली प्रगती ही 

ऄबवस्मरणीय अह.े बऱ्याचशा नवनवीन गोष्टींचा शोध हा मानवाने लावलेला अह.े परंत,ु जे जे मानवबनबमात नाही 

र्तयाला अपण बनसगा म्हण ूशकतो. अपल्या सभोवताली अढळणारे पाणी, हवा, अकाश,डोंगर-दऱ्या ही बनसगााची तर्तव े

अहते.बनसगााचे स्त्रोत ह ेवेगवेगळे अहते. जसे की नद्या, समिु, डोंगर, जमीन, सयूा या वस्त ूअपल्याला बदसतात परंत ु

याच बनसगाामध्ये काही ऄशा ऄदृश्य वस्त ूअहते ज्या अपल्याला बदसत नाहीत परंत ुया सवाांचा बमळून बनसगा बनलेला 

ऄसतो.पथृ्वी वतुाळाकार बदशेमध्ये स्वतः भोवती अबण सयूााभोवती बफरते यामळेुच बदवस अबण रात्र होतात. पथृ्वी 

ग्रहावर एक जीवनदायी वातावरण अह ेर्तयामळेु खपू सारे घटक पथृ्वीमध्ये समाबवष्ट झालेले अहते. 

 

पथृ्वीवर ऄसलेल्या घटकांमधील पाणी अबण हवा ह ेर्तयाच े

मखु्य जीवनदायी घटक म्हणता येइल. अबण या घटकांची 

ईपलब्धता ही बनसगााच्या बनयमांवर होत ऄसते. या पथृ्वीवर 

ऄसलेले सवा सजीव घटक एकमेकांशी बनसगााच्या 

माध्यमातनू जोडलेले ऄसतात. पथृ्वीवरील सजीवांचे जीवन 

सरुळीत चालण्यासाठी बनसगा महत्त्वाची भबूमका बजावत 

ऄसतो.ऄन्न, पाणी, हवा यांसारख्या मलूभतू  गरजा पणूा 

करण्याची काम बनसगाातनूच होते. या व्यबतररक्त ऄग्नी 

अबण अकाश ही तर्तवे सदु्धा बनसगाातनू अपल्याला बमळत 

ऄसले तरी अपल्या जीवनासाठी खपू महत्त्वाच े

अहते.एकत्र जीवन अबण बनसगा समजनू घेण ेखपू कठीण 

अह ेतरी अपण अपल्या सभोवतालचे वातावरण म्हणज े

बनसगा ऄसे समजतो. अबण  बनसगााद्रारे अपल ेजीवन गबतमान अह.े मानव पणूातया बनसगााने जोडलेला अह.े बनसगाात 

वेगवेगळे ऊतू ऄसतात. अबण या ऊतनूसुार अपल्या शेजारील वातावरण अबण हवामान सतत बदलत ऄसते. 

ईन्हाळा, पावसाळा अबण बहवाळा या तीन ऊत ूनसुार होणारे बदल ह ेअपल्या जीवनासाठी ऄर्तयंत अवश्यक ऄसतात. 

तसेच पाण्याची गरज अबण हवा शदु्धीकरण यासाठी बनसगाचक्र अह े ज्याद्रारे पथृ्वीवर बफरून बफरून पाउस ऄसतो 

तसेच वातावरणात ऄसलेल्या हवेच े थर ज्यामळेु अपल्याला अवश्यक ऄसणारी हवा अपण श्वास म्हणनू घेतो.या 

बनसगाात ऄसलेले झाडे, नद्या, नाले, समिु यांपासनू अपली हवेची अबण पाण्याची गरज पणूा झाली. ऄबग्न ची गरज ह े

नंतर बनमााण झाली. याच ऄबग्न मळेु अपण ऄन्न कच्चे न खाता बशजवनू खाउ लागला.ऄन्न बनबमातीसाठी अपण शेती 

व झाडांपासनू बमळणाऱ्या फळांचा वापर करू लागलो परंत ुही झाडे बकंवा शेती हा एक बनसगााचाच भाग अह.े 
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बनसगााचा सवाात महत्त्वाचा भाग म्हणजे झाडे अहते. याच झाडापासनू मानवाला जगण्यासाठी अवश्यक ऄसलेला 

प्राणवाय ूम्हणजेच ‚ऑबक्सजन‛ बमळतो. तसेच पथृ्वी वर झाडे अहते म्हणनू बहुतांश पाउस हा झाडा मळेु होतो. अबण 

ऄन्नाची गरज सदु्धा झाडांमळेुच पणुा होत. र्तयामळेु झाडे ही बनसगााचा ऄबवभाज्य घटक अह.ेमाणसाचा जन्म अबण मरृ्तय ू

हा सदु्धा बनसगााचाच भाग अह.े बकंबहुना मनषु्य सदु्धा याच बनसगााचा महत्त्वाचा घटक अह.े या सषृ्टी वर ऄसलेले प्राणी, 

पक्षी, झाडे, झडुप,े नद्या-नाले, डोंगर सवा काही बनसगााचीच दणेगी अह.े हा बनसगाातनूच बमळणाऱ्या वस्तूंचा ईपयोग 

करून माणसाने अज प्रगती केलेली अह.ेबनसगााचे झाडांच्या लाकडांचा वापर करून आमारती बांधल्या जाउ लागल्या, 

तसेच झाडाच्या लाकडापासनू बवबवध फबनाचरच्या वस्त ू बनवल्या जात अहते. बनसगाातील औषधी वनस्पतींपासनू 

माणसू औषध े बनमााण करून अपल े अयषु्य वाढव ू लागला. र्तयामळेु मरृ्तयदूर कमी होउन जीवन काळ वाढू लागला 

अह.े याचा पररणाम लोकसंख्या वाढ झालेली जाणवत अह.े 

तसेच बनसगाातनू बमळणाऱ्या ऄनेक वस्त ूम्हणजे पेरोल, बडझेल, कोळसा, खाण कामातनू बमळणाऱ्या मौल्यवान वस्त ू

यांचा वापर करून माणसू अपल्या गरजा पणूा करू लागला. ऄशाप्रकारे मनषु्य स्वतःच्या गरजा पणूा करण्यासाठी 

बनसगााला नकुसान पोहोचत अह.े अजचा मनषु्य बवसरून चालला अह ेकी अपल ेघर अपल ेऄसते परंत ुया संपणूा 

सषृ्टी च ेघर म्हणजे बनसगा अह.े 

मानवान ेबनसगाात ऄनेक महत्त्वपणूा घटकांच्या अधारावर अपल ेईद्योगधंद ेईभारले अहते. बनसगाातील झाडांपासनू रबर 

बनबमाती, औषधी बनबमाती, फबनाचर बनबमाती, आधंन म्हणनू वापर, पाण्यापासनू वीज बनबमाती, हवेवर चालणाऱ्या 

पवनचक्क्या, खान कामातनू कोळसा, खबनज बनबमाती ऄसे ऄनेक महत्त्वपणूा ईद्योग माणसाने बनसगाातनू बमळणाऱ्या 

कच्चा मालाच्या अधारावर स्थाबपत केलेले अहते.मासेमारी, पशधुन, पशपूालन, शेती, माती पासनू बवटा बनबमाती या 

गोष्टीसदु्धा बनसगाातील घटकांवर ऄवलंबनू अहते.बनसगाात ऄसलेली सुंदर दृश्य माणसाला बनसगााकडे अकबषात करतात. 

बनसगाातील सुंदर दृश्य यामळेु जगभरातील पयाटन क्षेत्राचा बवकास होउन अबथाक मदत होत अह.े भारतातील 

महाबळेश्वर, केरळ, कोकण, काश्मीर यांसारख्या बनसगााने पररपणूा ऄसलेल्या शहरांचा लाभ घेण्यासाठी जगभरातनू 

लाखोंच्या संख्येने पयाटक येतात. 

जगभरात ऄसलेल्या ऄनेक बनसगाबनबमात अियाांना पाहण्यासाठी मानव जगभर प्रवास करून बनसगाातील गोष्टींचा अनंद 

घेत अह.े र्तयातनू र्तया दशेाच्या अबथाक बवकासाला सदु्धा मदत होत अह.े बनसगाातील बहरवळ, रंगीबबरंगी फुल,े फळे, 

पक्षी, प्राणी, वेली, यांना बबघतल्यास मानवाचा मानबसक ताणतणाव दरू होण्यास मदत होते. ऄशाप्रकारे बनसगा मनषु्याला 

चारी बाजूंनी मदत करण्यास ईपयोगी पडतो.ऄलीकडे वाढलेल्या अधबुनक कारणामळेु बनसगााला मोठ्या प्रमाणात हानी 

होत अह.े वकृ्षतोड, ध्वनी प्रदषूण, वाय ूप्रदषूण, जल प्रदषूण ह ेसवा बनसगााला झालेल्या हानीतून होणारे पररणाम अहते. 

मानवान े स्वतःच्या सखुासाठी, सोयीसाठी अबण गरजा पणूा करण्यासाठी बनसगााला हानी पोहोचली अह े र्तयामळेु 

बनसगाातील आतर जीव म्हणजेच प्राणी, पक्षी यांची जीवन संकटात अले अह.े 

परंत ुमानवान ेबनसगााला हानी न पोहोचवता बनसगा अपला बमत्र अह,े बनसगाामळेु अपली जीवन सरुळीत चालले अह ेह े

लक्षात घेउन बनसगााचे संरक्षण करणे याकडे लक्ष बदले पाबहजे.मानवाला जीवन जगण्यासाठी अवश्यक ऄसणाऱ्या सवा 

गोष्टींची पतुी ही बनसगाातनूच होते. जर बनसगााला नकुसान पोहोचल े बकंवा हानी पोहोचली तर याचे पररणाम ह े

अपल्यालाच सोसावे लागतील. अपण बनसगााला नष्ट केले तर बनसगा अपल्याला नष्ट करू शकतो.र्तयामळेु अपले 

जीवन सखुकर अबण बनरोगी ठेवण्यासाठी व पढुच्या बपढीसाठी अपण बनसगााचे जतन केले पाबहजे. बनसगाातनू 
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बमळणाऱ्या सवा गोष्टींचा लाभ घेतला पाबहजे. बनसगाातनू बमळणाऱ्या साधन संपत्तीचा जपनू वापर केला पाबहजे. 

वातावरणात वाढ अलेले  प्रदषूण, वकृ्षतोड यांच्या प्रमाण कमी केले ऄसता कदाबचत बनसगामळेु  होणाऱ्या हानी पासनू 

अपण वाच ूशकतो. 

प्रर्तयेकाने बनसगा हा अपला बमत्र अह ेऄसे समजनू बनसगााचे संरक्षण व संवधान करण ेह ेअपल ेप्राथबमक कताव्य समजल े

पाबहजे. अपल्या येणाऱ्या बपढीला बनसगाातील गोष्टींचा लाभ बमळवनू द्यायचा ऄसेल तर अज अपण बनसगााला हानी न 

पोहोचवता बनसगााचे संवधान केले पाबहजे. 

कुठलाही मोबदला न घेता बनसगा अपल्याला बवबवध गोष्टी परुबवतो. याची जाणीव ठेवनू अपण बनसगााला कोणर्तयाही 

प्रकारची हानी न पोहोचवली पाबहजे. 

खरंच ! बनसगा अह ेम्हणनू या पथृ्वीतलावर संपणूा सजीव अपले जीवन जगत अहते. र्तयामळेु अपल्या जीवनासाठी 

बनसगा बकती महत्त्वाचा अह ेह ेअपल्याला कळालेचं ऄसेल. 

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

 

®© प्रशांत सयुावंषी  

रा. कोरा ता. समदु ªूपरू बज वधाा  

संपका  - ७०२०५२८७८४ 
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कोंबड्याने बांग बदली की समुतीताइ ईठून कमरेला पदर खोचनू कामाला लागायच्या. साधारणत: पहाटे पाच वाजता 

कोंबडा बांग द्यायचा....र्तयावेळी ईठल्यापासनू ते रात्री दहा वाजता झोपेपयांत र्तयांचा हात चालचू ऄसायचा. ना कामाचा 

कंटाळा, ना शरीर थकल्याची तक्रार ...र्तयांना सगळं कसं चकचकीत अबण टापबटपीत लागायचं. 

नागठाण ेगावाचं नाव....डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेलं होत ं.....गावातनू नदी जायची तीही बारमाही पाणी ऄसलेली...! 

समुतीताइचं वय पन्नास वष ेहोतं. पती नारायणरावांचा मसाले व्यवसाय होता. तोही परंपरेने चालत अलेला. मात्र र्तयात 

प्रर्तयेक बपढी स्वत:च ेकष्ट ओतत गेल्याने अजच्या काळात राण ेमसाले पणूा राज्यात प्रबसद्ध झाले होते...,.नारायणराव 

अबण समुतीताइ यांना तीन मलु ंअबण एक मलुगी होती. र्तयामधील दोघजेण मसाले व्यवसायात गुतंल ेहोत ेतर बतसऱ् या 

मलुाने ररऄल आस्टेट मधे स्वत:चा बबझनेस ईभा केला होता. मलुगीही डॉक्टर ऄसनू बतचं लग्न झाल होतं. 

समुतीताइचं्या बतन्ही मलुांची लग्न झाली होती अबण बतन्ही सनुा मलुांना साजेशा अबण सुबशबक्षत होर्तया. रुि, ऊग्वेद, 

जय अबण मलुगी नंबदनी चौघांवरही समुतीताइ ंअबण नारायणरावांनी खपू चांगले संस्कार केले होते.....र्तयांची "श्रम-

साफल्य" वास्त ूअबण र्तयातील लोक संपणूा गावासाठी अदशा होती. 

रुि,ऊग्वेद अबण जय बतघांनीही स्वत:च्या पसंतीने लग्न करून बनलीमा, मालती अबण बत्रशा यांना घरी अणलं होतं. 

मलु ंमोठी झाल्यावर र्तयांना र्तयांच बरं-वाइट समजतं; र्तयामळेु समुतीताइनंी मलुांच्या पसंतीला स्वत:ची ऄनमुती दवेनू 

सनुांना मोठ्या मानाने घरी अणलं होतं....अबण कायम मानाने वागवत होर्तया. मात्र मलुगी नंबदनीचं लग्न र्तयांनी स्वत: 

बतच्यासाठी मलुगा पसंत करून केल होतं.....ऄथाातच नंबदनी सूमतीताइचंीच सावली ऄसल्याने तीने अनंदाने अइच्या 

बनणायाला सहमती बदली होती व ती बतच्या संसारात खशु दखेील होती...! 

सनुबाइ सबुशक्षीत, हायली एज्यकेुटेड र्तयामळेु समुतीताइचंे घरातील काही सोपस्कार र्तया मानत नसायच्या. समुतीताइ 

जरी जनु्या काळातील ऄसल्या तरी र्तया बशक्षणाची गोडी अबण हौस ऄसणाऱ् या ऄसल्याने र्तया सनुांना जास्त काही 

बोलायच्या नाहीत...र्तयांच्या कलेने घेत र्तयांना घरातल्या सवा गोष्टी बशकवण्याचा प्रयर्तन करीत. मग स्वयंपाक करणे ऄसो 

वा बाहरेील ऄगंणात सडा मारून रांगोळी काढणे ऄसो....! 

बतन्ही मलुं सकाळी लवकर ईठून र्तयांनी सरुू केलेला बबझनेस वाढवण्यासाठी अबण र्तयात ईत्तरोत्तर प्रगती घडवण्यासाठी 

ऄपार कष्ट करत...बतघेही अइ-बाबांचा अशीवााद घेउन घराबाहरे पडायचे....तसेच घरात येताना पबहल्यांदा घरातील 

ईंबरठ्याला हात लावनू नमस्कार करून मगच ते घरात प्रवेश करत....बनयमच होता तसा समुतीताइचंा....! 

रूि, ऊग्वेद अबण जय यांना लहानपणापासनू ती सवय ऄगंवळणी पडली होती. समुतीताइचं्या मते अपण वषाानवुष े

राहत ऄसलेली वास्त ुअपणाला अशीवााद दते ऄसते. र्तया वास्तचूा अदर म्हणनू घरात प्रवेश करताना अपण वास्तचूे 

अभार माननूच घरात प्रवेश करावयाचा. 

बनलीमा घरूनच ऑनलाइन गायनाचे क्लास घ्यायची, मालतीचे ज्वेलरी शॉप होते तर बत्रशा सध्या घरीच होती पण फॅशन 

बडझाइनींगचा क्लास करत होती. बतघी सनूाही फार हुशार अबण कामात व्यस्त ऄसणाऱ् या होर्तया....पण समुतीताइचं े

बनयम र्तयांनाही खटकायचे....ते बनयम पाळायला र्तया कानकून करायच्या. सनुांच्या मते, जग कुठे चाललय अबण 
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अपल्या सासबूाइ ऄजनू घराला नमस्कार करा, ऄगंणात रांगोळी काढा, घर स्वच्छ-टापटीप ठेवा, पाहुण्यांच अदराबतथ्य 

करा, दवेपजूा करा या गोष्टींत ऄडकून पडल्यात. 

समुतीताइनंा ह ेकळत होतं अजकालच्या मलुींना नाही पटायच ंह.े... पण ज्यावेळी र्तयांना या मागच शास्त्र समजेल तेव्हा 

अज ना ईद्या पटेल र्तयांना म्हणनू र्तया सनुांकडून गोड बोलनू करून घ्यायच्या. ऄसंही समुतीताइचंी मलु ंया सगळ्या 

गोष्टी मनोभावे करायची, र्तयामळेु अपले नवरे करतायेत तर र्तयांच्या बायकांना करण भागच ऄसायचं. 

अपल्या सास-ूसासऱ् यांनी अपल्या लग्नाला ऄबजबात कोणतीही ना करत अपणाला एवढ्या पे्रमाने वागवलंय तर काय 

हरकत अह े र्तयांच्या समाधानासाठी ह े सगळ करायला आतकी समज तर होतीच मालती, बनलीमा अबण 

बत्रशामध्ये...र्तयामळेु समुतीताइचंी 'श्रम-साफल्य' वास्त ू कशी एकदम भारदस्त अबण बदमाखात ईभी बदसायची. बाजचू्या 

रोडवरून जाणारी कोणीही ऄनोळखी व्यक्ती नकळत र्तया वास्तलुा डोळेभरून पाहूनच पढेु जायची....कोणास ठाउक कसे 

पण र्तया वास्ततू खपु सारी सकारार्तमक शक्ती ऄसल्यासारखी भासायची...वास्तकूडे पाबहल की अपोअपच मन प्रसन्न 

अबण बचत्त शांत व्हायचं. 

बतन्ही सांजेच्यावेळी समुतीताइ एका कंुबीत कापरु अबण ओवा पेटवनू घराच्या कोपरा न कोपऱ् यातनू बफरवनू दवेासमोर 

बदवा लावायच्या व नमस्कार करून, दवेाची अबण वास्तचूी प्राथाना करत. 

"संसारी या अनंदाची बनर्तय नवी बरसात 

ईतरला स्वगा आथे साक्षात" 

ऄशा भावनेतनू र्तया वास्तलूा म्हणायच्या, 

 

"धरी घरावर चंदनछाया 

फुले पसरती सगुंधमाया 

सांज लाबवते मांगल्याची सदनी या फुलवात" 

 

ऄशाप्रकारे, समुतीताइचं्या ओवा-कापरु अबण सांजवातेने घरात खपू प्रसन्न अबण सकारार्तमक वातावरण होउन 

जाइ....र्तयामळेुच की काय बदवसभर बाहरेच्या लोकांमध्य,े बाहरेील वातावरणात काम करून घरात माघारी यणेाऱ् या 

मलुांचा बदवसभराचा कामाचा थकवा बनघनू जाइ....! 

अपसकूच अपल्या हसणाऱ् या मलुांना अबण सनुांना र्तयांच्या नवऱ् यांना पाहून समाधान वाटून घरातील संपणूा 

वातावरणच हसत-ंखेळत होवनू जायचं....ह े सगळ पाहून नारायणराव समुतीताइसंारखी ससंुस्कारी ऄधाांबगनी 

बमळाल्याबद्दल दवेाचे मनोमन अभार मानायचे....पण र्तयांनाही कधी-कधी प्रश्न पडायचा की कोणी वास्त ूनावाची दवेता 

खरंच ऄबस्तर्तवात ऄसते का? ते बरेचवेळा समुतीताइनंा बवचारायचे दखेील.... 

र्तयावर समुतीताइचं ठरलेल ईत्तर ऄसत "हो वास्त ूनावाची दवेता खरच ंऄबस्तर्तवात ऄसते अबण याला बवज्ञानाची जोड 

अह ेबरं...ऄहो अपण ज्या वास्ततू राहतो बतला मान द्यायला नको? ऄगदी मलुासारखं प्रेम करायला हव ं बतच्यावर. 

तमु्हीच बवचार करा, अपण म्हणतो की नाही 'स्वच्छता बजथे, लक्ष्मी वसते बतथे' म्हणनूच अपल्या घरात लक्ष्मी अह े

कारण अपल्या घरात स्वच्छता ऄसते. घरातील प्रर्तयेक वस्त ू भलेही ती बनजीव का ऄसेना अपला जीव ऄसतो 
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बतच्यावर.....वषाानवुष े अपल्या सारख्या सजीवांच्या वावरण्यामळेु बनजीव ववास्तदूखेील सजीव होते. बतलाही कान 

ऄसतात. म्हणनूच अपण घरी बसनू केलेली बाहरेच्या लोकांसाठीची प्राथाना खरी ठरते....वास्तूतील सकारार्तमक शक्ती 

सगळं काही चांगलं घडवण्याचा ऄट्टाहास ठेवते." 

समुतीताइचं्या ईत्तरान ेनारायणरावांना धन्य झाल्यासारखं वाटायच व ते मनोमन वास्तकूडे एक कटाक्ष टाकून वास्तलूा 

धन्यवाद द्यायचे.....नारायणरावांना अठवायच ंकी 'श्रम-साफल्य' ही स्वत:ची वास्त ूईभारण्या ऄगोदर साधारणत तीस 

वषाांपवूी ते अबण समुतीताइ जेव्हा भाड्याच्या घरात राहयचे तेव्हा ते घर सोडतानादखेील र्तयांना बकती त्रास झाला होता. 

बतथेही समुतीताइचंे वास्तबूवषयक सगळे बनयम पाळले जात ऄसल्याने मनावर एक वेगळेच संस्कार झाले होते; ते 

भाड्याच ंघर ऄसनूही, सोडताना जण ूते म्हणत होते अमचा अशीवााद अह ेतमुच्याबरोबर खपू  यश बमळवा, मोठे 

व्हा....घरातनु सगळं साबहर्तय टेंम्पोत भरल्यावर पनु्हा समुती घरात जाउन चारी बभंतीवर एखाद्या लहान मलुाला 

कुरवळल्यासारखं हात बफरवनू डोळ्यांतील असवे गाळत ईभी होती...शेवटी अपण जाउन सुमतीला सावरून बळेच 

बाहरे घेईन अलो होतो; तेव्हाही घराबाहरे येउन बतने घराला नमस्कार करून तझुा अशीवााद राहूद ेअमच्या बरोबर 

ऄशी प्राथाना केली होती...! खरचं अह ेअपल्यावर वास्तचूा अशीवााद..! 

अणखी एक गोष्ट समुतीताइ अवजूान करायच्या ते म्हणजे अठवड्यातनू एकदा घरातील जो काही फ्लश एररया होता 

बतथे मोठं मीठ टाकायच्या....थोडक्यात 

सांगायचं तर बकचन बेसीन, 

वॉशबेसीन, टॉयलेट, बाथरूम 

सगळीकडे र्तया ओजंळ-ओजंळभर 

मोठं मीठ टाकायच्या. ऄसं केल्याने 

घरातील नकारार्तमकता बनघनू जाते 

ऄसं र्तयांच मत अबण ऄनभूव 

होता....र्तयाबरोबरच स्वयपंाक करताना 

ऄगोदर गॅस शेगडीला नमस्कार करणे 

व पबहला घास बतला ऄपाण करण,े 

तसेच गाडी चालवण्या ऄगोदर 

स्टेरींगला नमस्कार करण े या गोष्टी 

करण े हा ही एक बनयम बनला 

होता....घरातील सनूबाइनंा ह ेदेखील पटायच ंनाही पण घराचे बनयम पाळावे लागायचे. 

समुतीताइनंी बनलीमा, मालती अबण बत्रशा बतघींनाही र्तयांची कामे वाटून बदली होती. घरातील धणू्या-भांड्याला 

कामवाल्या मावशी होर्तया.....पण स्वयंपाक करणे, झाडांना जातीने पाणी घालणे, ऄगंणात सडा मारणे, रांगोळी काढणे, 

चार-पाच बदवसांनी घरातील ऄसणाऱ् या सोफे, बेड, बखडक्यांच,े दारांचे पडद ेधवुायला टाकणे, दवेपजूा-सांजवात करण,े 

ओवा-कापरू, मीठ टाकणे, हाॅॅलमध्ये रोज ताजी फुले ठेवणे सकुलेली फुले टाकणे, फनीचर पसुणे, ऄधनु-मधनू धपु 

जाळणे, पाहूण्यांचं अदराने स्वागत करण,े र्तयांना हवं नको ते पाहण ेया अबण ऄशा बऱ् याच गोष्टी समुतीताइनंी सनुांच्या 

कामाच्या, क्लासच्या वेळा पाहून अबण र्तयांची गैरसोय न होता वाटून बदल्या होर्तया. 
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सनुबाइ या सगळ्या जबाबदाऱ् या पार पाडत र्तयामळेु वास्त ूएकदम प्रसन्न, टवटवीत राही. अपसकूच घरातील वातावरण 

खेळी-मेळीच होइ....ह ेसगळं र्तया बतघी समुतीताइचं्या सांगण्यावरून, र्तयांची मजी सांभाळण्यासाठी करीत पण मनातनू 

र्तयांना वास्त-ूअशीवााद दतेे वैगेरे या गोष्टींवर बततकासा बवश्वास बसत नव्हता....समुतीताइचं्या तीक्ष्ण नजरेला ते 

जाणवायच.ं....बऱ् याचवेळा समुतीताइनंा हा प्रश्नदखेील पडायचा की, अपल्या मागे यांनी ह ेसोपस्कार करायचे सोडले 

तर.....तर नकोच हा बवचार पण र्तयावर काहीतरी ईपाय शोधनू काढायला हवा ह ेदरुदृष्टी ऄसणाऱ् या समुतीताइनंा पटत 

होतं अबण म्हणनूच र्तया एक शक्कल लढवतात. 

मागील पंचवीस वषाात....कधीही घरा बाहरे मकु्कामासाठी राहयला न गेलेल्या समुतीताइ मबहनाभर बबहणीकडे राहून येते 

सांगनू बनघतात. बरोबर नारायणरावांनाही घेतात. 

समुतीताइ चक्क घरावर एवढं पे्रम ऄसनू मबहनाभर घर सोडून राहणार या बवचाराने मलुांना अबण सनुांना अिया वाटतं. 

पण समुतीताइ सवाांना सगळ्या सचुना दउेन बनघतात अबण काळजी करू नका मनाला तेवढच प्रसन्न वाटाव ंम्हणनू मी 

चाललेय; येइन लवकरच ऄसं बोलनू मलुांना बदलासा दतेात. नेहमी "तझंु अह े तझुपाशी, परी का बाहरे शोबधशी" 

म्हणणारी समुती अज बाहरे जाउन मन प्रसन्न करण्याच्या गोष्टी का करतेय हा प्रश्न नारायणरावांनाही पडला होता. 

हुश्श.....अइसाहबे एक मबहनाभर घरात नाहीत म्हटल्यावर बतघी सनुांना कोण अनंद झाला होता....मनातनू हुरळून 

गेल्या होर्तया बतघीही. बनलीमाने अज रात्री स्वयंपाकाला सटू्टी दईेयात ऄसं ठरवलं. र्तयाला बाकीच्या दोघींनीही सहमती 

दउेन जेवणाच ंपासाल अणायच्या पदाथाांची बलस्ट अपल्या नवऱ् यांना बदली. संध्याकाळी दवेासमोर बदवा लावला पण 

पणूा ऄधंार पडल्यावर तेही अठ वाजता....! 

रूि, ऊग्वेद, जय घरी अल्यावरती र्तयांना घर वेगळंच भासलं.रात्री घरी अल्यावर ना धपू-दीपाचा सगुंध दरवळत होता 

ना प्रसन्न वाटत होतं....अइचा हसरा चेहराही नव्हता र्तयांची बवचारपसू करायला....! 

अइ-बाबांची कमी तर भासणारच होती र्तया बतघांना....पण ठीक अह ेना अइ-बाबा अजवर अपल्यासाठी कधी-कुठे 

बफरायलाही गेले नाहीत; अता सगळेजण वेल सेट्लड अहते, तेव्हा बफरून येउद ेअइ-बाबांना या बवचाराने बतघांनी 

अपल्या मनाला समजावलं. रात्री जेवणाच्या टेबलावर बाहरेचे पदाथा बघनूच बतघांचीही भकू ऄगोदरच गेली 

होती....झोपायला गेल्यावरही तीच समस्या.....समुतीताइ रोज रात्री झोपण्या ऄगोदर खोबरेल तेल कोमट करून सवाांच्या 

डोक्याची मालीश करून द्यायच्या; र्तयामळेु रूि, ऊग्वेद, जय, बनलीमा, मालती अबण बत्रशा या सवाांना छान शांत झोप 

लागायची. 

सकाळपासनू अइ बाहरेगावी गेल्या अहते म्हणनू खशु ऄसलेल्या बतघी सनुांनाही अता समुतीताइचंी अठवण अली. 

अजच्या फॅशनच्या जमान्यात लोक डोक्याला तेल लावत नाहीत पण र्तयामळेु डोकं गरम होतं. र्तयासाठी बनदान रात्री तरी 

डोकं शांत होउन झोप लागण्यासाठी डोक्याला तेल लावण ंगरजेच अह;े  ऄसं समुतीताइचं मत होतं....अबण अज 

र्तयाची प्रबचती घरातील सवाांना अली होती....! 

दसुऱ् या बदवशी उठायला सवाांनाच ईशीर होतो. कारण रात्री कोणाचीच व्यवबस्थत झोप झालेली नव्हती......सकाळी 

ईशीरा ईठल्यामळेु बतघा मलुांची अबण र्तयांच्या बायकांचीही बचडचीड सरुू होते. समुतीताइचंा घरातील अणखी एक 

बनयम म्हणजे घरातील कोणतीही वस्त ू वापर झाला की अह े र्तया जागेवर ठेवण्याची....बनदान या सवयीमळेु ईशीरा 
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ईठलेले ऄसले तरी, अपअपल्या वस्त ू र्तयांना पटकन सापडतात...व पढुच्या कामासाठी र्तयांना तयार होता येतं. 

समुतीताइचंी घराला लावलेली ही सवय दखेील आथे सवाांसाठी फायदशेीर ठरते...र्तया सवाांना नकळत ते जाणवतंही...! 

सकाळची दवेपजुा मोठ्या सनुबाइ बनलीमा कशातरी अटपनु घतेात पण दवेाला फुल ेवाहायला र्तयांना वेळ बमळत नाही 

कारण बतचा गायनाचा ऑनलाइन क्लास होता.....र्तयामळेु दवे्हाऱ् यातील फुलाचा सगुंध हरवतोच पण बनलीमा नेहमी ज्या 

सरुात गाणे गात ऄसत,े र्तयाबदवशी तो सरुदखेील बबघडलेला ऄसतो...कदाबचत दवे्हाऱ् यातील सरस्वतीदवेींनाही फुलांच्या 

सगुंधाची तेवढीच सवय झाली ऄसावी.....! 

संध्याकाळी सवाजण घरी येतात; तेव्हाही सवाांना घरात नकारार्तमकता जाणवते. तसंही बाहरे ऄसताना दखेील सवाांना 

नेहमीपेक्षा वेगळेच ऄनभुव अलेले होते; बचडचीड, बकटकीट, भांडण ऄसं काहीस घडल होतं प्रर्तयेकाबरोबर...! 

रात्री  सगळेजण या गोष्टींवर बसून बवचार करतात. र्तयांना कळून चकुतं की समुतीताइनंी घरातील जे काही बनयम बनवले 

अहते; ते योग्य अहते. फक्त पसैा कमवला म्हणजे सवा काही होतं नाही....तो बटकतो तो वास्तू-अशीवाादामळेु! अपण 

ज्या घरात राहतो; ज्या घरासाठी पैसा कमावतो र्तयाच घरात काम करायला अपणाला वेळ नसतो. घरात काम करणं, 

घरात स्वच्छता ठेवण,ं घरावर पे्रम करण ंया गोष्टींमळेु घरातील वातावरण शदु्ध, पबवत्र राहत ंअबण अपोअप र्तयाचा 

सकारार्तमक पररणाम घरातील सदस्यांवर होतो....! 

अपली चकु ईमगनू बनलीमा, मालती, बत्रशा दसुऱ् या बदवशी सकाळी लवकर ईठून सगळे सोपस्कार पणुा करतात. तेव्हा 

कुठे घरात प्रसन्नता पसरून घर हस ूलागतं.....ज्या कुटंूबावर वास्त ूप्रसन्न ऄसते बतथे सदवै गहृस्वामीनींच्या चेहऱ् यावर 

हास्य अबण बजभेवर प्रसन्न गाणं नक्कीच ऄसतं...!! 

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

 

®© माधरुी  पाटील 

संपर्क  - madhurideepakkalebag@gmail.com 
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AI§S> àoaUoMm ñÌmoV - Sm>°. àH$me^mD$ Am_Qo> 

 
२००९/१० च्या समुारास प्रकाश भाउ सकाळच्या परुवणीत 

अपले ऄनभुव लेखन करायचे. ऄसाच भाउंचा एक लेख 

वाचनात अला अबण पढुे दर अठवड्यास भाउंचे लेख 

वाचण्याची गोडी लागली. र्तयातनूच हमेलकसा, अनंदवन या 

गोष्टी ऄबधक समजल्या. पुढे लेख बंद झाले. मात्र माझ्या 

मनातील ओढ कायम राबहली. शाळा संपल्यानंतर प्रथमच एखाद े

पसु्तक बवकत घउेन वाचले ते म्हणज े ‘प्रकाशवाटा’. तेव्हा 

भाउंच्या कायााचा अढावा घेणारा बचत्रपट दखेील तयार झालेला 

नव्हता. तरीही र्तया पसु्तकाच्या माध्यमातनू भाउंचा जीवनपट 

माझ्या डोळ्यांसमोर ईभा राबहला होता. अबण अयषु्यात एकदा 

तरी हमेलकसा जायचेच ऄसे मनोमन बनबित केले. र्तयातच 

बाबांनी सरुु केलेल्या सोमनाथ येथील श्रम संस्कार छावणी बद्दल माबहती बमळाली अबण २०१२ च्या मे 

मबहन्यात या छावणी / बशबबरात सामील होण्याची संधी बमळाली. बशबीर संपताच अपल्याला हमेलकसा 

गाठायचे ह े नक्की होते. मात्र तेव्हाचा काळ हा गगुलचा नव्हता. हमेलकसा कुठे अह े यासाठी एका पयाटन 

पसु्तकातील नकाशाचा तेवढाच काय तो अधार. मोबाइल होते मात्र ते देखील स्माटा नव्हते. बशबबराला 

जाण्याच्या ऄगोदर पासनू हमेलकसा पयांत कसं जायच ंयासाठी र्तयाभागात काम केलेल्या, जाउन अलेल्या ऄशा 

व्यक्तींचा शोध सरुु ठेवला. मी अरोग्य बवभागात कायारत ऄसल्याने र्तया भागात काम केलेल्या खरैनार अबण 

फुलझलेे या अमच्या दोन कमाचाऱ्यांची भटे झाली. र्तयांनी बरीच माबहती बदली. सरुुवातीला माझ्यासोबत मोठ्या 

ईर्तसाहाने दोन / तीन बमत्र येण्यास तयार झाले होते. झाले काय तर बळजबरीने तयार केले होते म्हणा. ऄपेक्षेप्रमाणे 

शवेटी ते नाहीच अले अबण मी एकटाच बशबबरासाठी तयार झालो. बशबबरात ऄसतांना दखेील कुणी सोबत 

येतय का? याचा शोध सरुु होता. शवेटच्या दोन बदवसात काही कॉलेजचे तरुण, एक बशक्षक , दोन/तीन मबहला 

ऄशी टीम तयार झाली. गडबचरोली बजल्हा अबण र्तयातच महाराष्राचे शवेटचे टोक ऄसलेले हमेलकसा येथे 

जायचे होते. मनात ईर्तसकुता तर होतीच परंत ु नक्षलवादी भागात जात अहोत म्हटंल्यावर धाकधकू दखेील 

होतीच. बशवाय पढुील सगळा प्रवास बसनेच करायचा होता. र्तयातच म ेमबहना. परंत ुमागा सापडत गलेा. तब्बल 

चार बठकाणी बस बदलत अम्ही पोहोचलो. शवेटच्या टटटयात तर अम्ही बसमध्ये ऄसलेल्या गदीमळेु बसायला 

जागा नसल्याने चालकाच्या केबबनमध्ये ऄसलेल्या बॅटरीवर बसनू प्रवास केला. बशवाय र्तयाबदवशी तापमान ४८ 

बडग्री ऄशं सेबल्सऄस होते अबण ह ेअम्हाला हमेलकसा येथे पोहोचल्यावर कळाले. 

 हमेलकसा येथे पोहोचल्यावर अम्हाला कसला दम बनघतोय फे्रश होउन अम्ही थेट भाउंचे घरच 

गाठलं. म्हणज ेतेव्हा भाउंना भटेायला केवळ ददी जात ऄसत ऄसं म्हटंल तर वावग ेठरू नये. अता भाउंचे काया 
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सगळीकडे पोहोचले अह.े र्तयामळेु साहबजकच पयाटकांची दखेील गदी वाढली अह.े  तेव्हापयांत फक्त पेपरात 

अबण पसु्तकात बबघतलेले प्रकाश भाउ अबण ताइ प्रर्तयक्ष अमच्या सोबत होते. कोणताही मोठेपणा नाही, मी 

पणा नाही. तब्बल समुारे दोन तास अम्ही ऄगदी हसनू खेळून गटपा मारत होतो. भाउंच्या तोंडून र्तयांचे सवा 

स्वानभुव ऐकले. खपू अनंद झाला. खपु बरे वाटले. माणसू एवढा ‘मोठा’ ऄसनू दखेील अम्हाला ऄगदी 

अमच्यातलाच वाटला. संपणूा प्रकल्प बबघतला अबण दसुऱ्या बदवशी परतीचा प्रवास सरुु झाला. शरीर परत 

अले परंत ुमन मात्र बतथेच ऄडकून पडले होते. अपण दखेील भाउंच्या पावलांवर पाउल ठेउन चालायचे ह े

मनोमन नक्की केले. काहीतरी करायचे अह.े चांगले करायचे अह.े नक्की करायचे अह.े हा पक्का बनधाार केला 

होता अबण तो स्वस्थ बस ूदखेील दते नव्हता.  

समबवचारी बमत्रांना सोबत घते सन २०१७ मध्ये ‘वनप्रस्थ फाईंडेशन’ नावाची संस्था स्थापन केली. अमच्यापैकी 

कुणालाही संस्था, सामाबजक काम याचा फारसा ऄसा काहीही ऄनभुव नव्हता. र्तयातल्या र्तयात मीच काय तो. 

परंत ुसरुुवात झाली. पद, फोटो, जाबहरात, प्रबसद्धी या सगळ्या गोष्टी बाजलूा ठेउन काहीतरी चांगल करायच ंबसं 

एवढचं. बमत्रांनी दखेील अम्हाला कोणतेही पद वगरेै नको, त ूकरतोय ना, म्हणज ेकाहीतरी चांगलच करशील, 

अम्हाला फक्त सोबत घे! ऄसं म्हटंलं अबण काम सरुु झालं. बसन्नर – घोटी या महामागाावरील अइ भवानी 

डोंगर येथे ७/८ बमत्र सोबत घेत वकृ्षारोपणाचे काम सरुु झाले. केवळ वकृ्षारोपणच नाही तर १०० टक्के संवधान हा 

हते ू डोळ्यासमोर ठेउन काम सरुु झाले. पबहल्या वषी सुमारे १५०/२०० रोपांची लागवड केली. पावसाळा 

संपल्यानंतर ऄपेके्षप्रमाण ेसवाच कायाकते  गायब झाले. प्रसंगी मोटरसायकल वरून समुारे ९/१० km पाणी वाहून 

नेत रोपे जागबवली. ऄज्ञात टवाळखोरांनी लावलेल्या अगीत जवळपास सवाच भस्मसात झाली. भाउंची प्रेरणा 

सोबत होती. र्तयामळेु पनु्हा एकदा न डगमगता नव्याने सरुुवात केली. सकू्ष्म बनयोजन करीत नवीन रोपे लावली, 

नवनवीन कायाकते जोडले गलेे. काम बहरत गलेे. अजबमतीस या डोंगरावर समुारे ७० दशेी प्रजातींच्या समुारे 

६५०० पेक्षा ऄबधक रोपांची लागवड करण्यात अली अह.े यापैकी ऄनेक रोपे ही अता महावकृ्ष होण्याच्या 

बदशनेे झपेावत ऄसल्याचे बघनू खपू समाधान होत अह.े  र्तयासोबतच बसन्नर नगर पररषदेच्या वतीने बमळालेल्या 
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दोन ओपन स्पेसमध्ये २००० दबुमाळ दशेी प्रजातींच्या रोपांची लागवड करीत दवेराइ तयार केल्या अहते. 

वन्यप्राण्यांसाठी पाणवठा, प्राचीन पाण्याच्या स्त्रोतांचे पनुरुज्जीवन, टलाबस्टक मकु्त डोंगर ऄसे बवबवध पयाावरण 

बवषयक काम े सरुु अहते. तसेच अगामी काळात दबुमाळ दशेी प्रजातींच्या रोपांची रोपवाबटका तसेच वनप्रस्थ 

अश्रम सरुु करण्याचे बनयोबजत अह.े  

 ह े सवा काम करीत ऄसतांना एक ऄखडं ऄसा ईजचेा स्रोत मनामध्ये सदवै तेवत ऄसतो तो म्हणजे 

अदरणीय डॉ. प्रकाश भाउंकडून घतेलेली प्रेरणा. ज्यावेळी मन ईदास होते, एखाद्या कामात ऄडचणी येतात, 

ऄपयश येते तेव्हा भाउंचे काया डोळ्यासमोर अणतो अबण नव्या दमाने कामाला सरुुवात होते. हा ईजचेा स्त्रोत 

ऄसाच तेवत राहो, तसेच हा अमच्या सारख्या ऄसंख्य कायाकर्तयाांना प्रेरणा दणेारा हा झरा ऄसाच बनझार वाहत 

राहो. लोकबबरादरीच्या माध्यमातनू भाउंचे ह े काया ऄसेच बनरंतर चालत राहो. बहच सबदच्छा. भाउंना 

अरोग्यदायी अयषु्याच्या लक्ष लक्ष शभुेच्छा...! 

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

 

®© ऄबभजीत दशेमखु 

 ( संस्थापक ऄध्यक्ष  – वनप्रस्थ फाईंडेशन, बसन्नर, बज. नाबशक ) 

संपका - aadesh2020@gmail.com 
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nJS§>Sr 

बात अज से चालीस साल पहले की 

ह।ै एम.बी.बी.एस. में प्रवशे के समय लगभग 

सभी बवद्याथी यही दलील दतेे हैं बक मझु े

समाज सेवा करनी ह ैआसीबलए...। परंत ुआनमें से 

ऄबधकांश डाक्टर बनते ही पैसे कमाने की 

मशीन बनकर रह जाते हैं, जो मझुे कतइ पसंद 

नहीं था। गवनामेंट मडेीकल कालेज से 

एम.बी.बी.एस. की परीक्षा पास होने के बाद 

मैंने महाराष्र राज्य के एक दगुाम आलाके में 

सरकारी नौकरी करन ेका बनिय बकया। वतामान गड़बचरोली ब़िले के एक दगुाम अबदवासी क्षेत्र में बसा एक छोटा-

सा गााँव मरेा मखु्यालय था, नाम था ‘पोटेगााँव’। जनसंख्या थी केवल 508। आस आलाके के सभी गााँवों की बस्थबत 

कमोबेश एक जसैी ही ह।ै छोटे-छोटे गााँव। कहीं दस-बारह तो कहीं बीस-पच्चीस घर। गााँव की जनसंख्या कहीं 

28-30 तो कहीं 50-60। चंद गााँव ही ऐसे ह ैबजनकी जनसंख्या पााँच सौ के अाँकड़े को छूती ह।ै बबजली नाम की 

कोइ सबुवधा तीस बकलोमीटर के दायरे में ह ैही नहीं। वही हाल सड़क का भी ह।ै सड़क के नाम पर जो वस्त ुह,ै ईसे 

रास्ता कहना भी ऄबतशयोबक्त ही होगी।ऄबधकांश गााँव एक-दसूरे से पगडंडी से जड़ेु हुए हैं। पर मझुे भाती ह ै

पगडंडी। ऄलग ही एक संस्कृबत होती ह ैपगडंडी की। यहााँ पगडंडी से गजुरता हुअ हर व्यबक्त, चाह ेएक-दसूरे से 

ऄपररबचत ही क्यों न हो, सामने से अनेवाले व्यबक्त से बातचीत करता ह।ै खशुहाली पछूता ह।ै कोइ बदखावा नहीं 

होता ह ैआनमें। कोइ औपचाररकता नहीं होती। सरल मन से संदशे का अदान-प्रदान होता ह।ै शहरों में सड़कें  हुअ 

करती ह।ै पर वहााँ ऐसा नहीं होता। शहर में सड़कों पर से लोग एक-दसूरे पर पैनी ऩिर रखता हुअ अगे बढ़ता ह।ै 

यहााँ के घर केवल बमट्टी और घास से बन ेहैं। ज़्यादातर घरों में दरवा़िे के स्थान पर ताड़ पत्तों से बनी चटाइ ऩिर 

अती ह।ै कुछ ऄन्य घरों में दरवा़िे के स्थान पर कोइ  परुानी चादर या बफर बोरा लटकता ह।ै चारों तरफ सागवन 

का घना जगंल होते हुए भी कुछ नसीबवान घरों को ही नसीब  हुअ ह ैलकड़ी का बना दरवा़िा। यहााँ के लोग 

खतेी ़िरूर करते  हैं लेबकन खतेी करन ेके बलए कोइ शास्त्रोक्त एवं अधबुनक तकनीक का आस्तेमाल नहीं के बराबर 

ही बकया जाता था। हल ऄक्सर बस्त्रयााँ चलाती हुइ दखेी जाती ह।ै धान ही प्रधान ईपज ह।ै खाद का आस्तेमाल नगन्य 

ही ह।ै जो कुछ भी पैदावार होता ह,ै ईसी के सहारे ग़ुिारा होता ह ैईनका। धान के ऄलावा कहीं-कहीं मकइ (भटू्टा), 

खीरा (ककडी) या बमचा की फसल होती ह।ै चहूा आनका बप्रय खाद्य रहा ह।ै एक भी चहूा बदख जाए तो ईसे पकड़न े

में परूा समय और श्रम ईसके पीछे लगाने में व ेकतइ कंजसूी नही करते। ईन बदनों लोग कभी-कभार जगंल में जाकर 

बशकार कर बलया करते थे। ताड़ के ऄनेक झाड़ ह ैचारों तरफ। ताड़ पकने के बाद नीच ेजमीन पर बगरकर सड़ जाता 

ह।ै पर ताड़ कोइ भी नहीं खाता। हााँ, ताड़ के पेड़ का ऄन्य तीन ईपयोग ़िरूर हैं। पहला, पत्तों से चटाइनमुा दरवा़िा 

बनाना, दसूरा पेड़ को लंबाइ से अधा काटकर नाली बनाना और तीसरा ताड़ी बनकालना। ताड़ी यहााँ अबाल-
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वदृ्ध-वबनता सभी पीते ह।ै हररो़ि पीते हैं। सबुह से लेकर रात तक पीते हैं। काफी घरों में महुअ की शराब भी तैयार 

की जाती ह।ै ‘खसरा’ नाम का एक फल जगंल में पाया जाता ह।ै कच्चे फल की तरकारी बनाइ जाती ह,ै बकन्तु 

पकने के बाद स्वाबदष्ट होते हुए भी लोग ईसे नही खाते। पके फल के बीज से, बजसे स्थाबनय भाषा में ‘टोडा’ कहते 

ह,ै पारंपररक तरीके से तेल बनकाले जाते हैं। यह भी एक ऄनोखा तरीका ह।ै वकृ्ष का चैड़ा बहस्सा काटकर, ईसे 

बछलकर बबल्लयों के सहारे जमीन से कुछ उपर सलुाया जाता ह,ै ईसके उपर बीज रखकर दबाव से बीज पीसकर 

तेल बनकल अता ह।ै ऄन्य ़िरुरतों को परूा करन ेके बलए ह,ै आस आलाके का एकमात्र ‘शाबपंग माल’ याबन बक 

बबशनोइ भाआयों की दकुान। जहााँ दाल-चावल, तेल-नमक, बतान, कपडऺे सब कुछ एक ही छत के नीचे बमलता ह।ै 

‘शाबपंग माल’ या बफर ‘बसंगल बवडंो’ की संस्कृबत शहरी क्षेत्रों में बपछले दो दशक से शरुु हुइ ह।ै लेबकन 

अबदवासी, दगुाम आलाके में कइ दशकों से यह धारा प्रचबलत ह।ै धन का ऄभाव आन्हें धान बेचने को मजबरू करता 

ह।ै खास कर नमक और तेल प्राप्त करन ेके बलए आन्ह ेपयााप्त मात्रा में धान बवबनमय में दनेा पड़ता ह।ै यह एक प्रकार 

का शोषण नहीं तो और क्या ह?ै जो पररवार ऐसा नहीं कर पाते हैं ईन्हें लाल-चींबटयााँ पीसकर ही नमक के बदल ेमें 

आस्तेमाल करना पड़ता ह?ै रो़िगार के नाम पर एक तो बीड़ी पत्तों के तोड़न ेका काम और दसूरा हैं ‘एमटलायमेंट 

गरंैटी स्कीम’। यह दोनों ही सामबयक और स्वल्प कालावबध तक चलन ेवाला काम ह।ै बस, यही दो समय ह,ै जब 

ये लोग बाहरी दबुनया के लोगों के संपका  में अते ह।ै वरना, बाहरी दबुनया के साथ आनका दरू-दरू तक कोइ संबंध 

नहीं होता। बरसात के बदनों में तो हम पोटेगााँव के तीन बकलोमीटर पररसर के बाहर कहीं अ-जा नही सकत ेथे। 

बसमट जाती थी तब हमारी परूी दबुनया आस छोटी-सी पररबध के भीतर। 

स्त्री साक्षरता नहीं के बराबर ह।ै साक्षर परुुषों की संख्या भी नगण्य ह।ै ऄनेक गााँवों में बवद्यालय ही नहीं ह।ै 

जहााँ ह,ै बस प्राथबमक बवद्यालय ही हैं। बशक्षा के स्तर के बारे में चचाा न ही  करें तो बेहतर ह।ै क्यों न हो? एक या 

बफर दो बशक्षक। एक या दो क्लास-रूम। सभी कक्षाओ ंके बवद्याबथायों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता ह।ै ईसमें 

भी अए बदन छुट्टी घोबषत कर दी जाती ह।ै कभी गरुुजी बीमार हो तो छुट्टी, तो कभी गरुुजी की बीबी या बच्चा 

बीमार हो तो छुट्टी। गरुुजी पगार लेने के बलए गए तो छुट्टी, बरसात हुइ तो छुट्टी, बरसात नहीं हुइ तो छुट्टी। गमी 

ज़्यादा हो तो छुट्टी या बफर ठंडी पड़ रही हो तो छुट्टी। 

अबदवाबसयों में भी ऄलग-ऄलग प्रकार होते ह।ै गड़बचरोली बजले में मखु्यतः माबड़या-गोंड और परधान 

लोग बसते हैं। कुछ पंचकोन-सा मखुमंडल। सडुौल शरीर। यहााँ के ऄबधकतर लोग सााँवले हैं। लेबकन अन्दमान के 

‘जरावा’ अबदवासी जसैे काले नहीं ह।ै सवासाधारण रूप से ये मध्यम कद के होते ह।ै ऄपवाद ह ै राजगौंड। 

राजगौंडों का कद काफी उाँ चा होता ह।ै व ेश्वेतांगी होते हैं। ईनकी अाँखों का रंग भरूा होता ह।ै शारीररक गठन में 

परुुषों की तलुना में मबहलाएाँ ज़्यादा सशक्त लगती ह।ै मानबसक तौर पर भी मबहलाएाँ ज़्यादा सक्षम हैं। सामाबजक 

दृबष्टकोण से भी बस्त्रयााँ ऄग्रणी हैं। अगतंकुो के साथ घर की औरत ही पहले बनकलकर बातचीत करती हुइ बदखाइ 

दतेी ह।ै साधारण तौर पर परुुषों की तलुना में मबहलाओ ंका स्थान अगे ह।ै यहााँ तक बक ऄबधकांश क्षेत्रों में परुुषों 

को ही ऄपनी प्रजनन क्षमता बसद्ध करनी पड़ती ह।ै आसी वजह से संतान का जन्म होने से पहले बहुधा व ेशादी नहीं 

रचाते हैं। जहााँ दशे के ऄन्य बहस्सों में ‘सेक्स रेबशओ’ ऄथाात एक ह़िार परुुषों की तलुना में बस्त्रयों की संख्या, 

ते़िी से घट रही ह,ै वहीं गड़बचरोली तथा ऄन्य अबदवासी क्षेत्रों में बस्त्रयों की संख्या ज़्यादा या बफर करीब-करीब 
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एक जसैी ही ह।ै लेबकन मबहलाओ ंसे जड़ुी एक बात मझु ेहमेशा ही खलती रही। माबसक ऊतशु्राव के बदनों में आन्ह े

घर के भीतर रहन ेका कोइ ऄबधकार नहीं होता ह।ै आन्ह ेगााँव के बाहर, खतेों के बीच एक छोटी-सी कुबटया में 

जाकर रहना पड़ता ह।ै न तो आन्ह ेयोग्य अहार बमल पाता ह ैऔर न ही स्वच्छता के बलए कोइ ईपाय ह ैआनके पास। 

यहााँ तक बक ये चार बदन व ेबकसी का मखुदशान तक नहीं कर सकते। 

ऄनेक समस्याओ ंसे बघरी हुइ हमारी ब़िन्दगी रही ह ैयहााँ। मैं स्वयं को खशुनसीब समझता हूाँ बक मझु ेयहााँ 

सबसे ऄबधक ़िरुरतमदं लोगों के बीच रहकर ईनकी सेवा करने का सऄुवसर प्राप्त हुअ ह।ै बवबवध कष्टों से जड़ुा 

दस वषा का मरेा सेवाकाल मरेी ब़िन्दगी का सबसे मलू्यवान और सबसे बेहतर एव ंसवाश्रेष्ठ समय रहा ह।ै पगडंडी 

पर चलता हुअ मरेा यह जीवन धन्य हो गया ह,ै क्योंबक - 

पसुटोला से पेंढरी, 

या राजोली-पोटेगााँव, 

पगडंडी से जड़ुा हुअ था 

थी हरे वकृ्ष की छााँव। 

 

दीनता थी, पर भोला मन था 

हर मन में था प्रीत, 

पगडंडी से जड़ुा हुअ था 

एक मधरु संगीत। 

 

हर मौसम में खबुशयााँ थी 

ग्रीष्म, वषाा या शीत; 

एक ही धनु में गााँव की वबनता 

थी गाती ऄनेक गीत। 

 

शाम ढल ेहर कुबटया में 

जगमगा ईठते दीप, 

ऄधंकार था हर गााँव में 

पर, न बकसी मन के समीप। 

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

 

®© डॉ. प्रबीर कुमार दास 

संपका - prabir_das23@rediffmail.com 
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AmoaU: n[dÌdZ 
जलैुच्या पबहल्या अठवड्यात अम्ही राजस्थानातील बारमरे बजल्ह्याला भटे बदली. बतथे श्री वरे माता मबंदराच्या 

वरे थान रस्र्तयावर १८ हजार एकरवर पसरलेले ओरण पाहण्यास बमळाले, ह े ‘ढोक की ओरण’ नावाने प्रबसध्द 

अह.े एका बाजनूे ८०० फूट ईंच दगडांची डोंगर रांग, र्तयाच्या पायथ्यालगत वाहणारी हगंामी वरे नदी अबण 

र्तयासमोर वाळंूची डोंगर रांग ऄसे कधीही न पाबहलेले बवहगंम दृष्य पाहण्यास बमळाले.  

महाराष्रामध्ये जसे गावातील बकंवा ठराबवक पररसरातील दवेाच्या नावाने जपलेल्या वनके्षत्राला ‘वनराइ’ 

म्हणतात. तसेच राजस्थानातील ऄश्या वनांना ‘ओरण’ म्हणतात. ‘ओरण’ हा शब्द संस्कृतमधील ‘ऄरण्य’ ह्या 

शब्दावरुन अलेला अह.े  

भारतामध्ये ऄश्याप्रकारची (संरबक्षत) वनके्षते्र सवाच प्रांतात अढळतात अबण तेथील भाषेप्रेमाण ेर्तयांना वगेवगेळी 

नांव े अहते जसे; बबहार व मध्यप्रदशेमध्ये ‘सरणा’, कनााटकमध्ये ‘दवेरबन’ बकंवा ‘नागबन’, ताबमळ्नाडूमध्ये 

‘कोबवलकाडू’, केरळमध्ये ‘काउ’ तर बहमाचलमध्ये ‘दवेबन’.  

राजस्थानातील ‘ओरण’ला ८०० ते ९०० वषाांपवूीचा आबतहास अह.े पवूीपासनू आथल्या जीवनाचा मखु्य अधार 

पशधुन ऄसल्याकारणाने र्तयांच्या चारा अबण पाण्याची व्यवस्था ही र्तयांच्यासमोर मोठी समस्या होती. यावर 

ईपाय म्हणनू आथल्या समाजाने र्तयांच्या जीबवकेसाठी एक पबवत्रवन तयार केले अबण र्तया जबमनीला ‘ओरण’ नाव 

बदले. ही जमीन फक्त जनावरांच्या चरण्यासाठी अबण बवश्रांतीसाठी राखीव ठेवण्यात अलेली अह.े ओरणवर 

आतर कोणतेही ऄनैसबगाक काम होउ नये, र्तयाचा ऄवधै वापर होउ नये म्हणनू ओरणला आथल्या आष्ट दवेतेचे नाव 

दणे्यात अले अह.े ओरणमधील झाडांचे ऄथवा प्राण्याचंे नकुसान केल्यास र्तयाला दवे बशक्षा करतो ऄशी 

आथल्या लोकांची धारणा अह.े कदाबचत याचमळेू ही वने ऄजनू बटकून ऄसावीत.    

 

      राजस्थानातील हवामानानसुार आथे ‘गोचर’ म्हणजचे गवताळ वन )गायरान (व काही बवबशष्ट झाडांचा 

समावशे ऄसलेली छोटी-मोठी कुरण ेजपलेली अहते .ही कुरण ेगरुांना चरण्यासाठी तयार केली गलेी , ही गावाची 

सामबूहक जमीन ऄसते अबण याचे सवा ऄबधकार ह े र्तया गावातील ग्राम प्रशासनाकडे ऄसतात  .ही जमीन 

कोणाला बवकता येत नाही बकंवा आतर कोणर्तयाही कामास दतेाही येत नाही, ऄसा आथला बनयम - कायदा अह े.

पावसाळा सरुु होण्यापवूी आथल्या भागातील चराइ बंद केली जाते, जणेकेरुन पावसाळ्यात भरपरू प्रमाणात गवत 

ईगव ूशकेल अबण जनावरांना चारा बमळू शकेल. या भागात पारंपाररक वनस्पती अबण गवत वाढवले जात े .

पबिम राजस्थानमध्ये सेवन, धामण, दधुी, गोखरू, मोथा, बेकर, कांतीली, बखप अबण सीबनया गवत मबुलक 

प्रमाणात अढळते  .ज्यामळेु जमीनीला वनस्पती अच्छादन बमळते व  मातीची धपू रोखली जाते. तसेच या 

गवतांचे ऄनेक औषधी तसेच आतर वापरासंबंधी चे ईपयोग ही खपू रंजक अहते.  

 

ओरणचे अणखी एक वबैशष््टय म्हणज ेपावसाळ्यातील नदीचे पाणी व र्तयासोबत वाहून जाणारी माती रोखण्याच े

काम ह े ‘ओरण’ करत ऄसतात. र्तयामळेू बहूतांश ओरणच्या असपास हगंामी नदी बकंवा ‘खड़ीन’ म्हणजचे 

बंधारे अढळतात. ज्यामळेु शेतीला, जनावरांना वषाभर पाणी ईपलब्ध राहील.  
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राजस्थान मध्ये या ‘खड़ीन’ ला ऄनन्यसाधारण महर्तव अह.े आथल्या लोकांच्या म्हणण्यानसुार ‘खड़ीन’ मध्ये जवै 

काबान, पोटेबशयम ऑक्साआड  नैसबगाकपणे मबुलक प्रमाणात ईपलब्ध ऄसते. र्तयामळेु पबहल्या पावसानंतर 

म्हणजचे जलैु मबहन्याच्या दरम्यान शतेकरी बाजरीचे पीक घतेात. र्तयानंतरही जबमनीमध्ये ओलावा राबहल्यास 

ज्वारी, गहू तसेच मगू, तीळ, जीरा, मोहरी चे पीक घतेले जाते. ऄजनू एक बवशेष बाब म्हणज े आथे आसबगोल 

अबण एरंड ची लागवड सधु्दा व्यावसाबयक तर्तवांवर केली जाते. तसेच खड़ीन मध्ये शेती सलुभ अबण कमी 

खचााची ऄसते. तसेच खड्काळ व वाळूमय जमीन सधू्दा लागवडी योग्य बनवण्यात या ‘खड़ीन’ चा मोठा 

हातभार अह.े ऄश्या ऄनेक गोष्टी या ओरणमळेू नैसबगाकपण ेघडत ऄसतात .ओरण ह ेजवैबवबवधतेचे खपू मोठे 

भांडार अहते  .तसेच ते ऄनेक भपू्रदशेांना जोडण्याचे तेथील वातावरणामध्ये समतोलपणा राखण्याचे अबण 

पयाायाने र्तयांच्याशी संबंबधत समदुायांचे व कृषी ईपजीबवकेचे पोषणही करतात. 

 

  ओरणमध्ये बवबवध स्थाबनक जातींची जनुी अबण औषधी वनस्पती अढळतात. यामध्ये धोक्यात ऄसलेल्या 

प्रजातींचा समावेश अह.े यात रोबहडा, बोर, कनकडी, कुमट, बाभळू, ख़जेडी, ख़रै, मोह, जाल (पील)ू, बककर 

अबण केर यांसारख्या स्थाबनक जातींची जनुी झाडे अहते. अक, बखपं, साबनया, बरु, नागफणी अबण थोर 

यांसारखी झडुपे अबण शवेन, धामण, मोथा, गोखरू, सांथी अबण डूब आर्तयादी गवताच्या जाती येथे अहते. ह े

ओराण बततर, हरीण, ससा, मुगंसू, कबतूर, बचमणी, मोर, नीलगाय, कोल्हा, गरुड, माळढोक आर्तयादी सारख्या 

ऄनेक प्राणी अबण पक्ष्यांचे बनवासस्थान अह.े 

 

ओरण ह ेजवैबवबवधतेच्या खाणी अहते. बनसगााचे सौंदया, पश-ुपक्ष्यांना असरा दणेारे ह ेओरण मात्र गेल्या काही 

वषाांपासनू धोक्यात अले अहते. ऄबलकडच्या काळात ओरणमधील झाडे - झडुपे मोठ्याप्रमाणात तोडली जात 

ऄसनू जसेीबीने खोदकाम सुरू अह.े वीज प्रकल्प, सौर कंपन्या अबण पवनचक्क्या ईभारल्या जात अहते. 

र्तयांच्या वाढर्तया दबावामळेु ही नैसबगाक जगंले कमी होत अहते. 

 

जर ओरानचे ऄबस्तर्तव संपषु्टात अले तर?  

 

     बनसगादवेतेने पथृ्वीवरील बवबवध प्रकारच्या भागांमध्ये र्तयाला पोषक ऄसे नैसबगाक धन मकु्तहस्ताने बदलेले 

अह.े मग ते राजस्थानसारख्या ऄबत ईष्ण तापमानातील सौंदया ऄसो की ईण ेतापमानातील बफााळ प्रदशे ऄसो. 

पथृ्वीवरील प्रर्तयेक घटकाला र्तयाच्या बकत्तके बपढ्यांना परेुल आतका साठा र्तयाने बवना मोबदला दउे केला अह.े 

अपल्याला फक्त तो जपायचा अह.े  

   

  बनसगााचा हा ठेवा जपण ेगरजचेे अह,े नव्ह ेते अपले अद्य कताव्यच अह.े र्तयाचा फायदा पथृ्वीवरील तमाम 

सजीव – बनजीवांना होणार अह.े   

 

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

 

®© तुषार सयूावंशी 

    पणु े

 संपका - 8208117913 
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_cm Jm§YrOr H$Yr ^oQ>co... 
     गांधीजी भेटायची सरुवात आयत्ता नववी मध्येच झाली; कारण आबतहासाच्या पाठयपसु्तकातनु गांधी ऄभ्यासक्रमात 

होत े पण त े गांधी जरा कडवट पातळीवरच े होत.े सवासाधारणपण े र्तया वयात गांधी फक्त बवरोधाच्या पातळीवरच 

समजतील ऄशी पसु्तके हाती पडलेली.  ‘गांधी हर्तया 

अबण मी’, ‘पच्चावन कोटींचे बळी’  वाचण्यात अली.   

  जहाल बवचारांच ं  र्तयाकाळात  अकषाण होतं. नवीन 

धमुारे फुटायला लागलेल े जवान रक्त, तारुण्याकडील  

वाटचाल कुठेतरी र्तया र्तया वयात कांदबरी बकंवा नाटयमय 

स्वरूपात नसल्यामळेु अवडत नसावेत.  र्तयामळेु गांधी 

बमळबमळीत वाटायच.े र्तयातनुच बह ऄसली पसु्तके ऄगदी 

वाचनाची सरुवात व्हायला अणी हाती पडायला, र्तयामळेु 

सरुवात साहजीकच गांधी बवचाराच्या बवरोधानेच झाली. 

     बोलतांनाही  अभाळ पवाताएव्हढे मोठे ऄसलेल्या 

गांधीजींना, बमस्टर गांधी वगैरे म्हणावं वाटायच,ं एव्हढा 

बतटकारा. पण, परंतु ं बकंतु वाचनाच्या या वेडातच पढेु 

हाती अल े ‘बफ्रडम ऄाँट बमडनाइट’ ह े मराठी ऄनवुादीत 

पसु्तक फाळणी व  स्वातंत्र्याच्या दाहकतेच े ऄनभुव दणेारे ठरले. र्तयातले ऄनभुव, बकस्से, प्रसंग पं्रचड कोसळबवणारे 

अहते. आथे फाळणी समजली तस े गांधी ध्यानात यायला लागले. जसजसा   काळ पढेु येत गेलं, तसतसा  

महाबवदयालयात बशकत ऄसताना गरुूवया बवष्ण ूसवु ेसर यांच े‘गांधी यांचे िम्हचया’ या बवषयीचे व्याख्यान ऐकले. मग 

वाटायला लागले बक गांधी वाचायला पाबहजेच याच ेकारण म्हणजे गांधी समजनू घ्यायचे तर गांधीजीच वाचले पाबहजे, 

नेहरू समजनू घ्यायच ेतर नेहरूच वाचल ेपाबहजेत, डॉ बाबासाहबे समजनु घ्यायचे तर बाबासाहबेच वाचले पाबहजेत. 

थोडी फार सरुवात झाली पण, तरीही महाबवदयालयीन जीवनात गांधी वाचायचा म्हणजे जरा ऄवघडच गोष्ट, पण एक 

पसु्तक र्तयाकाळी हाती अले ते म्हणजे  नबलनी पंडीत यांच े‘गांधी’. मग मात्र गांधी हळूहळू समजायला लागले.  

     खरी गांधीजींची ओळख झाली ती बशवाजी बवद्यापीठ कोल्हापरू या बठकाणी एम ए राज्यशास्त्र बशकत ऄसताना. जेष्ठ 

बवचारवंत डॉ ऄशोक चौसाळकर यांचे व्याख्यानातनू, डॉ वासंती रासम, डॉ मेधा नानीवाडीकर, डॉ पाटील माँडम यांच े

मांडणीतनू. पढेु लवकरच नोकरी लागली; बतथे गरुुवया डॉ ऄरबवंद नवल ेसर यांचेशी चचाा करताना र्तयांनी दोन पसु्तके 

बदली, ऄबंरीश बमश्र यांच े‘अबण गंगेत गगन बवतळले' व जगन फडबणसांचे ‘गांधी मानव महामानव' या पसु्तकांनी मात्र 

सगळे समज गैरसमज दरू केले.  

   पढेु बशकवायलाच गांधी ऄभ्यासक्रम होतेच, र्तयात गांधी ऄनभुवता यायला लागले. हळूहळू गांधी ईमगत गेले. 

महार्तमा गांधी नावाची परुस्कृत अबण बतरस्कृत व्यक्ती जगाच्या पाबठवर सापडणे शक्यच नाही. मग या बवषयावर बलहते 

झालो र्तयातनु राष्रीय अंतरराष्रीय संशोधन पेपरमध्य े ‘गांधीजी व शाश्वत बवकास’, ‘गांधी बवचारांची सदयकालीन 

अवश्यकता’, ‘गांधी बवचारांना नवीन साधनांची अवश्यकता’ ऄसे पेपर बलहीत गेलो. साऱ्यांमधनू २०१६ साली 
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सामाबजक बतथाक्षेत्रांच्या भेटी करीत ऄसताना हमेलकसामध्ये प्रर्तयक्ष प्रकाश भाउंची झालेली.  भेटीत  पाचच बमबनटे 

झालेले बोलण ेव र्तयांनी बाबांच्या सावली खाली ईभारलेला हमेलकसाचा ऄनेक पांथस्तांना अश्रय दणेारा डेरेदार वकृ्ष 

ऄनभुवला तसेच अनंदवन व गांधीजींचा वधाा येथील अश्रम पाबहला प्रर्तयेक जागा, वस्त,ु पाबहल्या स्वतामध्ये एक 

नवीन बदल घडून अल्याचे बतथपासनुच जाणवायला लागले बक , गांधी म्हणतात, दशे बकंवा समाज अपल्याला जसा 

ऄसावा वाटते, तस े अपण अगोदर वागायला करायला पाबहजे; म्हणजे कोणर्तयाही गोष्टीची सरुवात अपल्या 

स्वतापासनू करायची. खरेतरे बह सवाात ऄवघड गोष्ट पण प्रयर्तन करीत करीत गांधी नावाच े गढु समजनु घेण्यासाठी  

प्राचाया डॉ दशेमखु सर यांच े मागादशानाखाली महाबवदयालयात महार्तमा गांधी बवचारधारा प्रमाणपत्र ऄभ्यासक्रमाच े

अयोजन करून गांधीवादी मान्यवरांची व्याख्यान ेअयोबजत केली, र्तयात ऄन्वर राजन, सबतष दशेपांडे, डॉ पंबडत लांवड 

, डॉ सबुशल बशंदे, मा बकशोर बडेकीहाळ याचा समावेश होता.  

   गांधी समजनू घेण्याच्या प्रवासाच्या वाटचालीत सवाात जास्त भावल ेते म्हणजे सरेुश व्दादशीवार यांच े‘गांधी व र्तयांचे 

बटकाकार’ ह ेपसु्तक या पसु्तकांने मस्तकातील ईरली सरुली जळमटे काढून टाकण्यास हातभार लावला, र्तयाच बरोबर 

गांधी समजनू घेताना ह ेसोलापरु येथे झालेले व्याख्यान. तसेच यटुयबूवरील ‘अम्ही सारे फोंडेशनची’ व्याख्याने ऐकताना  

बकंवा ‘गांधी मरत का नाही’ चिंकांत वानखेडे यांच ेव्याख्यान ऐकताना, प्रा सवु ेयांनी ‘गांधीचे िम्हचया’ ह ेबवचारांच्या 

पातळीवर कसे होते ह े पटवनू दतेाना ते ऄगदी ऄबलकडच्या काळातील लइु बफशरने बलहलेले चरीत्र ऄसो बकंवा 

गांधीवादी बवचारवंत बकशोर बडेकीहाळ यांचे व्याख्यान ऄसो ऄथवा तषुार गांधी व शेषराव मोरे यांनी फाळणी व 

गांधीजी याबाबत मांडणी वाचताना मनातले गांधी ऄधीकच प्रगल्भ होत गेले.  

    एक ध्यानात अले बक गांधी मारून मरणारा माणसू नाही जेव्हढा माराल तेव्हढा ईसळी घेवनू वर येत राहतील.  

    कुससमुाग्रजांची ‘प्रवाशी पक्षी’ या मधील ‘ऄखेरची कमाइ’ बह कबवता जरी खरी ऄसली अबण गांधीना कुबणही 

नसले तरी हा ‘गांधीबाबा यावििं बदवकरौ’ सवाांचाच राहणार यांतही शंका नाही. 

 

******************************* 
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_Z H$am ao àgÞ... 
   'मन करा रे प्रसन्न सवा बसद्धीचे कारण' मन के हारे हार ह!ै मन के जीते जीत!  ऄशा ईक्ती अपण नेहमीच वाचतो 

,ऐकतो .प्रर्तयक्षात मात्र शारीररक अरोग्याबवषयी अपण जेवढे सजग अहोत तेवढे मानबसक अरोग्या बवषयी नाही ह े

वास्तव अह.े शरीराला अजार होउ शकतो, शरीराला डॉक्टरांची अबण औषधईपचारांची गरज पडू शकते तशीच 

मनालाही पडू शकते हा बवचार समाजामध्ये ऄजनूही रुजला नाही . ईदा- एखाद्या व्यक्तीला छातीमध्ये वेदना होत 

ऄसतील तर छातीमध्ये वेदना होतात म्हणजे या व्यक्तीला रृदयबवकाराचा झटका अलेला ऄस ूशकतो , पररणामी र्तया 

व्यक्तीच्या जीवाला धोका अह ेहा बवचार करून लगेचच र्तया व्यक्तीस हॉबस्पटलमध्ये दाखल केले जाते, याईलट एखादी 

व्यक्ती सतत सांगत ऄसते मला बनराश वाटते, बैचेन वाटत,े माझी जगण्याची आच्छा राबहली नाही तेव्हा मात्र अपण र्तया 

व्यक्तीकडे सोयीस्करपण ेदलुाक्ष करतो. याचं कारण म्हणजे मानबसक अरोग्याबवषयी समाजामध्ये ऄसणारे प्रचंड ऄज्ञान 

हचे अह.े कोव्हीडच्या दोन वषााच्या कालावधीमध्ये कोव्हीडनी झालेल्या मरृ्तयपूेक्षा अर्तमहर्तयेतनू झालेल्या मरृ्तयचू ू

प्रमाण ऄबधक अह े,पण यावर कोणी गांभीयााने बवचार करत नाही. अजही एखाद्या व्यक्तीला मानसोपचार तज्ञांकडे जावे 

लागले तर ती व्यक्ती जण ू वेडीच अह े ऄसे ग्रह केला जातो. एकूणच समाजाचा मानबसक अजाराकडे पाहण्याचा 

दृबष्टकोन ऄबतशय दबुषत ऄसल्यामळेु मानबसक तक्रारींची कुठेही वाच्यता केली जात नाही, र्तयावर वेळच्यावेळी ईपचार 

होत नाहीत, पररणामी सरुुवातीच्या काळामध्ये बकरकोळ ऄसणाऱ्या अजाराचे गंभीर अजारामध्ये रूपांतर होत जाते. ह े

टाळण्यासाठीच मानबसक स्वास्थ्याबवषयी जनजागतृी होण ेही काळाची गरज अह.े 

      भारतीय संस्कृतीने मन अबण मन स्वास्थ्य यांना ऄनन्यसाधारण महत्त्व बदले अह े.भारतीय तत्त्वज्ञान, ऄध्यार्तम, बहदं ू

-बौद्ध - जैन या सवा धमाशास्त्रानी मनाला कें िीभतू ठेवनू बवचार मांडला अह.े बकंबहुना मनाचा बजतका बवचार भारतीय 

धमाशास्त्राने केला बततका जगातील आतर कोणर्तयाही धमाशास्त्रामध्ये केला ऄसावा ऄसे वाटत नाही. अज मानबसक 

अजारावर सवोत्तम ईपचार करणारी ध्यानधारणा ही भारतीय संस्कृतीने जगाला बदलेली दणेगी अह.े वेद ईपबनषद े

यांपासनू ऄगदी सभुाबषतांपयांत बजथे बतथे सवात्र मन अबण मनस्वास्थ्य याचा बवचार अपल्या संस्कृतीने केलेला अह.े 
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भगवद्ग गीता हा तर मानसशास्त्रावरचा सवाश्रेष्ठ ग्रथं समजला जातो अबण श्रीकृष्ण हा सवाश्रेष्ठ मानसतज्ञ समजला जातो, 

याचं कारण गीता अबण श्रीकृष्णाचा ईपदशे हा मानवी मन भावभावना बवचार यांच्यावरच कें िीभतू अह.े 

       वैद्यकीय शास्त्राच्या दृष्टीने बवचार करायचा झाल्यास अयवुेदाने हजारो वषाांपवूीच मनाची संकल्पना मांडली . 

अयवुेदाने मनाला ज्ञानेबन्िय अबण कमेंबिय ऄथाात ईभेॅेबन्िय मानले. मनाचे गणुदोष ,मनाचे बवकार र्तयावरील समस्या, 

ईपाय याबवषयी अयवुेदाने बवस्ततृ ईहापोह केला अह.े 

अधबुनक वैद्यक शास्त्राने मात्र सरुुवातीच्या काळामध्ये मन ही संकल्पना मान्य केली नाही. अधबुनक वैद्यकशास्त्र ह े

प्रर्तयक्ष पररमाणावर अधाररत ऄसल्यामळेु, जी गोष्ट बदसत नाही ती ऄबस्तर्तवात नाही हा बवचार होता. नंतरच्या 

काळामध्ये मात्र शरीरामध्ये न बदसणारी पण शरीर स्वास्थावर पररणाम करणारी एखादी गोष्ट अह ेह ेअधबुनक वैद्यक 

शास्त्राने मान्य केले अबण र्तयातनूच मनोबवकारशास्त्र बवकबसत होत गेले. अजच्या काळात मानबसक अजारांसाठी 

समपुदशेन- मानसोपचार-वतानोपचार ऄशा ऄनेक शाखा अज बवकबसत झालेल्या अहते. ही स्वागताहा बाब अह.े 

     अजच्या स्पधाार्तमक जगामध्ये प्रर्तयेक व्यक्ती ताणतणावाखाली जगत अह.े ऄगदी बालवाडीमध्ये बशकणाऱ्या 

मलुापासनू ते वदृ्ध व्यक्तीपयांत प्रर्तयेकजण कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या मानबसक तणावाखाली अह.ेबकशोरवयीन 

मलुांमध्ये अबण तरुणांमध्ये मानबसक ऄस्वास्थ्याचे प्रमाण बदवसेंबदवस वाढत चालले अह.े मलुे बदवसेंबदवस हट्टी, 

हकेेखोर,बंडखोर ,रागीट बनत चालली अहते. समाजामध्ये घडणाऱ्या सवा प्रकारच्या नकारार्तमक घटना, गुंडबगरी 

मारामारी चोरी बलार्तकार खनू या सवा गनु्हगेारी प्रवतृ्तींचे मळू ह ेमानबसक अबण भावबनक ऄसंतलुन हचे अह.े  

अजचे पालक खपू सजुाण अबण सजग झालेले अहते. मलुांच्या शारीररक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ते काळजीही घेतात 

.मलुांना प्रोटीन बवटाबमन्सचा खरुाक दतेात पण मानबसक खरुाकाचं काय? र्तयाकडे मात्र दलुाक्ष केल्ं जातं. शरीराची 

जडणघडण जेवढी महत्त्वाची तेवढीच मनाची ही अह े हा बवचार घरोघरी रुजला पाबहजे. मनाची बनकोप जडणघडण 

होण्यासाठी मलुांवर चांगले संस्कार करणे, र्तयांना चांगले बवचार दणे े ,र्तयांना वेळ दणे,े र्तयांना चांगली संगत बमळण ेआथे 

पासनू ते र्तयांना समजावनू घेणे,बवश्वास दणेे या सवा गोष्टी मलुांच्या मानबसक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ऄबतशय गरजेच्या 

अहते. 

  मनाचे अरोग्य म्हणजे नेमकं काय अबण ते बबघडतं कशामळेु ह े अपण साध्या सोटया भाषमेध्ये समजनू 

घेउया.अपल्या मेंदमूध्ये शेकडो प्रकारची रसायने ऄथाात केबमकल्स ऄसतात र्तयापैकी काही केबमकल्स ईदाहरणाथा 

बसरेटोनीन, आडंोबफा न, डोपामाइन ऑबक्सटोबसन ह े केबमकल्स मनाच्या अरोग्यासाठी ऄबतशय महत्त्वाचे ऄसतात. या 

केबमकल्सचा समतोल ऄसेल तर मनामधील बवचार अबण भावना यांचा समतोल ऄसतो अबण र्तयातनू योग्य कृती 

घडतात. याईलट या केबमकलचा समतोल बबघडला की बवचार अबण भावनांचे संतलुन बबघडत.े  

जसे शरीरामध्ये रक्तदाब ,साखर ,चरबी यांचे प्रमाण कमी जास्त होउ शकते तसेच मेंदमूधील या केबमकलचे प्रमाण सदु्धा 

कमी जास्त होउ शकते. हा केबमकल्सचा समतोल सधुारण्यासाठी कुटंुबीयांचे पे्रम , समजतूदारपणा तर लागतोच पण 

कधी कधी समपुदशेन तर कधी मानसोपचारतज्ञांची मदत सदु्धा घ्यावी लागते. 

   मानबसक अजारांच्या कारणांचा जर बवचार करायचा झाला तर ऄनेक कारणे अहते. ऄनुवंबशकता, शरीरामधील 

हामोनल बदल, वयानसुार होणारे बदल, अयषु्यात घडणाऱ्या घडामोडी, या सवाांचा मेंदमूधील रसायनांवर,मनावर 
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पररणाम होत ऄसतो. योग्य बनदान अबण योग्य वेळेत ईपचार घेउन बनबितपण ेयातनू बरे होता येते ह ेबनबित.कुटंुबातील 

व्यक्तींचे प्रेम, बवश्वास, बजव्हाळ्याचा बमत्रपररवार, बनयबमत व्यायाम अबण संतबुलत अहार, मनसोक्त हास्य, सयूाप्रकाश, 

बनरपेक्ष वतृ्तीने समाजासाठी केलेले कामे, बनयबमत ध्यानधारणा या साध्या सोटया गोष्टीही मानबसक स्वास्थ्य बटकवनू 

ठेवण्यासाठी ईपयकु्त ठरतात . 

 

    पवूीच्या काळी एकत्र कुटंुब पद्धतीमळेु घरातील सवा लोकांना एकमेकांचा अधार होता, संस्कारांचे बवद्यापीठ घरातनूच 

चालायच,ं गरजा कमी होर्तया र्तयामळेु जीवघेणी स्पधाा नव्हती ..अज मात्र अपण ऄबतशय धकाधकीच्या अबण 

स्पधाार्तमक यगुामध्ये जगत अहोत. हा बदल ऄपररहाया अह,े अबण या सोबत राहून अपले मानबसक स्वास्थ्य जपण ंह े

आथनू पढुच्या काळामध्ये एक अव्हान बननू राहणार अह.े पण मानबसक अरोग्य बवषयी अबण अजाराबवषयी 

सकारार्तमक दृबष्टकोन ठेवला तर बनबितपणाने अपण अपले अबण जवळच्या लोकांचे मानबसक स्वास्थ्य ऄबाबधत ठेव ू

शकतो. 

     एक काळ ऄसा होता जेव्हा स्नायूंची ताकद ज्याकडे जास्त तो सवाश्रेष्ठ अबण सवा शबक्तमान समजला जायचा, 

र्तयानंतरच्या काळामध्ये पैशाची ताकद ही सवाश्रेष्ठ समजली जायची. अजचा काळ अबण आथनू पढुचा काळ मात्र ज्या 

व्यक्तीकडे मनाची ताकद अह ेफक्त अबण फक्त र्तया व्यक्तींचा ऄसेल याबवषयी शंका नाही. 

म्हणनूच अपण सवाांनी संकल्प करू.. मानबसक स्वास्थ्या बवषयी सजग राहू.. एकमेका सहाय्य करू अबण मानबसक 

स्वास्थ्य जप!ू 

 

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

 

®© डॉ मनीषा भोजकर. 

अयवुदेतज्ञ, मानसतज्ञ अबण समपुदशेक 

संपका  - 9970522581 
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MmH$moar ~mhoê$Z MmcVmZm... 
      अयषु्यात ऄनेक वेळा अपण चाकोरीबद्ध बवचार करत ऄसतो, कारण चाकोरीच्या बाहरेून चालताना होणार त्रास , 

वेगळेपणा, समाजाचे शब्द ह े सोसण्याची अपली तेवढी तयारी नसते. र्तयामळेु र्तयाच र्तया रेंगाळलेल्या वाटेने अपण 

नेहमी चालत ऄसतो. पण कधीतरी अपली स्वटने , अपले बवचार अपणास गटप बसचू दते नाहीत, ते अपल्याला 

नेहमी र्तयांच्याकडे खेचत ऄसतात. अपल्याला एखाद्या सामाबजक क्षेत्रातील अवड व जाणीव ह ेही अपल्याला र्तया 

चाकोरीच्या बाहरे पडायला भाग पाडते. अबण शेवटी  ही जाणीवच अपल्याकडून काम करून घेते. र्तयाचप्रमाणे बनसगा 

अबण वन्यजीव संवधानाची जाणीवच मला र्तया चाकोरीच्या बाहरे पडून जगण्यासाठी भाग पाडत होती. 

              सवाांसोबत मीही ऄण्णासाहबे डांगे कॉलेजला ऍडबमशन घेतले अबण माझाही आबंजनीररंगचा प्रवास सरुु झाला. 

ऑटोमोबाइल शाखा ऄसली तरी ऄजनू दचुाकीचेही लायसन्स अमच्याकडे नाही तो भाग वेगळा. सगळ्यांसोबत M1, 

M3, APM च्या ऑक्टोबर , माचाच्या वाऱ्या अम्हीही केल्या. कॉलेजचा कट्टा कधी सटुला नाही, टेक्नॉलॉजीमध्य े

पाबहजे तसा आटंरेस्ट कधी वाटला नाहीच. र्तयातनू सोबत झाली ती ऄवबलया बमत्रांची अबण बतथनू अणखी एक 

अनंदाचा झरा वाहू लागला. मग तो मेबडकल मधला राजा ऄसदु्या नाहीतर मग सांगली येथील बनसगा संस्थेतीळ बमत्र 

ऄस ूद्या.  

           अयषु्यात पबहल्यापासनू समाजसेवा, प्राणी, पक्षी यांच्याबद्दल पे्रम ह ेहोतेच, लहानपणीच अमी मध्ये जाउन 

दशेसेवा करण्याचा प्रयर्तन नक्कीच केला; पण एकुलता एक ऄसल्यामळेु तेही एक स्वटनच राबहले, पण आथे राहून पण 

अपण खपू काही करू शकतो हहेी लक्षात अले. र्तयातनूच सांगलीच्या नेचर कााँझवेशन सोसायटीच्या तबरेज खान यांची 

ओळख झाली अबण अयषु्याला कलाटणी बमळाली. बनसगा , वन्यजीव यांच्याबद्दल माबहती बमळत गेली अबण र्तयांचे 

संवधान करणे मी काळाची गरज अह ेहहेी समाजत गेले. खरे तर तबरेज खान यांच्यामळेुच मला वन्यजीव व बनसगा 

यांबद्दल पणूा माबहती बमळत गेली.र्तयांच्या बवचारातनू अबण प्रर्तयक्ष केलेल्या कामांमधनू माझेही बवचार पररपक्व होउ 

लागले. बतथेच मी साप पकडायला बशकलो, पक्षांबद्दल माबहती बमळत गेली, र्तयांचे महर्तव समजत गेले तसेच वन 

खार्तयाची कामे , ऄबधकार ही माबहत होत होते. अबण आथे बशकलेल्या माबहतीचा वापर अपण राहतो बतथे करावा ही 

कल्पनाही मनात घर करत होती. अबण एक बठणगी पडलीच.. सहज लेक्चर मध्ये ऄसताना एक कल्पना सचुली की 

कॉलेजमध्ये जेवढे सपाबमत्र अहते र्तयांनी एकत्र यावे,र्तयासाठी एक ग्रपु ऄसावा ऄसे वाटत होते. ठरले तर मग.. एक 

बनसगासंवधानासाठीचा ग्रपु काढायचा. नाव ठरले की नेचर क्लब द्यायचे. सगळ्या बमत्रांना लेक्चर मधनूच मेसेज पोहोचले. 

अबण सरुुवात झाली चाकोरी बाहरेच्या अयषु्याला..!  

पकडण्यासाठी फोन येउ लागले, तर कोणी जखमी पक्षी अणनू दते होते. साप पकडुन तो लगेच सोडून दणे्यात येत होत े

व र्तयाची नोंद ठेवली जात ऄसे.कधी दपुारी तर कधी रात्री 2-3 वाजताही फोन यायचे, जो बमत्र जवळ ऄसेल तो जाउन 

साप पकडायचा व सोडून द्यायचा. काही वेळा एखादा जखमी पक्षी कोणीतरी अणनू द्यायचा. र्तयाची रेटमेंट अमच्या 

रूममधेच चालायाची. कधी 2 बदवस तर कधी 8 बदवस पक्षी रूम मधेच ऄसायचा. एकदा का र्तयाच्या पंखात बळ 

अल,ेकी र्तयाला बनसगाात मकु्त केले जात ऄसे. एखाद्या पक्षाला मकु्त करतानाचा अनंद खरेच ऄवणानीय ऄसे. र्तयावषी 

जवळ जवळ 200 पेक्षा जास्ती साप अबण 60-70 पक्षांच्या शस्त्रबक्रया झाल्या, र्तयाही फक्त कॉलेज अबण असपासच्या 

पररसरातनू.. तसेच कॉलेज पररसरात ऄसलेल्या घोरपडीलाही जीवदान बदले. तसे पाबहले तर घोरपड पकडण्याची 



41 
 

अमची पबहलीच वेळ होती, व ती 4 फूट एवढी लांब होती. पण अम्ही सवाजण बमळून बतला पकडण्यात अबण लांब 

नेउन सोडण्यात यशस्वी झालो. 

            नागपंचमीला क्लबच्या माध्यमातनू पबब्लक स्कूलच्या मलुांसाठी साप अबण ऄधंश्रद्धा या बवषयावर प्रेसेंटेशन 

घेण्यात अले.तसेच मीही ऄनेक वेळा पयाावरणाच्या लेक्चरच्या वेळी साप, पक्षी याबवषयी प्रेसेंटेशन द्यायचो , जनेकरून 

र्तयाबद्दल लोकांना माबहती बमळेल व तेही या संवधानाच्या कायाात सहभागी होतील. गणपती मधेही र्तयासाठी चांगली 

संधी बमळाली, र्तयावेळी अम्ही स्वच्छता ऄबभयान म्हण ूपथनाट्य गणशेाच्या अगमनाच्या वळेी अष्टा शहरात अबण 

कॉलेज मधेही सादर केले. तसेच  गणपतीच्या 10 बदवसांसाठी " दषु्काळ " बह थीम बनवनू पाणी वाचवा पाणी बजरवा चा 

संदशे बदला, औदुबंर ला जाउन बनमााल्य संकलन केले तसेच गणशे मतूी दान करावी यासाठी प्रयर्तन केले. कॉलेज मध्ये 

ऄनेक वेळा पक्षीबनरीक्षण, वकृ्षारोपण यांसारखे कायाक्रम अयोबजत करून जागरूकता बनमााण करण्याचा प्रयर्तन केला.  

          ह े सगळे करताना थोडे 

कॉलेजकडे दलुाक्ष नक्कीच होत 

होते.कधी कॉलेजला बसायचो तर 

कधी नाही.बडफॉल्टर बलस्ट मध्ये 

तर नाव नाही ऄसे कधी  

झालेच नाही.कधी कधी साप 

पकडण्यासाठी फोन अला तर 

लेक्चर मधनू ईठून जायचो. पण 

बशक्षकही र्तयावेळी तेवढीच मदत 

करत होते, मीही र्तयाचा गैरफायदा 

कधी घेतला नाही. र्तयातच 

फोटोग्राफीचा छंद जडला. साप , पक्षी,बनसगा यांचे फोटो काढू लागलो. याची सरुुवात अपण केलेल्या कामांचा डेटा 

अपल्याकडे ऄसावा यासाठी मी फोटो घ्यायचो, अबण नंतर पक्षी ,प्राणी समजत गेले , र्तयांचा ऄबधवास समज ू

लागल्याने अणखीनच र्तयात भर पडली. अबण अपण या फोटोचा वापर लोकांमध्ये जागरूकता बनमााण करण्यासाठीही 

करू शकतो याची जाणीव झाली. हीच सवय संवधान फोटोग्राफी मध्ये बदल ू लागली. ऄनेकदा मलुे एक सपाबमत्र, 

प्राणीबमत्र, फोटोग्राफर म्हणनूच ओळख ूलागले होते. प्रर्तयेकाचा बघण्याचा दृबष्टकोन बदलत होता. र्तयावेळी काही लोक 

नावे ठेवण्यात व्यस्त होते तर काही ऄबभमानाने बघत ऄसत. र्तयातच सांगले सर, कबपल सर यांनी अमच्यावर बवश्वास 

दाखवला नसता तर अम्ही एवढे क्वबचतच करू शकलो नसतो हहेी खरेच. चाकोरीबाहरेून चालताना ऄशा माणसांमुळे 

खपू मोठा पाबठंबा नक्कीच बमळतो.  

 

            र्तयातच मोबहमांमळेु रेबकंगचा छंद वाढत गेला, पक्षीबनरीक्षणाला बफरू लागलो. ऄसेच एकदा मबल्लकाजुानच्या 

डोंगरावर जाण्याचा योग अला. तेथील मंबदर, वातावरण, अबण जैवबवबवधता पाहून थक्कच झालो. बतथेच पबहल्यांदा 

मला गरुड पक्षी पाहायला बमळाला. गरुड पक्षाबद्दल काहीच माबहती नव्हती,पण तरीही प्रर्तयेक अठवड्याला र्तयाच्या 
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घरट्यांचे बनरीक्षण करू लागलो, माबहती गोळा करू लागलो, र्तयाच्या प्रर्तयेक हालचालींचे फोटो घेत गेलो. ऄसे करत 6 

मबहने झाले अबण मी 3 घरट्यांचे बनरीक्षण करायचो. प्रर्तयेक अठवड्यात कुठे भेट द्यायची ह ेठरलेले ऄसायचे, ज्यावेळी 

सगळं हॉस्टेल झोपलेले ऄसायचे. तेव्हा मी अबण सौरव पहाटे 5-6 वाजता ईठून पठारावर जाउन बसायचो, 

पक्षीबनरीक्षण करायचो. खपू मोलाचा डेटा गोळा झाला.र्तया गरुडाच्या जीवनातील सगळे पैल ू अम्ही डोळ्याने बघू 

शकलो. र्तयाचे बपल्लांबद्दल पे्रम पाहू शकलो, र्तयाचे बचत्रीकरण करू शकलो ह ेभाग्यच...!  

मी या गरुडाचा पणूा जीवनपट बचबत्रत केला. र्तयांच्या बमलनापासनू ते र्तयांची बपल्ली घरट्यातनू ईडून जाइपयांत सगळे 

फोटो अबण माबहती मी बचबत्रत केली. आबंजनेरींगच्या प्रोजेक्टसाठी जेवढे कष्ट मी घेतले नाहीत, तेवढे कष्ट मी या 

गरुडाच्या संशोधनासाठी घेतले. अबण र्तयात चांगलेच यशही बमळाले. पढेु जाउन वन खार्तयाला मदतीला घेउन मी र्तया 

पक्षाची 2 घरटी वाचवण्याचा प्रयर्तन केला अबण तो यशस्वीही झाला. 

               कधीतरी बवचार करू लागलो तर फार समाधान वाटते की चाकोरी बाहरे पडून अपणही काहीतरी जीवन 

जगलो, संवधानाच्या कामात राबलो. 

एक बी पेरले , र्तयाचा सांभाळ केला अबण र्तयाचा अज वटवकृ्ष झालेला पाहताना अज अनंद नक्कीच होतो. अजही 

कॉलेजमध्ये नेचर क्लब हा ग्रपु सरुु अह ेअबण अजही मलुे र्तयाच्या माध्यमातनू बनसगा संवधानाचे काम करत अहते ह े

पाहून ऄबभमान नक्कीच वाटतो..  

          खरंच,अत्ताच्या या स्वाथी दबुनयेत एखाद्या प्राण्यावर, पक्षांवर पे्रम करण,े र्तयांच्या संरक्षणासाठी अयषु्य वचेन े

म्हणजे वेडेपणाचे ठरेल.. अत्ता प्रर्तयेक जण स्वतःच्या सखुाच्या मागे लागलेला ऄसताना एखादा जर या प्राण्यांसाठी, 

दशेासाठी जगत ऄसेल तर खपू बवबचत्र वाटत ऄसेल.. एखाद्या बदवशी र्तयाच माणसाचं सन्मान केला जातो. लोक र्तयाची 

वाहवा करतील पण ईद्याच बवसरून परत स्वतःच्या अयषु्यात गुंग. पण अपणही र्तया कायााला हातभार लावावा ऄसे 

कधी बवचार करणार ह ेलोक..?र्तया बन:स्वाथापण ेकाम करण्यातनू बमळणार अनंद ह ेलोक कधी ऄनभुवनार.? 

भगवदगीता  खरे सखु तर समपाण करण्यातच सांबगतले अह.े.मग या प्रवाहाप्रमाण ेवाहत जाणाऱ्या दबुनयेचा बवचार करून 

का शांत बसावे... कधीतरी चाकोरीच्या बाहरे पडून अयषु्य जगावे.. 

म्हणनूच ह ेबकतीपत खरे अह ेमाबहत नाही,पण माझ्यासाठी तरी... 

        ‚    Conservation is life... ‚ 

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

 

                    ®© केदार  ढेपे  

सांगली  

      संपका  – 7387742827 
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ZH$moer 
  नकुताच श्रावण मबहना लागलेला. पाण्याची ररमबझम तर कधी ईघडझाप चाल ू होती. रात्रीचे नउ वाजल े ऄसतील. 

नकुताच पाउस पडून गेलेला. थंडगार वारा सटुलेला होता. सळसळणाऱ्या पानांच्या अवाजासोबतच बेडकांचा 

‘डरावsss, डरावsss’ तर रातबकड्यांचा ‘बकरारारा बकरारारा’ अवाज भयाण शांततेला बचरत होता. 

 भर पावसाळ्याच े बदवस! ऄमावस्येची भयाण काळीकुट्ट रात्र! समोरचा रस्ता तर सोडाच पण ऄगदी समोर जरी कुणी 

येउन ईभ ंराबहलं तरी कुणी बदसणार नाही एवढं ते घनदाट जंगल अबण र्तयात भर घालणारा काळाकुट्ट ऄधंार. र्तयाच 

जंगलातनु सलवार सटू घातलेली, गळ्यात ओढणी गुंडाळललेी, लांबसडक केसांची वेणी घातलेली, पायात स्लीपर 

घातलेली सावळीशी छटा ऄसणारी ‘ती’ मात्र झपाझप पावल ंईचलत भरभर चालत होती. जागोजागी पाण्याचे डबके 

साचलेले तरीही कधी ऄडखळत तर कधी ठेच लागनू ती पडायची पण लगेच तोल सावरत ईभी होउन पनु्हा चालायची. 

मधेच पायाखालनू ‘सरारारा सरारारा’ अवाज करीत जाणारे साप. जंगली श्वापदांचा ‘कुइsssकुइss’ अवाज. मधेच वाघाची 

जंगल भेदनू काढणारी डरकाळी.  पण ती मात्र अपल्या लयीत चालत होती. "बतला" मात्र  ,ना कुणाची भीती वाटत 

होती, ना ऄधंाराची तमा! कारण बतला सदु्धा माबहती नव्हते ? अपण कोठे चाललोय? बजकडे पाय नेतील बतकडे जायचे 

हा बनधाार करूनच अज ती घरून बनघाली होती. 

      ‘ती’ म्हणजेच   कथेची नाबयका ‘नकोशी’ चालत चालत नकोशी एका ईंच टेकडीवर पोहोचली. क्षणभर ईभ ंराहून 

बतन ेलांब श्वास घेतला. खाली खोलवर पसरलेली दरी अबण ती ईंच टेकडीवर ईभी. फक्त एका पावलाचं ऄतंर बाकी 

होत ं बतला खाइत झोकून द्यायला. पढुच ं पाउल टाकलं की अपला ऄतं हा बनबित ह े माहीत ऄसनूसदु्धा बतच्या 

चेहऱ्यावर तसभूर सदु्धा भीती नव्हती. बतने परत एकदा सभोवार बबघतल.ं  बहरलेली बहरवी सषृ्टी डोळ्यात साठवनू 

घेतली. परत एकदा दीघा श्वास घेतला दोन्ही हात जोडून वर अकाशाकडे बघत , 

‚अइ मला  क्षमा कर!‛ 

ऄसं म्हणत, र्तया खाइत स्वतःला झोकून दणेार एवढ्यात दोन बळकट हातांनी बतला मागे ओढलं. बतने हात झटकायचा 

प्रयर्तन केला, पण बतचे नाजकू हात बळकट हाताच्या वेढ्यात सापडले होत,े जे सहजासहजी सटुणार नाही याची 

नकोशीला कल्पना अली. तरीही परत एकदा प्रयर्तन करावा म्हणनू बतन ेअढेवेढ ेघेत र्तयाच्या तावडीतनू सटुायचा प्रयर्तन 

केला. शेवटी ऄसहाय होत ती बजवाच्या अकांतान ेओरडली, 

"सोडा मला  का धरून ठेवलंत? मला मरायचय.ं नाही जगायचं मला! सोडा सोडा मला.‛ 

बतला ऄसं रडताना बघनू र्तयाने अपली पकड बढली केली. बतने परत एकदा पळायचा प्रयर्तन केला. ती धाव ूलागली. 

र्तयान ेबतला परत पकडल.ं बतन ेवळून माग ेबबघतलं अबण बवचारलं, 

‚कोण  तमु्ही? का वाचवलंत मला? मला नाही जगायचंय.‛ 

म्हणतच बतन ेअपला चेहरा दोन्ही हातात झाकत रडायला सरुुवात केली. र्तयाने बतला रडू बदलं. रडल्यानंतर ती थोडी 

सावरली, अपल ेडोळे, चेहरा ओढणीने पसुत तीन ेपरत र्तयाला बवचारलं, 
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 "कोण  तमु्ही? का वाचवलंत मला?‛ 

ती रडत ऄसताना बवक्रांत सदु्धा बाजचू्या दगडावर शांत बसला होता. बतच्या अवाजाने र्तयान ेबतच्याकडे बबघतलं. ‘तो’ 

जवळपास तीस-पस्तीस वयाचा ईमदा तरुण. दाढी वाढलेली पण व्यवबस्थत ऄसं राहणीमान. तो बतला म्हणाला, 

 

"माझं नाव  बवक्रांत.  मी बाजचू्याच गावात राहतो, अज नेमकी माझी बाइक बंद पडली म्हणनू गावात जाणारा शॉटाकट 

रस्ता जंगलातनू जातो म्हणनू मी आकडे अलो. जंगलातनू जाणारी पायवाट माझ्या पररचयाची. ऄधंार जरी ऄसला तरी 

पाय बरोबर वाट धरतात. तलुा माबहती अह,े या जंगलात जंगली श्वापदांचा वावर अह?े  तरीही त ूही वाट बनवडली! 

पण त ूआकडे कशी? ती पण एकटी? गावात सदु्धा तलुा कधी पाबहलेलं अठवत नाही म्हणजे त ूया गावात राहणारी नाही ह े

मात्र बनबित. अर्तमहर्तयेचा बवचार करून बनघाली ना त?ू  

ठीक अह ेकर अर्तमहर्तया, नाही ऄडवणार मी तलुा.‚ 

बतन ेर्तयाच्याकडे अियााने बबघतलं. 

‚ऄसा  कसा हा! अधी वाचवतो अबण अता अर्तमहर्तया 

कर म्हणतोय.‛ 

राधा अता बऱ्यापैकी सावरली होती. ती म्हणाली, 

‚माझं नाव नकोशी..‛ 

बवक्रांत हसायला लागला. 

 ‚ह.े.. ह.े.. ऄसं सदु्धा  नाव ऄसतं का कधी?‛ 

"हो ऄसतं  ना!  जो कुणालाच नाही अवडत र्तयाला  

‘नकोशी’ म्हणतात ना. मी नाहीच अवडत कुणाला म्हणनू 

माझं नाव नकोशी..‛  

बकती सहजतेने बोलली राधा. 

‚अधी माझं नाव नकोशी   नव्हतं, पण अता बाबांना मी नजरेसमोर नको ऄसते. म्हणनू माझं नवीन नामकरण केलंय 

र्तयांनी ‘नकोशी..’ अता जन्मदाता  बापच नकोशी म्हणणार तर गावही र्तयाच नावाने संबोधणार ना!‛ 

बतच्या बाबलश चेहऱ्याकडे बघतांना बवक्रांतला हसायला येत होतं. 

"बरं बरं नकोशी.. नाही राधा!  राधा मला सांग, त ूअर्तमहर्तया का करत होतीस?‛ दवेान ेआतकं सुंदर जीवन बदलंय, ते 

भरभरून जगायचं सोडून का स्वतःहुन अपण स्वतःला मरणाच्या दाढेत ढकलायचं?‛ 

बवक्रांत बतला समजावणीच्या सरुात म्हणाला. 
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"नकोय  मला ऄसलं जीवन.!रोजच्या मरण यातना. रोज रोज बजवंतपणी मरण्यापेक्षा एकदा मेलेलं बरं..‛  

राधा हुदंके दते म्हणाली. 

‚ह ेबघ राधा,   एक बमत्र म्हणनू माझ्यावर बवश्वास ठेवनू त ूमला सांगू शकतेस. जर  तझुी आच्छा ऄसेल तर. माझ्याकडून 

जेवढी मदत जमेल तेवढी मी नक्की करेन." 

का, कोण जाणे! बतला बवक्रांतच्या शब्दांनी बळ बमळालं. अबण ती अश्वस्त होउन र्तयाला सांगू लागली. 

"छान अनंदी, मजेत जगणारं कुटंुब होतं अमच.ं श्रीमंत नाही पण खाउन-बपउन सखुी समाधानी होतो. बाबांचा स्वतःचा 

ऑटो होता. अइ, बाबा मोठा भाउ प्रज्वल. प्रज्वलच्या पाठीवर चार वषाानंतर माझा जन्म झाला. घरात लक्ष्मी अली 

म्हणनू बाबा खपू अनंदात होते. मोठ्या हौसेने र्तयांनी माझं नाव ‘राधा’  ठेवलं. अपल्या ऑटोवर सदु्धा र्तयांनी मोठ्या 

ऄक्षरात माझं  ‘राधा’  नाव रंगीत ऄक्षरात बलबहलं होतं पण दवेाला कदाबचत अमच ंसखु पाहवलं गेल ंनाही. भयानक 

साथीचा रोग अला, पटापट लोकं बकड्या-मुंग्याप्रमाण े मरू लागले. र्तया साथीत माझा भाउ प्रज्वल हा सदु्धा बळी 

पडला. अइ- बाबांनी हाय खाल्ली. बाबा कसेतरी र्तयातनू सावरले पण अइ मात्र स्वतःला नाही सावरू शकली. प्रज्वल 

दादा दवेाघरी गेला अबण अइने ऄथंरूण धरल.ं बाबांनी खपू दवाखाने, दवेधमा सवा काही केल ंपण अइच्या तब्येतीत 

काहीच फरक पडत नव्हता. अइने खाण-ंबपण ंसोडल.ं हाडांचा सापळा बदसत होता अबण ऄचानक एक बदवस ती सदु्धा 

अम्हाला सोडून गेली. बाबांसाठी हा दसुरा धक्का होता. मी ऄगदी लहान चार वषााची. काय झालंय ह ेकळण्याचं माझं 

वय नव्हत.ं बाबांजवळ गेले की ते मला ढकलायचे, 

"तझू्यामळेुच ह ेसवा घडलंय, त ूअमच्या अयषु्यात अली अबण सगळ्यांना बगळंकृत केलं.. नकोशी कुठली!‚ 

ऄसं काहीबाही बडबडत राहायच.े अता बाबांनी अपल्या ऑटोवरच माझं नाव सदु्धा बमटवनू टाकलं. अता मी 

र्तयांच्यासाठी  ‘नकोशी’ होते फक्त एक नकोशी. अजी- अजोबा कुणीच नसल्यामळेु मला र्तयांच्याजवळ राहण्याबशवाय 

गर्तयंतर नव्हत.ं अता बाबांना दारूचं, जगुाराचं व्यसन जडल.ं रात्री बेरात्री दारू बपउन घरात यायच,ं मनात ऄसेल तर 

खायच,ं मारझोड करायची ह ेअता बनर्तयाचचं झालं होतं. शाळेतनू तर माझं नाव ं र्तयांनी कधीचच ंकाढलं होतं. दपुारी 

बाबा घरी नसल ेकी लपनू ऄभ्यास करायचे. एकदा र्तयांना माझी पसु्तक बदसली. र्तयांनी ती टराटर फाडून जळर्तया चलुीत 

टाकून बदली. खपू खपू रडल ेमी र्तयाबदवशी. र्तयानंतर मात्र मी कधीच पसु्तकांना हात लावला नाही. अज तर हद्दच झाली, 

बाबा नेहमीप्रमाणे दारू बपउन घरी अले. सोबत पाच-सहा माणसांची टोळी. छोट्याश्या झोपडीवजा घरात मी एका 

कोनाड्यात पाय दमुडून बसल ेहोते. र्तयांच ंजोरजोरात हसणं- बखदळण,ं घाणरेड्या बशव्या ऐकून ऄगंात बशरबशरी यायला 

लागली. र्तयांच्या घाणरेड्या नजरा माझ्यावर बखळल्या होर्तया! भीतीन े मी गारठून गेले! घरातनू बाहरे बनघाव ं म्हणनू 

पळायचा प्रयर्तन केला. एवढ्यात एकान ेमाझा हात पकडला. मी जोराने ओरडल,े बाबांना अवाज बदला पण बाबा तर 

मद्याच्या नशेत धुंद होउन पडले होते. र्तयांना अपल्या मलुीशी काही दणेघंेण ं नव्हत.ं स्वतःचा बचाव स्वतःच 

करण्यासाठी मी र्तयाच्या हाताला करकचनू चावा घेतला. ऄनपेबक्षत हल्ल्यामळेु र्तयाने माझा हात सोडला अबण मी 

धावत सटुल ेबजकडे वाट बमळेल बतकडे. खरंच हो, मला अता जगावंसं वाटत नाही, खपू कंटाळलेय मी या जीवनाला. 

नाहीच जगायच ंमला..‛ 

राधा मोठमोठ्यान ेरडायला लागली. 
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"त ूअधी पाणी  पी अबण शांत हो बघ.ू ह ेबघ राधा,  अयषु्यात ऄसे ऄनेक प्रसंग येतात. अर्तमहर्तया हा र्तयावरचा ईपाय 

नाही. मनषु्यजन्म बकतीतरी योनीतनू गेल्यानंतर बमळतो. र्तयाला आतक्या सहजासहजी वाया घालवायच नाही.‛ 

 बवक्रांत पोटबतडकीने सांगत होता.  

"ह े  सवा कळतंय मला, पण एकटी  मलुगी समाजासाठी शाप ऄसते रे. लोकांच्या घाणरेड्या नजरा, र्तयांच ेटोमण ेजगण ं

ऄसह्य करतात र्तयाच ंकाय?" 

राधान ेबवक्रांतला प्रश्न केला. 

"मी दइेन तलुा अधार, एक बमत्र म्हणनू..  तझु्यासारख्या ऄनेक ‘नकोश्या‘ अहते. र्तयांना खरी गरज अह ेती स्वतःच्या 

पायावर ईभं होण्याची. स्वावलंबी होण्याची. त ू बशक, मोठी हो, नोकरी कर अबण परतफेड म्हणशील तर एकच काम 

करायच.ं..करशील?" 

बवक्रांतन ेबवचारलं. राधा अियााने म्हणाली, 

 "कोणतं  काम? सांग ना.." 

"पढुील   अयषु्यात जर अणखी एखादी ‘नकोशी’ बमळाली तर बतला जगण्याची ईमेद द!े ‛ 

बवक्रांत बतच्याकडे पाहत म्हणाला. ‚नकोशी‛  म्हणनू सवाांनी वाळीत टाकलेल्या राधाला बवक्रांतच्या रुपात दवेदतू 

बमळाला. बतच ं अयषु्य सावरल.ं अज ती बशबक्षका ऄसनू ऄनेक बनराधार मलुींच्या चेहऱ्यावर हस ू फुलवनू सवाांची 

अवडती हवीहवीशी राधाराणी अह.े 

             "नका बहणव ूमलुींना  

              नकोशी नकोशी म्हणनू 

              द्या र्तयांनाही ऄबधकार 

                     जगण्याच्या 

                  फुलराणी बनवनू." 

 

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

 

®© चारुलता जगुल राठी 

ऄजुानी मोरगाव 

          संपका  -९४०४८८७३९३ 
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n`m©daU g§ajUmgmRr àË`j H¥$VrMr JaO   
2000 सालापासनू हवामानातील बदल व बबघाड बदसायला सुरुवात झाली. र्तयात Covid-19 महामारीची भर 

पडली. लाखों लोकांवर र्तयाचा दषु्पररणाम बघायला बमळाला. (New York/Geneva, 19 April 2021 (WHO) - 

Extreme weather combined with COVID-19 in a double blow for millions of people in 2020.) 

जगाच्या ऄथा व अरोग्य व्यवस्थेवरही याचा पररणाम  झाला.  2011 ते 2020 ह ेजगातील सवाात ईष्ण दशक ठरल.े 

NASA च्या अकडेवारीनसुार भभूागावरील तापमान ह ेसागरभागावरील तापमानापेक्षा वेगान ेवाढते. सागर भाग ह े90 

% पेक्षा जास्ती ईष्णता शोषण करतात.   

          सध्याच्या भौगोबलक  पररबस्थतीनसुार  पथृ्वीवर सवात्र हवामानात पररवतान घडून येत अह.े जगातील सवा दशे 

याचा ऄनभुव घेत अहते. दषु्काळ,महापरू,ऄबतवषृ्टी ,प्रदषूण,रोगांच्या साथी या समस्यांमळेु ऄनेक बठकाणी लोकसंख्या 

बपडलेली अह.े ऄनकूुल पररवतान ह े पयाावरणास  पोषक ऄसते तर प्रबतकूल पररवतान ह े पयाावरणास नकुसानकारक  

ऄसते. ह े अपोअप घडून येत नाही. र्तयास बहुतांशी मानवी हालचाली जबाबदार अहते. समस्यांच्या मयाादा वाढत 

ऄसनू र्तयावर  बनयंत्रण राबहले नाही.र्तयात सजीव  व बनजीव  सषृ्ठीचा  बवनाश ऄटळ अह.े ह ेअपणास बदसत ऄसनूही   

र्तयावर ईपाय  करण ेऄगर्तयाच ेझाले अह.े 

ईपाय:बनसगााचे जतन व संरक्षण:  

 बनसगा मातेचे व पयाावरणाच ेजतन करणे, जन्मदर कमी करणे, दरवषी झाडे लावण ेव जगवणे, जमीन, पाणी, हवा यांचा 

ईपयोग जपनू करणे, र्तयांची शदु्धता सांभाळण,े वापरलेल्या हवा,पाणी,जबमनीचा योग्य पद्धतीने पनुवाापर करण,ेप्रदषूण 

बनयंबत्रत करणे,पाणी साठवण,े ह ेईपाय अहते. जल संचयन (RWH) करा. नद्या जोड प्रकल्प पणूा करा. अपापल्या 

भागातील जल प्रवाह एकमेकांशी जोडा. सौर,पवन व  जल ईजाांचा वापर वाढवा. रासायबनक खतांच्या ऐवजी जैव खते 

वापरा.  

पररसर हररत केल्याने  सौंदया वाढेल पण र्तयाबरोबर भजूलसाठा वाढून काबानके्रडीट वाढेल. वस्र्तयांच ेशेती व जंगलावर 

होणारे अक्रमण थांबवल े पाबहजे. जंगले ही बनसगााची जलसंचय व जलपरुवठा करणारी व्यवस्था अह.े पयाावरण 

समतोल राखण्यासाठी सखल मैदानी प्रदशेात  एकूण क्षेत्रफळाच्या 33% व डोंगराळ प्रदशेात  66% क्षेत्रावर वनस्पतींची 

लागवड केलीच  पाबहजे. पैशाच्या नोटा पाणी बनमााण करत नाहीत. बनसगा पाणी दतेो. 

 कुटंुब  बनयोजन करून  लोकसंख्या वाढीला बनयंत्रण अणणे ईपयकु्त ठरेल. जगातील 60 % हून  ऄबधक 

लोकसंख्या गररबीच्या पातळीखालील जीवन जगत अह.े या लोकसंख्येची क्षमता ईपयोगात अणली जात नाही. जगात 

80 %  ऄसमाधानी लोक ह े  गरीबश्रेणीतील अढळतात. मनषु्यबळाच्या ईजेचा  योग्य वापर करण्यासाठी या गरीब 

वगाातील लोकांना श्रम परुबवण्यासाठी काय केले पाबहजे या बद्दल बनयोजन करावे लागेल.  

    गरीबी : 

ऄन्न ऄपरेु ,पाणी ऄपरेु, हवा ऄशदु्ध होते अह.े भकूबळी जाणाऱ्यांच ेप्रमाण वाढत अह,े तरीही अपण गटप का बसतो?  

भारतात कोरोना-19 (कोबवड) पवूाकाळात  ग्रामीण भागातील एकूण  लोकसंख्येपैकी 35 % लोक(265 द. ल. लोक) 

गरीब अहते. (2021). ह े प्रमाण 2022 पयान्त 50 % पयान्त जाणार अह.े  गरीबी का हटली  नाही? अपण नसुते 
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बनसगाापासनू  घेत राबहलो ,बनसगाासाठी दर वषी काही  केले  नाही. जमीन पाणी हवा शदु्ध राखण्यासाठी काहीही केले 

नाही. एकूण  क्षेत्राच्या 33% भागावर वनस्पती  बटकवल्या नाहीत , जबमनीची धपू थांबवली नाही .पाणी जपनू वापरल े

नाही, याला कोण  जबाबदार?   ह े  बनसगााचा समतोल राखण्याचे काम कोणाही एक व्यक्तीच ेनाही. ह ेकाम अपल्या 

सवाांचे अह,े ह ेकाम सामदुाबयक अह.े गाव करील ते राव न करील, एकी हचे बळ ऄसते.  शरीर ह ेसवा ऄवयवांच्या, 

आबंियांच्या परस्पर मदतीन े चालते. र्तयात पोषक व परूक हालचाली शरीराला बनरोगी ठेवतात. शरीराच्या या ऄनेक 

आबंियांच्या हालचालीवरून सद्भावनेसाठी अपणही मानवासह सवा  सजीवांना परस्पर मदत केली पाबहजे. एकी सवाांच्याच  

फायद्याची ऄसते.  वैर बनमााण न करता  अनंदी  समाधानी उजाा बनमााण करण ेईपयकु्त अह.े                     

 जल संधारण व्यवस्थेच ेबनयोजन: 

जल संधारण व्यवस्थेच ेबनयोजन ह ेमागणी व  परुवठा यांचा बवचार करून ठरवल ेपाबहजे. पाण्याचा गरजेपरुता कायाक्षम, 

अवश्यक योग्य जपनू वापर करावा. पाण्याप्रमाणे ऄनेक  बनसगा घटकांचा  पनुवाापर करणे अवश्यक अह.े पाणी कमी 

ऄसेल तर बठबक बसंचन करावे, जल बवतरण व्यवस्था बदलली पाबहजे. ईपलब्ध पाणी 50 % च वापराव.े ऄचानक 

मसुळधार पाउस कोसळला तर पाणी तुंबनू  राहू नये, ते वाहून जावे, आमारतीत परुाच्या पाण्याने नकुसान होउ नय ेयाचा 

अता अधीच बवचार करावा  लागेल. वस्र्तयांच्या गदीत ओढेनाले  गटारे खोल नसतात, आमारती ऄबनयोबजत बांध ू 

नयेत. ऄचानक संकटे अली तर तोंड दणे्याची क्षमता वस्ती कडे ऄसली पाबहजे. अपणच ऄडचणी बनमााण करतो. 

बनयम पाळत नाही. धोंडा अपल्या पायावर मारतो. अताच्या पररबस्थतीत गळ्याशी अल्यावर धडपड करणे चकुीचे 

अह े. यालाच माणसाने केलेले बनसगााचे शोषण म्हणतात.  

 

     पाणी गरजेपरुत े बपकांना द्या. कमी पाण्यावर जगणाऱ्या  बपकांच्या जाती शोधाव्या लागतील. प्रर्तयेक ईद्योगाप्रमाणे 

शेती सदु्धा काळजीपवूाक लक्ष्य दउेन केली तर व व्यवसायात मन  लाउन घाम गाळला, परेुसे प्रामाबणक श्रम  केले तरच 

समाधान बमळू शकेल. ऄगं  चोरून कोणीही कोठेही काम  करू नये. श्रमाबशवाय जगण ेबनरथाक अह.े  कोणतेही काम 

कायम स्वरूपी बटकणारे अकषाक अनंद दणेारे ऄसावे. यातनू परदशेी पाबिमार्तय राष्राप्रमाणे अपल्याकडे ईत्तम 

कामाची, सौंदयााची अबण सवाात महर्तवाच े म्हणजे कायदा बशस्तीची, बनयमांची शास्वत बवकासासाठी  कडक 

ऄमंलबजावणी झाली पाबहजे. प्रर्तयेक सजीव- बनजीव घटकांच्या बवकास जीवनाला काळाची मयाादा ऄसते. गेलेला  

काळ संपलेला ऄसतो. सावधपण ेनव्या बनयोजनाच्या बदशा प्रर्तयेक गावाने ठरवाव्यात . गावाच्या सामाबजक सावाजबनक 

सेवेला सहभागान ेसरुुवात करावी. गावाच ेबनसगा समदृ्ध भबवष्य घडवाव.े प्रर्तयेक गाव स्वावलंबी व्हावा.    

 

वनस्पतींच ेमहर्तव : 

सजीवांना जगण्यास ईपयकु्त बनसगा घटक संपतील बकंवा प्रदबूषत होतील ह े सवाांच्या लक्षात अले पाबहजे. अज 

ऄशांतता, ऄस्वस्थता वाढत ऄसेल तर र्तयावर मानवतेच्या दृष्टीने ईपाय योजणचे महर्तवाचे अह.े गरजा भागत नसतील 

तर जीवंत राहणार कस?े परेुसा ऑक्सीजन दणेारी हवा ईपलब्ध  नसेल तर श्वास कोंडला जाइल, पाणी स्वच्छ नसेल तर 

रोगराइ पसरेल. मदृा रासायबनक खतांनी  रोगट झाली ऄसेल ,तर ऄन्न कसे ईगवणार? भपुषृ्ठावर ईष्णताग्राही काबान डाय 
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ऑक्साइड(Co2 ) वाय ू   वाढत ऄसेल तर प्रदबूषत हवेमळेु जगणे ऄस्वस्थ होइल . वनस्पती (झाडे- 

झडुुप,ेगवत,बपके,नेच,ेशेवाळे ,वेली आ.) या वाय ुशदु्धी बनयंत्रणात सवाात  मोलाचा ऄर्तयंत महर्तवाचा वाटा  ईचलतात. 

वनस्पती ह्या नैसबगाकररर्तया ऑक्सीजन 02, अबण काबान डाय ऑक्साइड Co2    यांचा समतोल राखतात.(प्रकाश 

संशे्लषण प्रबक्रया). ज्या र्तया भागात हवामानानसुार वेगवेगळ्या वनस्पती  ईगवतात. पयाावरण समतोलासाठी कोणर्तयाही 

प्रदशेात साधारण   मैदानी भागात एकूण क्षेत्राच्या 33 % तर डोंगरमय   भागात एकूण क्षेत्राच्या 66 % प्रदशेावर 

वनस्पबत-जंगल क्षेत्र ऄसावे लागते. तमुच्या गावात/शहरात /तालकु्यात/बजल्हयात ,राज्यात  वनस्पबत क्षेत्र बकती टक्के  

अह ेते तपासनू पहा. म्हणजे वस्तबुस्थती कळेल. 

 

प्रर्तयेक गावाला बवनम्र अवाहन :-  

  गावोगावी चांगल्या कायाासाठी चांगल्यांच े ऄनकुरण केले पाबहजे. जलसंधारणांची ऄनेक यशस्वी ईदाहरण े

अपण पाहतो. पाण्याचा तटुवडा ऄसलेल्या भागात चारापाणी  टंचाइमळेु गरेु माणसे यांची ईपासमार होत होती. 1972 

च्या मोठ्या दषु्काळाच्या ऄनभुवातनू हुलगा माडगं खाउन, मजरूी करून राळेगणबसद्धी गाव जगत होते.  राळेगणबसद्धीचे 

लोक  रोजगारहमीच्या कामावर जात होते. मजरुीवर भागत न्हवते. सैन्याच्या नोकरीत स्वेच्छाबनवतृ्ती घेउन  ऄण्णाहजारे 

अपल्यागावी 1976 ला अले. पाझर तलावाच्या  सदोष बांधकामाचा ऄनभुव बघनू  ऄखेर श्रमदानाचा मागा 

शेतकऱ्यांनी  पर्तकरला.   काबाड कष्ट करणारा श्रमकरी शेतकरी हा खरा  सवाांचा ऄन्नदाता अह.े या नंतर 10 वषाांत  

पावसाचे पाणी ऄडबवण े, झाडे लावण ेही कामे केली. जलसंधारणाची कामे सरुू केल्यानंतर चौथ्या वषी बवबहरींना पाणी 

लागले. प्रर्तयेकाने    शेतीच्या बांधावर बोरी,शेवगा,शेवरी,कडू बलंब ,बाभळु ,जांभळू,सीताफळ,बनरगडुी  या प्रकारची 

स्थाबनक   हवामानात वाढणारी  झडुुप ेलावली . आतरत्र वनीकरणामाफा त  2.5 लाखावर झाडे लावली. र्तयातील 90 % 

झाडे जगली, 45 नाला बंबडंग  केले. एकीमळेु गावाच ेनैबतक बळ वाढल.े पाणलोट बवकासाची ताकत एवढी अह ेकी, 

गावातील कोरड्या हगंामी मतृबवबहरी ह्या बारमाही, जीवंत  झाल्या. येथील फळे  भाजीपाला कुवेत मस्कतला गेला. 

जबमनीऐवजी बपकाला पाणी बदले गेले.  गावात 50 संस्था 1990 च्या दरम्यान होर्तया. ज्ञानेश्वरीतील  16 व्या   

ऄध्यायानसुार : वन ेजागवावी, पाणी साठवाव ेह ेकाया गावकऱ्यांनी  केले. गाडून घेणाऱ्या दाण्यावर कणीस ईभ ेराहते. 

जग भतूकाळावर ईभे राहत.े ऄसे ऄण्णा हजारे म्हणतात. ऄशा ऄनभुवांचा ईपयोग अपल्या गावासाठी का करू नय?े 

राळेगणबसद्धीचे पररवतान होउन (1990 पासनू) 31 वष ेझाली तरी र्तयाचा ऄनभुव आतरांनी  कृतीत अणावा. गावोगावी 

जत्रा ,आतर ईर्तसव, सावाजबनक कायाात जो पैसा   खचा होतो  तो बनसगा समदृ्धीसाठी ईपयोगात अणावा, र्तयाने गाव सखुी 

होइल.    

मसुळधार पावसाच ेपाणी  महापरुामळेु समिुाला जाउन बमळते. ते समिुाला वाया  न जाउ दतेा ते  जबमनीवर ऄडवनू 

जबमनीत  मरुबवण े अवश्यक अह.े र्तयासाठी झाडेझडुुप े दरवषी लावावी लागतात तसेच  लहान -मोठे बांध घालनू, 

अडव्या ताली  घालाव्या लागतात. झाडांच्या मातीतील   मळुांच्या रूपाने पाणी जबमनीत मरुते, साठते. तेच  पाणी 

झऱ्याच्या रूपाने बवहीरींना,जलप्रवाहांना- ओढ्यांना बमळते. पावसाळ्यात वस्र्तयामध्ये आमारतींच्या छतावर   पावसाच े

पाणी ऄडवनू पाइपद्रारे जबमनीवर टाकीत साठवतात र्तयास  पजान्यजल संचयन (Rain Water Harvesting )म्हणतात. 
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 हवामानात बदल व तापमानवाढीमळेु तलाव,तळी,टाक्यांमधनू साचलेले पाणी  वाफेने ईडून जाउ नये म्हणनू र्तयावर 

अच्छादन घालतात . 

 

सवाांना पयाावरणाची बनसगााची हाक : जगा, जग ूद्या अबण जगवा  

 अपल्या शरीरातील सवा आबंियाप्रमाणे धरतीवरील  सवा घटक परस्परावलबंी अहते. मेंद ूव रृदय  बंद पडल ेकी, शरीर 

चालत नाही. सवा आबंियात परस्परावलांबन,परस्पर सामंजस्य, सहकाया करण्याची क्षमता पाबहजे. एकटा कुणी जगचू शकत 

नाही. समदुायाला जीवनात महर्तव अह.े र्तयातनू गरजा भागतात व  रक्षण होते. समदुाय व एकी बशवाय समाधान व शांती 

प्राप्त होण ेऄशक्य अह.े  सत्तेसाठी, वचास्वासाठी, संघषा-स्पधाा करून दसुऱ्याचे नकुसान करून अपण पढेु जाण्यासाठी 

बनसगाात माणसू जन्माला अललेा  नाही. तो स्पधाा करताना आतरांच ेकल्याण प्रगती होइल, सगळे जगावेत या भबूमकेतनू 

जगला पाबहजे. बनसगा अबण मानव एकमेकांसाठी, बनसगााच्या अबण जीवनच्या समदृ्धीसाठी अहते. जसे, हवा नसेल तर 

प्राण बटकणार नाही. पाणी नसेल तर तहान भागणार नाही. 

 

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

®© प्राचाया डॉ.प्रकाश सावतं, 

वाइ.  

संपका  -9881812681 
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_Z~wÜXrMr gmH$Sr 
अपण जन्माला अलो ते मन व बदु्धी या दोन इश्वरदत्त दणेग्या सोबत घेउनच.बदु्धी व मन ह ेप्रर्तयेकाचे अपले स्वतंत्र 

ऄसते. बधु्दीचा संबंध ईघड ईघड 'मेंद ू'शी अह.े मेंदचूी अवश्यकता प्रर्तयेक प्राबणमात्रालाच अह,े मेंदबूशवाय योग्य तो 

बवकास वदृ्धी होण ं ऄशक्यच अह.े दवेाने अपल्याला मेंद ू बदला याबद्दल दवेाचे अभार मानावे तेवढे थोडेच. ही 

बनःसंशय एक ऄनमोल दणेगी अह.े र्तयाबरोबरच दवेाने एक 'मन' ही बदलं अह ेर्तयाचं काय? ते काय अह?े बबहणाबाइनंी 

तर सरळ सरळ दवेालाच प्रश्न केला अह.े... 

ऄसं कसं मन दवेा, ऄसं कसं रे घडल?ं 

कुठे जागेपणी तलुा ऄसं सपनं पडलं! 

  

दवेाचे बदवास्वटन अह े ह.े स्वटनासारखंच अभासी, ऄबनबित. पण मग ह े कशासाठी?जगाचा पसारा मांडल्यावर आथे 

चालणारे ऄजब-गजब खेळ बघण्यासाठी, र्तया खेळांचा अनंद घेण्यासाठी अबण गोष्टी हाताबाहरे जाउ लागल्या कीं मग 

ऄवतार घेउन सगळं सावरण्यासाठी.म्हणनू दवेाने ह े मन बनमााण केले अबण मानवाला बदले. नाहीतर मला सांगा, 

जनावरांच्या ईध्दारासाठी दवे कधी ऄवतार घेतो कां? " संभवाबम यगुे यगुे "चं वचन दवेाने फक्त माणसालाच बदले अह े

ना? 

  खरंतर बधु्दीप्रमाणचे मन ही सदु्धा एक मौल्यवान दणेगी अह ेमाणसाला बमळालेली. मनाची ताकद खपू मोठी ऄसते, 

मनाचा वेग व झेपही खपू मोठी ऄसते. याची तलुना केवळ वाऱ्याच्या ससुाटपणाशीच केली जाते--मनोजवम ्मारुततलु्य 

वेगम!्   ह ेईगाच नाही म्हटलं अह.े गबत आतकी बवलक्षण अह ेकीं मन कुठे अह ेयाचा ऄदंाज करणचं कठीण अह,े 

" अतां होतं भइुवर, गेलं गेलं अबाळांत।। " 

 बदु्धी व मन दोन्ही मानवजातीच्या प्रगबत व बवकासात बरोबरीचे भागीदार अहते. सवा पश-ुप्राण्यांपासनू माणसू वेगळा 

अह े तो केवळ बधु्दीमळेु नाही तर भावनांमळेु सदु्धा. भावनांचा अबवष्कार बधु्दीच्या अधारेच होतो ह े मात्र खरं. 

मनषु्याच्या व्यबक्तमर्तवात 'बधु्द्यांका'  आतकाच 'भावनार्तमक गणुांक'  महत्त्वाचा ऄसतो 'साबहर्तय, संगीत, बवबवध प्रकारच्या 

कला' या मनांतील तरंगांवर,संवेदनशीलतेवर ऄवलंबनू ऄसतात, अबण माणसाच्या, समाजाच्या सवाांगीण बवकासावर 

या बतन्हीचा पगडा ऄसतो.अपल्याकडे एका श्लोकात म्हटले अह,े 

साबहर्तय संगीत कला बवहीनः। 

साक्षात ्पशःु पचु्छ बवषाणहीनः।। 

 

प्राण्यांच्या जगात या बतन्ही गोष्टी नाहीतच.कोबकळेचा पंचम,नागाचे डोलण,ेमोराचा डौलदार पदन्यास ह े कलार्तमक 

अहचे पण ह ेऄपवादच म्हणावे लागतील नाहीतर याबशवाय ऄसणाऱ्या व्यक्तीला कोणी पश ुम्हटलं नसतं. माणसाजवळ 

ह े सवा अह े कारण माणसाला मन अह.ेआतकंच नाही तर जगात जे बवबवध धमा अचरणात अहते र्तयांचा 

ईगम  माणसाच्या मनाला अवर घालण्यासाठी,मनावर काबपूाण्यासाठी झाला अह ेस्वतःच्या मनाला अवर घालणे, 

र्तयाच्या वेगावर, शक्तीवर ताबा बमळवण ेमाणसाला स्वतःच्या तटुपुंज्या ताकदीवर केवळ ऄशक्य अह.े रामदासांसारखा 

समथा योगीही म्हणतो, 
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ऄचपळ मन माझे, 

नावरे अवररता। 

तजुबवण शीण होतो 

धांव रे धांव अता।। 

 

    अयषु्यातील ऄनेक ऄवघड प्रसंगी मनाच्या रथाचे वेग भगवंताच्या हाती बदल्याबशवाय मागा सांपडण ेकठीणच ऄसते 

र्तयासाठी भगवंतावर बनष्ठा व मनात स्वधमााचे ऄबधष्ठान ऄसायलाच पाबहजे.अपल्या धमााची बशकवण तर अयषु्यातील 

संभ्रबमत करणाऱ्या, गोंधळात टाकण्याऱ्या प्रसंगातनू, दःुखान,े भयाने येणाऱ्या हताशेमधनू अपल्याला बाहरे काढून योग्य 

मागाावर नेण्यासाठी अह.े अबण कां ऄसणार नाही? भर रणांगणात भयशंबकत व्याकुळ मनामळेु ऄजुानाची झालेली 

ऄवस्था पाहून श्रीकृष्णाने अपल्या बधु्लीप्रामाण्याने, चातयुााने र्तयाला सांवरायला,समजतू घालायला सरुुवात केली. 

हळुहळु ऄजुान सांवरला,र्तयाने मनावर ताबा बमळवला व यधु्दाला ईभा राबहला. यधु्दामधे ऄजुानाच्या 

शस्त्रकौशल्याआतकाच र्तयाच्या मनाचा बनधाार, सामथ्या व बस्थरता महर्तवाची होती. कुरुक्षेत्रावरील ऄजुान व श्रीकृष्णाची 

जोडी ही मन व बधु्दीची एकबत्रत सांगड अह,ेकाया बसध्दीस नेण्यास सज्ज झालेली. केवढं महान काया करून दाखवलं या 

जोडीन-े-धमाक्षेत्रावरील बनणाायक बवजयाबरोबरच 'गीते' सारखा महान ग्रथं र्तयांनी जगाला बदला. मनबधु्दीच्या या महान 

कायााला शतशः प्रणाम! 

               ऄनेक कवींनी लेखकांनी वबणालेले ह ेमन अह ेतरी कुठे? अपल्या मेंदमूध्ये बडफॉल्ट मोड (Default Mode 

) नांवाचा एक भाग अह,े जो सतत कायारत ऄसतो. र्तयांत सतत उजाा खचा होत ऄसते. र्तयामळेु अपल्याला एक 

प्रकारचा थकवाही येतो. तसं पाबहलं तर अपल्या शररराच्या सवा हालचालींवर अपल्या मेंदचूा ताबा ऄसतो. मेंदचू्या 

अज्ञेतच सवा बदवसभर गोष्टी घडत ऄसतात. पण अपल्याच या भागावर मात्र मेंदचूा ताबा नसतो, अबण मेंदचू्या या 

भागाचा शररराच्या कुठल्याच भागावर ताबा नसतो. याच्या अज्ञेत शररराच्या कुठल्याच बक्रया चालत नाहीत. म्हणजे 

अपल्या रोजच्या जीवनात दनैंबदन व्यवहारात याला कांहींच काम नसते पण तरीसदु्धा हा क्षणभरही स्वस्थ नसतो. ही 

माबहती वाचनांत अली तेव्हा वाटलं मेंदचूा हा भाग म्हणजेच मन ऄसावं. श्री. गोंदवलेकर महाराजांची प्रवचने--रोज एक 

याप्रमाण ेनेहमीच वाचते मी.र्तयांत वाचलं होतं, 

" मनाला सतत चळवळ करायची संवय अह.े र्तयाला स्वस्थ बसवण ंफार ऄवघड अह.े" 

मनाचे ह ेवणान वरील माबहतीशी तंतोतंत जळुते अह.ेबबहणाबाइचं्या ओव्या अठवल्या अबण अिया वाटलं र्तयांच्या 

सारख्या एका ऄबोध बाइने मनाचा घेतलेला वेध बकती बवलक्षण व ऄचकू अह.े 

        अपण अपले दनैंबदन व्यवहार करत ऄसतांना मेंदचूा हा भाग मात्र कधी भतूकाळात तर कधी भबवष्यकाळात 

रमलेला ऄसतो. भतूकाळातील अठवणी, व भबवष्याची बचंता हा मेंदचू्या या भागाचा स्थायी भाव अह.े याला जण ु

वतामानकाळात जगताच येत नाही. र्तयाला सारखे प्रयर्तनपवूाक वतामानात अणावे लागते. अपल्याला पषु्कळदा ईपदशे 

केला जातो.. वतामानात जगा...कारण या मेंदलूा वतामानात कांही काम नसतं. र्तयाला भतूकाळात बकंवा भबवष्यकाळात 

भटकंू बदले नाही कीं र्तयाला बवश्रांतीच ऄसते. 

               अयषु्यातील ऄसंख्य व्यथा या भागांत स्मतृीच्या रूपाने सांठलेल्या ऄसतात कांही ऄबप्रय ऄनभुवांमळेु बभती 

मनांत दडलेली ऄसते. ऄबप्रय घटना व दःुखद ऄनभुव सतत मनाला व्यबथत करतच ऄसतात. ऄपमानाचे, पराभवाच े
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शल्य, चकुांची खंत मनांत राहतेच. भबवष्याची बचंता, ऄबनबितता मनात ऄसरुबक्षततेची भावना बनमााण करते. अबण या 

सवा गोष्टी मनाला नकारार्तमक भावनेने भरून टाकतात, ऄस्वस्थ करतात. पषु्कळशा अजारांचा ईगम मेंदचू्या या 

भागाच्या ऄस्वस्थपणांतच ऄसतो,र्तयामळेु याला ऄधनूमधनू बवश्रांबत दणे े अपल्या स्वास्थ्यासाठी खपू अवश्यक 

अह.ेपण याला बवश्रांबत द्यायची कशी?  स्वस्थ बसवायचे कसे?कारण अपण झोपतो तेवढाच वेळ हा स्वस्थ बसतो, 

याला बवश्रांबत बमळते. परेुशी झोप घेण ेअपल्या अरोग्यासाठी म्हणनूच अवश्यक अह.े जागेपणी सदु्धा याला बवश्रांबत 

दणे्याचे कांही ईपाय अहते. जेव्हा अपण एखादी गोष्ट तल्लीन होउन करतो तेव्हा ह ेमन स्वस्थ बसते. तसंही मेंदचूा हा 

भाग स्वस्थ, बनिल ऄसल्याबशवाय अपण कुठल्याही कृतीत बदु्धी एकाग्र करुच शकत नाही. मनःस्वास्थ्यासाठी 

प्राणायाम, ध्यान वगैरेंचा ईपदशे केला जातो र्तयामागे मखु्य सतू्र हचे अह.े प्राणायाम करतांना श्वासोच्छवासावर लक्ष 

कें बित झालेलं ऄसतं र्तयामळेु मन स्वस्थ राहते. ध्यान करतांनाही म्हणनूच मन शांत होते. मेंदचू्या या भागाला बवश्रांबत 

म्हणजे पषु्कळ उजाा वाचते व अपल्याला ताजेतवाने वाटते. कुठचीही गोष्ट एकाग्रतेने, तल्लीन होउन करण े ह े एक 

प्रकारचे ' ध्यान ' मेबडटेशन अह.े अपण बदवसभरातील प्रर्तयेक गोष्ट नीट लक्ष दउेन एकाग्रतेने केली तर वेगळे मेबडटेशन 

करायची गरजच नाही. 

             गौतमबधु्दाची ध्यानस्थ मबूता अठवा.या मतूीतनू जाणवणारा, प्रतीत होणारा बनिलपणा हा बनबितच फक्त 

शररराचा नाही, र्तयामागे बनिल मनाचे ऄबधष्ठान अह.े बधु्दाची सवा बशकवणच अबर्तमक, ऄतंगात स्तरावर अह.े बदु्ध 

अपल्याला मनातील ऄतंःस्थ शांतता बशकवतो. श्रीकृष्ण रथाच्या चाकाचा धांवता पररघ अह.े रस्र्तयावरील खड्डे, 

धक्के खाचखळगे कसे पचवत जायचे, पार करायच,े कसा सामना करायचा, ह ेबशकवतो.पण बदु्ध फार फार स्तब्ध अह.े  

बदु्ध रथाच्या अंसासारखा ( मधल्या दांड्यासारखा ) अह े चाकाचा परीघ जोरात धांवत ऄसला तरी अस फक्त 

स्वतःभोवती बफरतो, अपली जागा सोडत नाही, बस्थर राहतो. र्तयाने अपली जागा सोडली तर रथ कोसळेल, ईदध््वस्त 

होइल. रथाच्या अंसाचं ह े महत्त्व रामायणात ऄगदी सरुुवातीलाच सांबगतले अह.े रथाचा अंस मोडल्यावर कुणी 

सांवरायला नसते तर दशरथ महाराज यदु्ध हरलेच ऄसते. रथाच्या अंसाचे ह े महर्तव बदु्ध परत एकदा अपल्याला 

बशकवतो. अयषु्याच्या रथाचा हा अंस म्हणजेच बधु्दाच्या मते अपलं मन.ते शांत, बस्थर पाबहजे. गौतमबधु्दाची 

ध्यानस्थ मबूता म्हणजे तनमनाच्या अरोग्याचे द्योतकच, बतची ईपासना ही संपणूा अरोग्याची गरुूबकल्ली अह.े 

 

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

 

®© डॉ. सौ. ऄनरुाधा भागवत. 

  आदंौर. 

संपका  – 9827528106 
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ऄबमताभ बच्चन वय वषा ८० ऄजनूही तरुणाला लाजवले ऄशा जोशात काम करतात. कोठेही अपल े

म्हातारपण ते बमरवत नाहीत. गलेी पाच दशके अपल्या ऄबभनयाने र्तयांनी मोठा व छोटा पडदा  गाजबवला व 

अजही 'केबीसी' च्या माध्यमातनू व नकुताच अलेल्या 'ईंचाइ'  या बचत्रपटातनू  र्तयाच उजनेे र्तयांनी काम केले 

अह,े करत अहते. जीवनात अलेल्या चढ-ईताराला सामोरे जात, शारीररक व्याधीवर मात करत, जीवघणे्या 

ऄपघातातनू बरे होत, अबथाक बदवाळखोरीला सामोरे जात, बफल्मआडंस्री मधील नवनवीन  तंत्र,गोष्टी बशकत, 

नवीन सहकलाकारांसोबत स्वतःला जळुवत काम करण ेसोपी गोष्ट नव्ह.े अजच्या बपढीला र्तयांच्याकडून खपू 

काही बशकण्यासारख ेअह.े अशा भोसले वय वषा ८९, अजही र्तयांचा ईर्तसाह तसूभरही कमी झालेला नाही. 

ररऍबलटी शो मध्ये जाणे, तरुण गायक कलाकारांना मागादशान करण,े प्रसंगी गाण ेर्तयाच जोमात चाल ूअह.े स्वगीय 

गाणकोबकळा लता मगंेशकर यांच्या सोबतच अशा भोसले यांची दखेील गायन के्षत्रात वगेळी ओळख अह.े 

अशा  भोसले यांची गाण्यातील बवबवधता ऄलौबकक. अपल्या खाजगी अयषु्यातील कटू प्रसंगाला सामोरे 

जात, गाण्याची ईमी कायम ठेवत गायन के्षत्रावर र्तयांनी अपला एक वगेळा ठसा ईमटबवला . 

 वयाच्या ८१ वषीदखेील  श्री . शरद पवार राजकारणात ठाण मांडून अहते. कॅन्सर सारख्या अजारावर मात 

करत, भल्याभल्या राजकारणांना पाणी पाजत, अपल्याच पक्षातील बंड मोडत, सतत कायारत राहण ेह ेसाधे काम 

नाही. पायाला पट््टया बांधनू अजही सवात्र राजकारण, समाजकारण साठी ते संचार करतात. अपल्या पक्षावरील 

र्तयांची पकड थोडीही बढली झालेली नाही. मागील काही बदवसापवूीच ते हॉबस्पटल मध्ये ऍडबमट ऄसतांना, 
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डॉक्टरने मनाइ केली ऄसतांनाही  पक्षाच्या ऄबधवशेनाला हजर राबहले व अपल्या कायाकर्तयााना र्तयांनी मागादशान 

केले. ८४ वषााचे श्री. रतन टाटा अजही कायारत अहते. या वयातही नवीन जबाबदाऱ्या घणे्यास ते तयार 

ऄसतात. कापोरेट जगात अजही र्तयांचा तेवढाच दबदबा अह.े  शास्त्रीय गाबयका  श्रीमती प्र. भा. ऄत्रे अजही 

वयाच्या ९० वषी कायारत अहते. स्वतःचे गरुुकुल चालवतात, बवद्याथ्याांना मागादशान करतात. माझ्या ऄसे 

वाचण्यात अले अह ेकी र्तया  स्वतःच  कारदखेील ड्राइव्ह करतात.  ८८ वषीय गीतकार, बनदशेक, कवी श्री. 

गलुजार अजही अपल्या लेखणीतनू नवीन नवीन गाणी बलहीत अहते, बसनेक्षेत्रात कायारत अहते. नवीन 

बचत्रपटाचे बनदशेन करीत अहते.  

वरील सवाांनी अपापल्या क्षेत्रात यश, पैसा, प्रबसद्धी, मान-सन्मान कमावला ऄसला तरी ते थांबले नाहीत. 

अपल्या क्षेत्राला एक नवीन अयाम दणे्यासाठी ते अजही र्तयाच ईमदेीने, र्तयाच ईर्तसाहात  कायारत अहते. वय, 

शारीररक व्याधी र्तयांना थांबव ूशकल्या नाहीत.  

अपण वयाची चाळीशी-पन्नाशी गाठली की 'बास झाले अता',  थकलो बअु '  ऄसे म्हणतो. काहीजण तर 

ररटायरमेंटचे बनयोजन सरुु करतात. साध्या-साध्या व्याधी समोर नमते घेतात. ऄपयश अले की खचनू जातात, 

नाईमदे होतात. ऄशा प्रसंगी वरील ईदाहरण ेडोळ्यासमोर अणा. वरील सवाांनी सलग ५०-५५ वषा एकाच क्षेत्रात 

ऄलौबकक काम केले अह.े ऄपयशाला ते दखेील सामोरे गलेे ऄसतील, वयानसुार येणाऱ्या शारीररक व्याधी 

र्तयांना दखेील अल्या ऄसतील. खाजगी अयषु्यातील झालेली हानी र्तयांनी दखेील पचवली ऄसेलच. बकतीतरी 

संकटाना यांनाही सामोरे जाव े लागले ऄसेल. बकर्तयेक जणांकडून झालेले ऄपमान पचवाव े लागले ऄसतील. 

यशाबरोबर येणाऱ्या ऄनेक प्रलोभनांचा  मोह र्तयांनाही पडला ऄसेल. या सवाांवर मात करत अजही अपल्या 

अपल्या के्षत्रात ते पाय रोवनू ईभ ेअहते.  

जीवनातील अलेल्या यश-ऄपयश याकडे तटस्थतेने पाहत, अलेल्या संकटाला धीराने सामोरे जात, 

शरीर स्वास्थ्य व मनस्वास्थ्य ईत्तम ठेवत, कोणर्तयाही व्यसनाच्या अहारी न जाता, स्वतःची उजाा, ईर्तसाह 

वाढवीत अपल्या ठरबवलेल्या के्षत्रात दीघाकाळ सजगतेने मागाक्रमण करण ेशक्य अह ेहचे यावरून बदसनू येते .   

 

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

 

 

® © महशे भा. रायखलेकर 

                सोलापरू  

संपका  : 9326612436 
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h°mpñnQ>c D$^maUrMm g§Kf© 
एका मंगळवारची सकाळ, ऄकरा वषाांचा होतो मी, डॅाक्टर अले होते घरी, एक मोठं आजेंक्शन दते होते अइला, तीला 

दम्याचा त्रास होता. बरयाचदा त्रास व्हायचा तीला, डोंबबवलीतल्या डॅा.राव यांच्याकडे उपचारासाठी जायची ती, यावेळी 

सदु्धा तीला डोंबबवलीकरा नेलं, पण ती परत अलीच नाही, ती गेली कायमची, माझ्या अयषु्यात न भरून बनघणारी 

पोकळी बनमााण करून.माझा लहान भाउ भषुण ९ वषाांचा होता, र्तयाला बहमोफेबलया  हा रक्ताचा अजार होता. के.इ.एम. 

परळला र्तयाचे ईपचार उपलब्ध होते. वडील र्तयाला घेउन जायचे, पंधरा पंधरा बदवस ऄॅडबमट  ऄसायचा तो. मग 

वबडलांची नोकरी पण गेली, कोण एवढ्या सट्ुया दणेार.अइ माझी बशबक्षका होती, तीचं थोडं पेंशन यायच,ं भषुणची 

औषधं खपुच महाग होती, मग वडील वेगवेगळ्या रस्टकडे फ्रांसचे, लोकांकडून मदत घेउन भावाचा उपचार करायचे. 

घरात बऱ्याचवेळा खायला पण नाही बमळायचं अम्हा दोघांना. मग हातात वाटी घेउन मी शेजारी जायचो काहीतरी 

खायला द्या ऄसं मागायला, लहानच होतो भकु अवरायची नाही. 

*कोणर्तयाच लहान मलुाच्या वाट्याला ऄसे बदवस नको बहच बाटपाचरणी प्राथाना* 

 

भावाला र्तयाच्या अजारपणामळेु बशकता नाही अलं, मी बी.एस.स्सी. झालो बवसाव्या वषी, पढेु एम.एस.स्सी 

(मरीन झओुलॉजी) ला ऄडॅबमशन  पण घेतली. जॅाब करून बशकायचं ऄसं ठामपण ेठरवलं होतं, पण प्रॅबक्टकल्स लेक्चसा 

पणुा बदवस लागायचा, भषुणच्या औषधाकरता नोकरी करण गरजेच होतं, नाही जमलं पढेु बशकायला. एका कंपनीत 

क्लाका  ची नोकरी बमळाली ऄकांउंट ऄबसस्टंट ची, अइ जाउन दहा वषा झाली होती. प्रचंड हाल झाले होते दहा वषाात. 

भषुणच्या वेदना, औषधासाठी पैशांचे पॅ्राब्लेम, खायची अबाळ ऄसं सगळं भोगत होतो अम्ही. 

लग्न लवकर केलं मी वयाची २१ वषा पणुा झाल्यावर, वैश ु (सौ.वैशाली) १९ वषाांची, लव्ह मॅरेज, लोक 

हसलेसदु्धा, वैश ु मात्र ठाम होती. लग्न लवकर केलं र्तयामळेु खायचे हाल कमी झाले, वबडलांना सांबगतलं इथनु पढेु 

भषुणच्या औषधांची जबाबदारी माझी. पगार होता रू. २४००/- , एका आजेंक्शन ची बकंमत होती रू.६०००/-, मग माझं 

सदु्धा लोकांकडे हात पसरण ं सरुू झालं. कजा घे औषधं घे, पैसे परत कर ह े सरुू झालं, वैशनुे मात्र साथ बदली. 

बटटवाळ्याच्या गणपती बाटपाच्या अशीवाादाने लग्न लवकर झालं ऄसा माझा ठाम बवश्वास अह.े मग मुंबइच्या बहदंजुा 

हाॅबस्पटलमध्ये ररसेटशनीस्ट म्हणनु जॅाब बमळाला अबण अयषु्याची बदशा बनबित झाली. पाच वषा बहदंजुा हाॅबस्पटलच्या 

ररसेटशन काउंटरवर काम करताना हाॅबस्पटल कसं चालतं याचा नीट ऄभ्यास करता अला. बऱ्याच मोठ्या डॅाक्टरांच्या 

ओळखी झाल्या, बहदंरुृदयसम्राट श्री बाळासाहबे ठाकरेंची सजारी करणारे हाटा सजान डॅा.मांडके सर, न्यरुोसजान डॅा.बी. के. 

बमश्रा सर, यरुोलॅाजीस्ट डॅा. शरद सागडे सर, डॅा. उदानी सर, डॅा. पी.पी.ऄशोक सर, डॅा.नवबनत कुमार सर, स्पाइन सजान 

डॅा. शेखर भोजराज सर ऄशा बकर्तयेक ऄर्तयंत हुशार डॅाक्टरांच्या सहवासात अलो, खपु बशकायला बमळालं बहदंजुा 

हाॅबस्पटलमध्ये. 

सायन्स ग्रजॅ्यएुट ऄसल्यामळेु बहदंजुाच्या न्यरॅुालॅाजी बडपाटामेण्टमध्ये टेबक्नबशऄन म्हणनु माझी बनयकु्ती झाली 

अबण खऱ्या ऄथााने रूग्ण सेवा काय ऄसते ते बघायला बशकायला बमळाली. ऑपरेशन  बथएटर, अय.सी.य.ु बहदंजुाच्या 

प्रर्तयेक कोपरयात काम करायला बमळालं जागतीक दजााच्या अरोग्यसबुवधेचा मी एक छोटासा भाग होतो. 
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मुंबइपासनू ६५ बक.मी वर श्री महागणपती मंबदरामळेु प्रबसद्ध ऄसलेल्या बटटवाळा गावात माझा जन्म झाला. बहदंजुा मध्ये 

खपु समाधानाने काम करून जेव्हा रात्री उशीरा बटटवाळ्यात ईतरायचो अबण मग एक खपु मोठा फरक जाणवायचा, 

बदवसा मी एका ससुज्ज अरोग्यव्यवस्थेचा एक भाग ऄसायचो अबण रात्री बटटवाळयात अलो की जाणवायचं की 

माझ्या या गावात 

अरोग्यबवषयक सबुवधा 

काहीच नाहीये. बहदंजुामध्ये 

बटटवाळ्यातल्या बकंवा 

ओळखीने अलेल्या बऱ्याच 

पेशंटना खपु मदत करता अली 

मला. खपु लोक यायचे 

माझ्याकडे मदत मागायला, 

भषुणचे हाल लहानपणापासनु 

बघतच होतो मग मी प्रर्तयेकाला 

जमेल ती मदत करत होतो, 

बकतीतरी पेशंटच्या बायपास 

सजारी, वेगवेगळ्या अजारावरच ेपेशंट बहदंजुातल्या उपचाराने ठणठणीत बरे झाले, बरं बहदंजुात काम करणारया स्टाफचं 

एक वैबशष््टय अह,े सवाच जण खपु मदत करतात, ऄगदी वॅाडाबॅायपासनु, नसेस, टेबक्नबशऄन, ररसेटशन सवाांमध्ये मदत 

करण्याची वतृ्ती होती, तेच संस्कार झाले माझ्यावर अबण अपल्या बटटवाळयात अरोग्यबवषयक काहीच सबुवधा नाहीत 

याकरता हाॅबस्पटल उभारणीचे बवचार माझ्या मनात यायला लागले.बटटवाळ्यातील अम्ही बमत्रांनी हाॅबस्पटल उभारणीचे 

ध्येय ठेउन एक चॅररटेबल संस्था उभी केली *बक्रएबटव्ह ग्रपु*. 

एक ठाम बवचार अमच्या मनात ऄसा होता की, हजारो क्रांतीकारकांनी अपल्या प्राणांचे बबलदान दउेन, 

लाखो सर्तयाग्रहींच्या र्तयागातनु अपल्या दशेाला स्वातंत्र्य बमळाल, र्तयांनी दशेाकरता र्तयांच कताव्य केलं, अम्ही काय 

करणार अहोत, अबण म्हणनुच माझ्या गावास ज्याची गरज अह े ते हाॅबस्पटल उभारणीच काया हचे दशेकाया ऄसं 

सम़िनु अम्ही सवाांनी कायााला सरुवात केली. अम्ही २००० साली प्रथम एक बक्लनीक सरुू केलं ‘बक्रएबटव्ह 

पॅाबलबक्लनीक’ या नावाने, कल्याण डोंबबवलीमधील जवळपास ६५ डॅाक्टरांना भेटुन बवनंती केली की बटटवाळयात या, 

र्तयातले २६ जण अले अबण चार ते पाच जण बटकले, डॅा.बकरण परांजपे (ऄस्थीरोगतज्ञ) डॅा. रतृा मराठे (नेत्ररोगतज्ञ), 

डॅा.सोनाली लोहीया (नेत्ररोगतज्ञ), डॅा.ऄजय बससीकर (र्तवचारोगतज्ञ), डॅा.ऄमोल इटकर (कान,नाक,घसारोगतज्ञ) ह े

सवाजण बारा वषा अमच्या बरोबर राहीले. सात वषा झाली होती बक्लनीक सरुू करून, बहदंजुा हाॅबस्पटलमधलं माझ काम 

सांभाळून बक्लनीक पण बघत होतो, सीमा सारखे खपु प्रामाबणक स्टाफ पण भेटले. सात वषाांमध्ये बक्लनीक स्वतःच्या 

ताकदीवर चालायला लागले होते, गरज पडेल तेव्हा अम्ही वगाणीतले पैसे वापरत होतो, बक्लबनकमधल्या सबुवधा 

वाढवण्यासाठी चॅरीटी शो करून पैसे जमवले होत ेगेल्या सात वषाात, सवाांनी खपुच मेहनत घेतली होती, सदुवैाने बहदंजुा 

हाॅबस्पटलमध्ये नव्याने जॅाइन केलेल्या श्री प्रमोद लेले सरांना भेटण्याची योग बाटपानेच घडवनु अणला, मी सरांना 

बटटवाळ्याची पररबस्थती समजावनु सांबगतली व अम्ही करत ऄसलेल्या कामांची माहीती बदली, बटटवाळा अबण 
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पररसरातील नागरीकांसाठी हाॅबस्पटलची बनतांत अवश्यकता अह ेर्तया करता मदत करा ऄशी बवनंती केली. श्री.प्रमोद 

लेले सरांनी मात्र मनापासनु मदत केली नंतर तर पणुा बहदंजुा हाॅबस्पटलच मदतीला अलं. 

श्री. लेले सरांच म्हणण ं होतं की जागा ऄसल्याबशवाय अपण काही करू शकत नाही. माझा पत्रकार बमत्र 

श्री.सनुील जावडेकर याच्यामळेु मळुचे बटटवाळेकर पण डोंबबवलीच राहणारे श्री प्रमोद दलाल व र्तयांच्या मातोश्री प्रबमला 

वसंत दलाल यांची ओळख झाली व पबहल्याच भेटीत र्तयांनी बटटवाळ्यातील साडेतीन गुंठ्याचा टलॅाट अम्हाला दणेगी 

दाखल द्यायचे कबलु केल,े पढेु बाजचुा साडेतीन गुंठ्याचा टलॅाट अम्ही बवकत घेतला. ७ गुंठे जागा बमळाली अबण एक 

बदवस बहदंजुा हॉबस्पटलमधनु सीइओ श्री.प्रमोद लेले सर, डॅा. बाळ भालेराव सर, डॅा. गसु्ताद डावर सर बटटवाळयात 

जागा बघायला अले. मग बटटवाळा गणपती मंबदर रस्टी श्री.सभुाष जोशी व बाकीचे मंबदराचे रस्टी यांच्याबरोबर बमबटंग 

झाली. र्तया भेटीत मंबदराने हाॅबस्पटलची बबबल्डंग बांधनु द्यायचे कबलु केले. र्तयाच दरम्यान एल ऑड टी चे चेऄरमन श्री. 

दवेस्थळी सरांची भेट झाली, र्तयांनी हाॅबस्पटल उभारणीत तसच पढेुसदु्धा खपु मदत केली. कायम दवेळासारखे त े

बक्रएबटव्ह ग्रपुच्या मागे उभे राहीले व हाॅबस्पटल उभारणीच्या खचाातला मोठा वाटा ईचलला. 

 

१९ वषा झाली होती मला बहदंजुा हाॅबस्पटलमध्ये काम करून, १२ वषा झाली होती हाॅबस्पटल उभारणीचा संघषा करून, 

शेवटी बक्रएबटव्ह ग्रपुच्या बारा वषाांच्या संघषाानंतर बटटवाळ्यातील पबहलं मल्टीस्पेशालीटी हाॅबस्पटल श्री महागणपती या 

नावाने २४ ऑक्टोबर २०१२ साली सुरू झालं. मेहनतीचं साथाक झाल्याच समाधान होतं.पण खरा संघषा तर अता सरुू 

झाला होता, डॅा.बाळ भालेराव सरांच म्हणण ं होत की बटटवाळा श्री महागणपती मंदीराकररता प्रबसद्ध अह े तर 

हाॅबस्पटलच नाव श्री महागणपती हाॅबस्पटल ऄसायला हवं, श्री. प्रमोद दलाल काकांनी वबडलांच्या स्मतृीप्रर्तयथा जागा दान 

केली होती, पण डॅा. भालेराव सरांच्या शब्दाला मान दउेन श्री. दलाल काकांनी लगेच होकार बदला. लवकरच माझ्या 

लक्षात अलं स्वतःचा जॅाब सांभाळुन बक्लबनक चालवण्यापेक्षा हाॅबस्पटल चालवण बकतीतरी पटीने कठीण अह ेअबण 

मला माझं बहदंजुा हाॅबस्पटलची १९ वषाांची नोकरी सोडुन बक्रएबटव्ह ग्रपुची जबाबदारी म्हणनु नोकरी सोडुन हाॅबस्पटल 

चालवण्याकरता यावं लागलं अबण ते गरजेचेही होते पण एकदा दशेकाया करतोय म्हटंल्यावर कोणर्तयाच शंका नव्हर्तया 
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माझ्या मनात. हाॅबस्पटल सरुू केलं तेव्हा दोन एम.बी.बी.एस डॅाक्टर होते फक्त, बटटवाळ्यासारख्या खेडेगावात कोणी 

स्पेशालीस्ट डॅाक्टर यायला तयार नव्हते, नसेस टेबक्नबशऄन वेगवेगळी बडपाटामेंट उभी करण ंएक मोठ अव्हान होतं. 

र्तयावेळेस बहदंजुामध्ये ऄसलेले डॅा.राजेंि पाटणकर जे सध्या ज्यबुपटर हाॅबस्पटल पणु्याच ेसीइओ अहते र्तयांच मागादशान 

सतत बमळत होतं. लवकरच अमच्या बमत्रांच्या लक्षात अलं की बद्रतीय स्तरावरील उपचारपद्धती ऄसणारं हाॅबस्पटल 

चालवण्याचा खचा प्रचंड ऄसतो अबण अम्हाला ज्यांनी मदत केली ते लोक बकंवा कॅापोरेट कंपन्या काय बकंवा 

बटटवाळ्याच गणपती मंबदर काही अम्हाला हाॅबस्पटल चालवण्याचा खचा दणेार नव्हते. म्हणजेच हाॅबस्पटल 

चालवण्याची जबाबदारी जशी बक्रएबटव्ह ग्रपुची होती तशीच बवश्वास दाखवनु उपचार करणाऱ्या पेशंटची होती, २४ 

ऑक्टोबर २०२२ ला श्री महागणपती हाॅबस्पटलने अरोग्यसेवचेी दहा वष ेयशस्वीररर्तया पणुा केली, ऄसंख्य लोकांचे, 

रोटरी क्लब मुंबइ पालेश्वर, बनक इसरानी फाउंडेशन तसेच वैयबक्तक ऄनेकांनी हाॅबस्पटल उभारणीच्या कायाात हातभार 

लावला. दहा वषाांची यशस्वी रूग्णसेवा बक्रएबटव्ह ग्रपुच्या हातनु घडलीये, जे काया करतोय ते दशेकायाच अह े या 

भावनेतनू अजही अम्ही सवाजण काम करतोय याच मोठं समाधान मला अह.े 

डॅा.संकेत पाठारी, डॅा.ररतेश नायक, डॅा.अतीश बदबक्षत, डॅा. बहतंेंि चौधरी तसेच जवळपास २५ डॅाक्टर अज 

अपल्या या हाॅबस्पटलमध्ये सेवा दतेायत, या सवाांनी व इतर सवा स्टाफ ने सदु्धा खपु मेहनत घेतलीय. अतातर 

हाॅबस्पटलला एन.ए.बी.एच. चे क्वालीटी करता ऄसणारे प्रमाणपत्रसदु्धा बमळालय. अज या हाॅबस्पटलमध्ये माझ्या 

अइसारखा दम्याचा त्रास ऄसणारे बरेच पेशंट रात्री बेरात्री उपचार घेण्यासाठी येतात, अज कोणर्तयाही अइला उपचार 

बमळण्यासाठी बदवस ईजाडायची वाट बघत त्रास सहन करावा लागत नाही. माझ्या भावाला बहमोफेलीया अजारासाठी 

लागणारे महागडं आजेंक्शन बहमोफेबलअ सोसायटीने अपल्याच हाॅबस्पटलमध्ये मोफत उपलब्ध कारून बदलय जे २४ 

तास उपलब्ध अह,े वैयबक्तक माझ्यासाठी या ऄर्तयंत समाधान दणेाऱ्या  गोष्टी अहते. थोर व्याख्याते श्री.दाजीशास्री 

पणशीकर यांच्या अग्रहाखातर ग्रामीण भागातील हाॅबस्पटल उभारणीच्या संघषाावर माझे  ‘समपाण’ ह ेपसु्तक प्रकाबशत 

झालय. स्टोरीटेल या ॲपवर श्री.उदय सबनीस यांच्या भारदस्त अवाजात ते ऑबडओ बकुच्या माध्यमातनु उपलब्ध 

अह.े  

ह ेकाया करत ऄसताना भावना तीच अह े‘समपाणाची’.  

 

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

 

®© बवक्रांत बापट 

श्री महागणपती हाॅबस्पटल, बटटवाळा 

मो.नं. ९८२०८७२०८४ 
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          साधनाताइनंी फोन खाली ठेवला अबण काही वळे र्तया तशाच शांतपण े बसनू 

राबहल्या..जण ूर्तया पंचवीस वषाांपवूीच्या काळात गले्या होर्तया.. र्तयांना अठवला तो बदवस..  

          नेहमीप्रमाणे सहुास दहा वाजता ऑबफसला गलेा.. बपंकीच्या शाळेची बस येइल 

म्हणनू ती घाइघाइने बतची तयारी करत होती.. बवराज.. बतचं नउ मबहन्याचं बाळ.. 

नकुताच दधू बपउन गाढ झोपला होता.. प्रेमभराने र्तयाच्या गालाची पापी घउेन ती 

बपंकीचा डबा भरू लागली.. बतन े बपंकीला गल्लीच्या कॉनारवर थांबलेल्या बसमध्ये 

चढताना पाबहलं अबण नंतरच ती घरात वळली..! 

          एवढ्यात कुकरची बशट्टी वाजली.. जरा जोरातच.. कदाबचत बतसरी बकंवा 

चौथी ऄसावी.. ती एकदम घाबरली.. बतला वाटलं बाळ ईठेल घाबरून.. म्हणनू ती 

पळतच स्वयंपाक घरात गलेी अबण बतने पटकन कुकर बंद केला..अबण बाहरे अली.. 

पाळण्यात शांत झोपलेल्या बवराजकडे बघनू बतला हायसं झालं.. ती शांतपण ेखचुीत बसली 

अबण बतन ेवतामान पत्र ईघडलं.. हाच वळे बतला मोकळा बमळायचा.. स्वतःसाठी.. नाहीतर 

एकदा बवराज ईठला की बतला काही सचु ूदते नसे.. लहानपणापासनूच भारी ऄवखळ होता 

तो.. बवराजचा बवचार मनात येताच बतला हसू अलं.. बतने परत एकदा झोपलेल्या 

बवराजकडे पाबहलं.. नंतर बतला वाटलं ऄसा कसा हा गाढ झोपलाय?? याला बरं ऄसेल 

ना.. ग्लानी वगरेै तर अली नसेल ना.. नाहीतर एवढ्याशा अवाजाने मलंु दचकून 

ईठतात.. पण हा ऄगदी शांत झोपलाय.. अपलं मन ईगीच काहीतरी 

शकंाकुशकंा काढत ऄसतं.. सहुासला सांग ूका..बतला अठवलं, मागे मुबंइला 

गलेो होतो तेव्हा ऄसंच, आबंजनाची बकती मोठी बशट्टी वाजली.. पण तेव्हाही हा ऄसाच शांत झोपला होता.. तेव्हा 

खपूच लहान होता म्हणा.. पण तरी काय झालं.. म्हणनू तर जास्त काळजी वाटते.. ऄशा ईलट सलुट बवचारांनी 

बतच ंडोकं भडंावनू गलंे.. शवेटी बतने ठरवलं अज ह ेसहुासच्या कानावर घालायचं अबण लगचे डॉक्टरकडेही 

जाउनच यायचं म्हणनू.. तेव्हा बतचं मन थोडं शांत झालं.. 

          संध्याकाळी सहुास घरी अल्यावर ठरल्याप्रमाणे ती र्तयाच्या बरोबर अधी र्तयांच्या फॅबमली डॉक्टरकडे 

गलेी.. र्तयांचा प्रॉब्लेम ऐकल्यानंतर र्तयांनीच या ENT डॉक्टरांकडे म्हणजे डॉक्टर प्रेरणा साने यांच्याकडे जाण्यास 

सांबगतले.. 

          र्तयाप्रमाणे ती दोघे बवराजला घउेन डॉक्टर प्रेरणा यांच्याकडे गलेे.. तेव्हापासनू जण ूबतच्या पायाला बभगंरी 

लागली.. डॉक्टरांनी जवे्हा र्तया दोघांना सांबगतले की, र्तयांच्या बाळाला ऄबजबात ऐकू येत नाही..र्तयाला 

profound hearing loss अह.े. म्हणजे तो जन्मतःच ठार बबहरा अह.े. तेंव्हा र्तयांच्या पायाखालची जमीनचं 

सरकली.. डॉक्टर खोटं बोलतायत ऄसंच र्तयांना वाटलं.. कारण र्तयांची मोठी मलुगी बपंकी म्हणजे बचन्मयी, एक 

ऄबतशय गोड, हुशार अबण चणुचणुीत मलुगी होती.. एकतर बतच्या जन्मानंतर जवळजवळ सात-अठ वषाानंतर 



61 
 

र्तयांनी दसुरा चान्स घतेला होता.. मलुगा झाला म्हणनू सगळेच खशु होते.. अबण अता डॉक्टर ह ेकाय सांगत 

होर्तया.. डॉक्टरांनी पढु ेह ेही सांबगतलं की तमु्ही अणखीन काही tests ही करून घ्या.. मुबंइला ऄबलयावर जगं 

हॉबस्पटलमध्ये जा.. र्तयांनी बचठ्ठी बलहून बदली.. साधनाला ऄजनू अशा वाटू लागली.. बतन ेलगचे सहुासला रजा 

काढायला सांबगतली.. ती स्वतःही काम करत होती.. बतनेही स्वतःची रजा मजंरू करून घतेली.. अबण दोघहेी 

मोठ्या अशनेे ऄबलयावर जगं हॉबस्पटलमध्ये गलेे.. पण.. ददुवैाने र्तयांनीही  डॉक्टर साने यांच्या म्हणण्याला पषु्टी 

बदली.. अता मात्र साधनाचे धैया गळालं..सहुासनेच यावळेी बतला सावरलं.. मुबंइच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानसुार 

ते म्हसैरू येथील जगप्रबसद्ध ENT हॉबस्पटलमध्ये गले.े. यांवर काय ईपाय करता येतील ह ेपाहण्यासाठी.. बतथे 

गले्यावर साने डॉक्टरांनी सांबगतलं तेच खरं अह ेया बनणायावर बशक्कामोताब झालं अबण साधनाचा आतके बदवस 

अवरून ठेवलेला बांध फुटला.. ती सहुासच्या गळ्यात पडून रडू लागली.. अपल्याचं वाट्याला ह े भोग का 

अले म्हणनू बतचं रृदय अक्रोश करू लागलं ..सहुासलाही ऄश्र ू अवरेनात.. थोड्या वळेाने र्तयाने स्वतःला 

सावरलं.. अबण हळूहळू समजावत, धीर दते साधनालाही शांत केलं.. बतला र्तयान ेएक मात्र बजावलं ..ह ेरडलीस 

ते पबहलं अबण शवेटचं.. आथून पढु े बहमंत हरायची नाही..अपण दोघांनीही बमळून अल्या पररबस्थतीला तोंड 

द्यायचं..अबण साधनाने नंतर जण ूकंबरच कसली.. मग मात्र बतन ेमागे वळून पाबहलं नाही.. अपला सारा वळे 

फक्त मलुांसाठी द्यायचा ह ेजण ूठरवनूचं टाकलं.. यासाठी वळेप्रसंगी नातेवाइक, नोकरी, बमत्र मबैत्रणी,सारं सारं 

बतन ेमागे सारलं.. स्वतःची चैन, मौजमजा.. ह ेतर ती जण ूबवसरूनच गलेी.. 

        बतला अठवलं, जेंव्हा ती परत नोकरीवर जॉइन होणार ऄस ठरलं, तेंव्हा र्तया बाळाच्या पाळणाघरासाठी 

बतला बकती बफराव ंलागलं.. कारण ह ेबाळ कणाबबधर ऄसल्याने याची बवशेष काळजी घ्यावी लागणार म्हणनू 

सरुवातीला सगळीकडून नन्नाचा पाढाच ऐकू अला.. एक वळे तर ऄशीही अली की अता नोकरी सोडावी 

लागते की काय ऄसंही वाटलं.. पण दवेाचीच कृपा म्हणायची.. एक जोडपं या बाळालाही सांभाळायला तयार 

झालं एकदाच.ं. अबण ऄशा रीतीने साधनाची नोकरी परत एकदा सरुू झाली.. एवढ्या छोट्या बाळाला बदवसभर 

कानात ते मशीन लावनू ठेवण ं खपू ऄवघड गोष्ट होती.. पण र्तयाची सवय करणहंी भाग होतं.. र्तयामळेु ऊतू 

कुठलाही ऄसला तरी बवराजला सदवै टोपडं घालावं लागायचं.. जणेकेरून र्तयाला मशीन काढता येत नसे.. मग 

र्तयासाठी साधनाने एक यकु्ती लढवली.. ती वगेवेगळ्या अकाराची म्हणजे सशाचे, माकडाचे ऄसे बवबवध 

प्राण्यांच,े पक्ष्यांच ेअकार, कान ऄसलेली टोपडी बशवनू घ्यायची.. ज्याची छोट्या बवराजला गमंत  वाटेल अबण 

तो टोपडं काढून टाकणार नाही.. ऄसं करत बतन े र्तयाला मशीनची फार लहानपणापासनूच सवय लावली.. 

र्तयावळेेस वायर ऄसलेली मशीनच बाजारात ईपलब्ध होती.. नंतर तो शटा घालण्याआतका मोठा झाल्यावर 

रंगीबेरंगी, तेही बखसेवाले शटा शोधनू अणायचे, मग परत र्तयाला माग ेएक छोटुसा मशीन ठेवण्याएवढा बखसा 

बशवनू घ्यायचा.. ह ेसवा ती न कंटाळता करत ऄस.े. बतने मान झटकली.. यात काय एवढं.. ह ेतर सगळयाच अया 

करतात.. ती स्वतःशीच हसली.. बतला अठवलं.. एकदा डॉक्टर प्रेरणा बतच्या घरी अल्या होर्तया.. बतचं घर पाहून 

र्तया थक्कच झाल्या.. बतच्या घरी बतन ेघरातल्या प्रर्तयेक वस्तवूर बचठ्ठी लावलेली होती.. जसं हॉल मध्य,े TV वर 

'TV-Television' तसंच मराठीतही दरूबचत्रवाणी ऄसेही बलहून ठेवले होते.. आतरही वस्त,ू जस ेसोफा, डायबनंग 

टेबल, खचुी, शोकेस, फॅन, घड्याळ, पोस्टर, फोन आ. सगळीकडे ऄशाच बचठ््ठया लावनू ठेवलेल्या होर्तया.. अत 

स्वयंपाक घरातही हाच प्रकार.. प्रर्तयेक पदाथााच े बचत्र अबण र्तयाच्या नावाची बचठ्ठी..ह े सारं पाहून र्तयांना खपू 
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अनंद झाला.. कारण ही कणाबबधर मलंु visually म्हणज े बचतं्र पाहून, वाचनूचं लवकर बशकतात.. अबण 

म्हणनूच साधनाने जवेढी बमळतील तेवढी बचत्र बमळवनू सबंध घरभर बचतं्र लावनू ठेवली होती.. म्हणजे जाता येता 

ती बवराजला बदसावीत, हा हते.ू. अबण र्तयाच्या डोक्यात ते शब्द पक्के बसावते..यासाठी अपलं घर आतरांच्या 

घरापेक्षा वगेळं बदसत ऄसेल हा बवचारही चकूुन कधी बतच्या मनात अला नव्हता..साधना अबण सहुास 

बवराजसाठी करत ऄसलेल्या या प्रयर्तनांबद्दल र्तयांनी मनापासनू र्तयांचं दोघांचंही कौतकु केलं.. कारण 

ऑबडओलॉबजस्ट, स्पीच थेरबपस्ट, सारेच जण कणाबबधर मलुांसाठी काय काय करावे ते सांगतात, पण र्तया 

सचूनांच तंतोतंत पालन करण ं ह े फक्त अबण फक्त पालकांच्याचं हातात ऄसतं अबण ज े पयाायाने र्तयांच्याच 

मलुांच्या बहताचं ऄसतं..जे साधना अबण सहुास समजनू चकुले होते.. अबण म्हणनूच प्रसंगी प्रेमळ तर कधीकधी 

कठोर होउनही  साधना बवराजला बशस्त लावण्याचा प्रयर्तन करीत होती..तब्बल पाच वषाानंतर जवे्हा बवराज 

बतला पबहल्यांदा 'अइ' म्हणाला तो क्षण तर ती कधीच बवसरू शकणार नव्हती.. अताही र्तया अठवणीने बतच्या 

डोळ्यांत पाणी तरारलं ...बतन ेडोळे बमटले.. 

       बतला अठवलं, एक बदवस 

बतला ऑबफस मधनू यायला थोडा 

ईशीर झाला होता.. ती घराच्या 

गटेपाशी पोहचली तोच र्तयांच्या 

शजेारी राहणारे एक बशक्षक 

,जोशी सर, र्तयांच्या स्कूटर वरून 

बतथे अल े अबण र्तयांच्या बरोबर 

बवराजही ईतरला.. र्तयांच्याबरोबर 

र्तयाला पाहून ती थक्कच झाली.. 

तो तर पाळणाघरात ऄसायला 

हवा होता.. मग यांच्याकडे 

कसा??ती काही बवचारणार तोच 

र्तयांनी बंबारडींग सरुु केले.. झाले 

होते ऄस े की र्तयाची शाळा तर 

दपुारी तीन वाजताच सटुलेली.. पाळणाघरातल्या काकीच र्तयाला शाळेत सोडायला अबण अणायला जायच्या.. 

र्तयाबदवशी र्तयांनी शाळेत सोडलं खरं पण परत अणायला बवसरल्या.. बवराज बतथेच मदैानात बफरत राबहला.. 

अबण कणाबबधर ऄसल्याने कुणी काही बवचारलं तरीही  गटपच बसला.. र्तयामळेु कुणालाच काही कळेना.. हा 

कुणाचा मलुगा.. आथे कसा अला, काय करतोय, र्तयाला कुठे जायचंय ते.. नंतर र्तया शाळेचे सर, ज े बवराजला 

अबण र्तयाच्या अइला म्हणजेचं साधनाताइनंाही ओळखत होते, र्तयांनी बवराजला पाबहलं अबण मग घरी अणनू 

सोडलं.. ही सारी बचत्तरकथा ऐकून सहुास अबण साधना हबकूनच गले.े. म्हणज े दपुारी तीन वाजल्यापासनू 

संध्याकाळी सहा साडेसहा पयांत बवराज मदैानात एकटाच बफरत होता.. ते जोशी सर भटेले म्हणनू.. नाहीतर.. 

अताही नसुर्तया बवचारानेच साधनाच्या ऄगंावर काटा अला..नंतर यावरही र्तयांनी मागा काढला.. र्तयाच्या शटा 
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पॅन्टच्या बखशात, तसेच दप्तरात पण दोघांचेही ऑबफसचे फोन नंबर, घराचा पणूा पत्ता ऄसलेल्या बचठ््ठया ठेवण्यास 

सरुुवात केली.. साधनाला वाटलं, अता माग ेवळून पाहताना र्तया साऱ्या गोष्टींच हस ूयेतंय.. पण तेंव्हा.. तेव्हा 

मात्र  काळजाचं पाणी पाणी झालं होतं.. ऄसो.. बदवस कसे भरभर जातात ना.. 

        ऄसाच दसुरा एक प्रसंग बतला अठवला.. एकदा लहानपणी बवराज खळेता खळेता श ूअली म्हणनू घरी 

पळत अला अबण धाडकन बाथरूम मध्य ेघसुला.. तेव्हा गावाहून र्तयाची अजी म्हणजे साधनाची अइ अली 

होती, र्तयामळेु तो पाळणाघरात न जाता घरीचं अजी जवळ होता.. पण बराच वळे झाला तरी तो बाहरे येइना 

र्तयामळेु अजीला काळजी वाटू लागली. र्तयांनी बऱ्याच हाका मारल्या.. पण र्तया बवराजला कशा ऐकू 

येणार??अत पाण्याचा नळ चाल ू ऄसल्याचा अवाज येतं होता..र्तयाला तर बबचाऱ्याला रडताही येत नव्हतं.. 

म्हणजे अत तो रडतोय ह ेकळणार तरी कसं??.. र्तयामळेु अतमध्ये बवराजच ंनेमकं काय चाललंय ह ेकळायलाही 

मागा नव्हता.. शवेटी नाइलाजाने र्तयांनी मलुीला म्हणज ेसाधनाला ऑबफसमध्ये फोन लावला.. ऄथाातच वररष्ठांची 

परवानगी घउेन ती लगचेच घरी यायला बनघाली.. आथ े अजींनीही शजेारच्या लोकांची, बबबल्डंगच्या 

वॉचमनकाकांची मदत घतेली, र्तयांनी सतुार वगरेै बोलावले होतेच.. साधना घरी पोचताच ते दार तोडण्यात अलं 

अबण अत ऄडकलेला बवराज एकदाचा मोकळा झाला.. तो रडतच अइला येउन बबलगला.. र्तयाचा 

केबवलवाणा चेहरा पाहूनच साधनाचे डोळेही झरत होतेच.. पण र्तया पररबस्थतीतही खबंीरपण ेबतन ेर्तया अलेल्या 

सतुाराकडूनच सगळ्या खोल्यांच्या खालच्या कड्या काढून वर ईंचावर, बवराजचा हात सहजी पोचणार नाही 

ऄशा ईंचीवर बसवनू घतेल्या.. पररबस्थती र्तयांना ऄस ेऄनेक धडे बशकबवतच होती...ऄसो. 

        बवराजचा अज दहावीचा बनकाल होता.. सकाळपासनूच र्तयाच्या अतबाहरे फेऱ्या चाल ूहोर्तया.. साधनाही 

थोडीशी बेचैन होती.. बतन ेबवराजच्या लहानपणी घतेलेल्या बनणायाची अज जण ूकसोटी लागली होती..आतक्यात 

सहुासचा फोन अला.. तो बवराजच्या शाळेत र्तयाचा बनकाल अणायला गलेा होता..सहुासचा अनंद मनात 

मावनेासा झाला होता.. र्तयाने सांबगतले की बवराज फस्टा क्लास मध्य े पास झाला होता.. र्तयाला चक्क ७०% 

माक्सा बमळाले होते.. साधनालाही खपू अनंद झाला.बतने बवराजला लगचे पेढे अणण्यासाठी खाली 

बपटाळले..बवराजच्या लहानपणी बतने घतेलेला बनणायचं शवेटी योग्य ठरला होता..र्तयावळेी र्तयाला बवशेष शाळेत 

घालावे म्हणनू खपू जणांनी अग्रह धरला होता.. पण र्तयावळेी साधना अबण सहुास मात्र अपल्या बनणायावर ठाम 

होते.. र्तयांनी बवराजला सवा सामान्य मलुांच्या शाळेतच घातले.. आतर मलुांबरोबर बवराजला अणण्यासाठी 

ऄथाातच र्तयांना दोघांनाही ऄपार कष्ट घ्याव े लागले.. ऄथाातच र्तयांच्या बरोबरच बवराजचे आबंटग्रेटेड शाळेतील 

वाचा बशक्षक ,माने सर,र्तयाचे ऑबडओलॉबजस्ट दळवी सर,स्पीच थेरबपस्ट दसेाइ सर या सवाांचाचं बसंहाचा वाटा 

होता..या साऱ्यांच्या मदतीबशवाय अजचा बदवस बदसचू शकला नसता.. साधनाने मनोमन या साऱ्यांचे अभार 

मानले.. 

        नंतर बवराजने कोणर्तया शाखते प्रवशे घ्यावा यावरही र्तयांनी खपू बवचार बवबनमय केला.. र्तयाच्या बशक्षकांशी 

चचाा केली..बवराजचा कल अटास ्कडेच बदसनू येत होता.. तो बचत्रही फार सुंदर काढायचा.. साधनाला अठवलं, 

याची जाणीवही बतला ओघाओघानेच झाली होती.. एकदा ऄसेच ते सवा जण गाण्याच्या मबैफलीला गलेे होते.. 

बवराजला social gatherings ची सवय व्हावी, हा मखु्य हते ूऄसायचा..नेहमीप्रमाणे बवराजने काही त्रास बदला 

तर सोयीस्कर म्हणनू र्तयांनी दाराजवळचीच सीट घतेली होती.. बतथे ऄधंकुसा प्रकाशही येत होता..मध्यंतरात बदव े
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लागल्यानंतर बतन े पाबहलं तर काय, बवराजने र्तया मबैफलीच, म्हणज े रंगमचं, मागची सजावट, गायक, वादक 

र्तयांची बैठक.. ऄगदी बनवदेन करणारा.. अबण पढु ेऄसणाऱ्या काही प्रेक्षकांची डोकी सदु्धा ऄगदी सुंदर रेखाटली 

होती.. ऄशा कुठल्याही कायाक्रमाला जाताना बवराज लहान ऄसल्याने र्तयाला काही समजलं नाही तरी तो कंटाळू 

नय ेम्हणनू ती नेहमीच र्तयाची बचत्रांची वही, रंग घउेन जायची.. र्तयाचा अज ऄसा ईपयोग झाला होता.. र्तयावळेी 

तो जमेतेम अठ नउ वषाांचा ऄसेल.. आतक्या लहान वयात र्तयाने आतकं सुंदर ऄगदी सगळ्या बारकाव्यांसकट 

काढलेलं बचत्र पाहून साधनाला खरंच खपू अनंद झाला होता... हा प्रसंग बतला अठवला अबण बतलाही 

बशक्षकांचे म्हणणे पटल.े मग बतनेही सहुासला समजावनू सांबगतलं अबण अटास ् मध्ये पण र्तयाला जास्त 

theoretical बवषय ऄसणार नाहीत ऄसे बघनूच कोसाची बनवड करायची ऄसे सवाानुमते ठरले.. बचन्मयीन,े 

म्हणजे बपंकीने याबाबतीत खपूच मदत केली.. गगूलच्या मदतीने कोसा शोधनू र्तयावर चचाा करून शवेटी र्तयाने 

applied अटास् मध्य ेबडटलोमा करावा ऄसे ठरले.. एकतर बवराजची बचत्रकला चांगली होती अबण या कोसाला 

आतर कोसाच्या मानान े बथऄरी बवषयही कमी होते.. ऄथाात सवासामान्य मलुांपेक्षा बवराजला ऄबधक कष्ट घ्यावे 

लागणारच होते.. पण र्तयाला र्तयाची तयारी होती.. हा चांगला पाच वषाांचा कोसा होता.. ऄनेक ऄडचणी अल्या.. 

एक वळे तर ऄशी होती की घरातील चौघहेी चार वगेवगेळ्या बदशलेा म्हणजे चार वगेवगेळ्या गावात राहात 

होते.. पण ही कठीण पररबस्थतीही बदलली.. बवराजने ऄटलाआड अटास ् मधला बडटलोमा तर बमळवला.. पण 

साधना अबण सहुास दोघांचीही आच्छा होती की बवराजने एक तरी बडग्री बमळवावी.. म्हणजे र्तयाच्या पढुील 

अयषु्यात नोकरी बकंवा आतर कुठल्याही गोष्टीसाठी झाला तर ईपयोगचं होइल.. मग सवाांनी र्तया दृष्टीने चाचपणी 

सरुू केली.. बचन्मयीन े औरंगाबाद यबुनव्हबसाटी मध्य े ऄसा एक कोसा ऄसल्याचे सांबगतले.. मग र्तयाची सवा 

माबहती काढली.. अता मात्र काहीतरी बनणाय घ्यायची वळे अली होती.. अतापयांत बवराज अइबाबांच्या 

मायेच्या पांघरुणाखाली वाढला होता..अता ते पांघरूण दरू करण्याची वळे अली होती.. साधना अबण सहुास 

यांनी खपू बवचार केला.. सहुास खपूच बेचैन होता.. पण यावळेी साधनाने र्तयाला समजावलं..कारण कधी तरी ह े

करावचं लागणार होतं.. अपण दोघ र्तयाला बकती बदवस परुणार? या जगात सक्षमपणे वावरता येण ंर्तयाला भागच 

होतं..अबण होस्टेल मध्य ेराबहल्याने अपोअपच या सवा गोष्टी कळल्या ऄसर्तया म्हणनूच बवराजसाठी ही ईत्तम 

संधी होती.. शवेटी बराच उहापोह झाल्यानंतर बवराजने औरंगाबाद यबुनव्हबसाटीच्या होस्टेल मध्ये राहायचं ह े

ठरलं.. अबण र्तयाच्या नव्या ऄध्यायाला सरुुवात झाली.. सवासामान्य मलुांना दखेील होस्टेल मध्य े बकती 

ऄडचणींना तोंड द्याव ेलागते, मग बवराज तर कणाबबधर होता..सरुवातीला जरी बवराजला खपू ऄडचणी अल्या 

तरी र्तयावर मात करून र्तया सोडवायला तो बशकला.. ही साधना सहुासच्या दृष्टीने खपू मोठी गोष्ट होती.. ऄखरे 

तेही पवा संपले.. बवराजला फाइन अटास् ची बडग्री बमळाली.. थोड्याच बदवसांत, बवराजला एका खपू मोठ्या 

जाबहरात कंपनी मधनू नोकरी साठी call अला.. ग्राबफक्स बडजायनर म्हणनू तो बतथे जॉइन ही झाला..अनंदाच े

बदवस अले की पाठोपाठ येतात.. तस े झाले.. र्तयाला नोकरी लागल्यानंतर काही बदवसातच र्तयाला एक फोन 

कॉल अला अबण र्तयाला कळलं की या lockdown च्या काळात र्तयाने सहज म्हणनू पाठवलेल्या बचत्राला 

‘कलाबनधी' या पणु्यातील संस्थेतफे ‘यवुा कलाकार' म्हणनू प्रथम पाररतोबषक बमळाले होते..अबण आतकंच नाही 

तर शजेारीच ऄसलेल्या दपाण अटा गलॅरीमध्ये र्तयाला र्तयाच्या बचत्रांचं प्रदशान भरवण्याची संधी दखेील बमळणार 

होती.. ही तर बवराजसाठी खपूच मोठी संधी होती.. बवराज हरखनू गलेा.. र्तया बदवशी मात्र साधना अबण सहुासला 



65 
 

र्तयांच्या कताव्यपतूीच ेसमाधान बमळाल्यासारखे वाटले.. बवराजच्या जडणघडणीत ज्यांनी ज्यांनी मदत केली र्तया 

सवाांबवषयी कृतज्ञभाव, स्नेहभाव दाटून अला.. या सवाांचाही बवराजच्या अनंदात सहभागी होण्याचा हक्क अह े

अबण म्हणनूच या सवाांना अपण बवराजच्या बक्षीस समारंभाच्या बदवशी बोलाव ूऄस ेर्तयांनी ठरवले.. म्हणनू तर 

साधनाने अज पबहला फोन बवराजच्या डॉक्टरांना म्हणजचें, डॉक्टर प्रेरणा साने यांना केला होता.. 

        ‚अs s इ.. अs sइ‛ बवराजच्या हाका ऐकू येत होर्तया..साधनाताइ एकदम भानावर अल्या.. चक्क 

पंचवीस वषाांची सफर करून अल्या होर्तया र्तया.. र्तयांना हस ूअलं.."अ ss इ, हsसsतेsसs का ss ,म s ला s s 

बच s s त्र s s बन sवडाss यला s s मदत ss कर ss ना sss.."..एवढं सलग वाक्य र्तयाच्या तोंडून ऐकून र्तयांना 

भरून अलं.. र्तयांनी र्तयाच्या तोंडावरून मायेने हात बफरवला अबण बोटं कानशीलावर मोडली.. बोटांचा कट कट 

अवाज अला.. ‚माझीच मलेीची दृष्ट लागायची पोराला"..ऄसं पटुपटुत बवराजच्या हाताला धरून, समाधानाने 

र्तया र्तयांच्या खोलीबाहरे पडल्या... 

 

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

 

®©रीमा गमुास्ते, 

खारघर, नवी मुबंइ 

संपका  : ९९८७०८००५७ 
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दःुख कुरवाळत बसण्यापेक्षा 

सखु वेचता अलं पाबहजे 

दरुून एकटं बघत बसण्यापेक्षा  

सोबतीने नाचता अलं पाबहजे.. 

 

नेहमी गाल फुगवनू बसण्यापेक्षा 

खळखळून हसता अलं पाबहजे  

स्वतःला खोलीत कोंबण्यापेक्षा 

चारचौघात बसता अलं पाबहजे.. 

 

थकून कुठंतरी कायमचं थांबण्यापेक्षा 

हळूहळू ध्येयापयांत चालता अलं पाबहजे 

नको बतथे गटप बसण्यापेक्षा 

खरं ते बोलता अलं पाबहजे.. 

 

नातं कोणतंही ऄसो 

कायम बनभावता अलं पाबहजे 

जात ऄसेल कुणी सोडून रागात 

मनवनु थांबवता अलं पाबहजे.. 

 

मनात ऄसेल दडलं जे काही 

बेधडक सांगता अलं पाबहजे 

हवं ऄसेल जर मनापासनू काही 

बनसंकोच मागता अलं पाबहजे.. 

 

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

 

®© कवी अशे्लष माडे 

कोहमारा  

संपका  - +91-9403399333 
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न भतूो न भबवष्यती  

ऄगाध जगी जयांची कीती, 

माझे नमन ऄशा महामानवाप्रती  

बशल्पकार त ूसंबवधानाचा  IIधIृI  

   

प्रबतकूल पररबस्थतीशी झुंजला  

ईच्चबवद्याबवभबूषत म्हणनू शोभला   

ऄन्यायावर कडाडून हल्ला केला  

जागतृ केले प्रजाजना II1II  

 

ऄन्यायाला वाचा फोडण े 

र्तयासाठी ऄसावे बशक्षणाचे लेणे, 

मंत्र बदला अम्हा महामानवण े 

प्रर्तयक्ष कृती मधनूी   II2II  

 

ऐसा महामानवाची कथा  

शब्द ऄपरेु पडती सवाथा, 

मी पामर काय वणूा तव यशोगाथा  

कास धरा हो बशक्षणाची II3II  

 

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

 

®© कवी नारायणजी गौपाले  

 सेंदरूवाफा, साकोली 

संपका  - +91-9403399333 
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ऐक बमत्रा.. 

परेु झालं मळूु मळूु रडण ं

बहरण्याअधीच अयषु्याच्या फांदीवरून खडुण ं

अकाश शोध, पेटून उठ, स्वत:कडे काही माग 

ऐक बमत्रा चल अता स्वटनांच्या माग ेलाग! 

 

शेजार, समाज सारं कसं चौकटीतलं जगणं 

बशक जरा चौकटीच्या बाहरे सदु्धा बघण ं

डोळे बमटून राहू नकोस अता तरी जाग 

ऐक बमत्रा चल अता स्वटनांच्या माग ेलाग! 

 

नसुताच अलास म्हणनू एक बदवस जाउ नकोस 

दसुऱ्यांच्या नजरेन ंकधीच स्वत:ला पाहू नकोस 

केलस सगळ्यांच ंअता मनाला पटेल तसं वाग 

ऐक बमत्रा चल अता स्वटनांच्या माग ेलाग! 

 

पढेु जात ऄसताना बांध जग गाठीशी 

ध्येय ऄसदू ेसमोर अबण बनिय तझु्या पाठीशी 

ताल धर, रंग भर, छेड तझुा एखादा राग 

ऐक बमत्रा चल अता स्वटनांच्या माग ेलाग! 

 

पडला ऄसशील नव्व्याण्णव वेळा,पण ती एक संधी सोडू नकोस 

होणार नाही म्हणत पठ््ठया स्वत:चच ंमन मोडू नकोस 

तयार हो, पलु ऄप यऄुर सॉक्स ऄन ्भाग बमल्खा भाग 

ऐक बमत्रा चल अता स्वटनांच्या माग ेलाग!!!! 

 

 

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

 

®© कवी ऄबश्वनी स्वणा  
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चला जाउया ताडोबाला, वाघोबाला भटेायला 

मोर हरीण सांबर ऄस्वल, थार ना ईरे अनंदाला 

चला जाउया ताडोबाला, वाघोबाला भटेायला   - घ - 

 

बनरबनराळे पक्षी सुंदर, बकलबबल करती गाती मधसू्वर  

फळे खास बेल कवठाचे, लागे झाडाला ईंच वर वर 

प्रसन्न होती मन अपलेु, ह ेदशान लाभ ेडोळ्यांला 

चला जाउया ताडोबाला, वाघोबाला भटेायला.  - १ - 

 

बनसगााच्या हवेत जाउनी, बनसगााच्या कवते राहुनी 

गदगद प्रफुबल्लत होते जीवन, भतूलावर हा स्वगा पाहुनी 

ह ेसगळं सखु ऄनभुवायला, चला बनघयूा बफरायला 

चला जाउया ताडोबाला, वाघोबाला भटेायला.  - २ - 

 

बभरबभर भोवती बफरती पक्षी, जण ूबनसगााच्या सुंदर नक्षी 

प्राणी पक्षी फळ फुल झाडे, सुंदरतेच्या दतेात साक्षी 

धन्य होउनी नमन करू, या श्रषु्टी बनमाार्तयाला 

चला जाउया ताडोबाला, वाघोबाला भटेायला. 

मोर हरीण सांबर ऄस्वल, थार ना ईरे अनंदाला 

चला जाउया ताडोबाला, वाघोबाला भटेायला. - ३ - 

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

 

 

®© सौ. मयरुी भषूण कोडमलवार(गोडे) 

चंिपरू, महाराष्र 

संपका  - mayurigode61@gmail.com 
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रूसली जरी वेळ होती 

अशीवाादांची साथ होती,  

अलेल्या र्तया वेळेवरही 

प्राथानांनी केली मात होती.  

  

क्षणभंगरु र्तया वेळेमध्य े

ऄवघे राज्य सनुे भासत होत,े  

हरवतो जसा दवे दवेळातनू 

'हमेलकसा' तसे जाणवत होते. 

  

स्तब्ध होते ते पाणी बत्रवेणीचे 

अतरू होत,े सारे प्राणी बबरादरीचे 

फुलांचेही दरवळण ेथांबले होत,े  

रस्ते ही जण ूवाट बघत बसले होते.  

  

ऄशा सनु्न पडलेल्या बनसगाानी 

साऱ्या जनतेनी, बहतबचंतकांनी 

 

मनोभावे केल्यात प्राथाना ,  

की मंदावलेल्या प्रकाशाच्या  

पनु्हा तेजोमय होउ द ेपाउलखणुा...  

  

हसतमखु ऄशा चेहऱ्यानी 

तो सयुा पनु्हा ईगावला,  

वाट होती ज्या बदवसाची 

तो बदवस सोनेरी ईजाळला.  

  

परतला दवे पनु्हा दवेळात जण ू

पेटल्या पणर्तया घरोघरी,  

बवजयी ऄशा पनुरागमनान े

पनु्हा "प्रकाशमय" झाली बबरादरी....  

  

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

 

®© -कवी ऄबमत भांडे 

ऄजंनगाव सजुी 

संपका  - ९७६४७१०७४२ 
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 मानवतेचे महान मबंदर 

 नाव तयाचे अनंदवन 

 वदेनेच्या जाबणवनेे 

 सदवै येथे भरते मन||1|| 

  

 तचू तयाचा बशल्पकार 

 जखमाना ही हास्य बदले 

 धडुकावलेल्या ऄसंख्य जीवा 

 माणसांचा गाव बमळेल||2|| 

  

 हात ऄसनूी बोटे नाही 

 मठुीचा त ूधीर बदला 

 ऄधं ऄपंग ईपेबक्षत 

 सरुू झाला बसलबसला||3|| दया नको ऄश्र ूनको 

 हव ेनवबनमााणाचे हात 

 तमु्हीच तमुचे साथी 

 दउे एकमकेा साथ|4|| 

  

 सेवचेा हा वसा घउेनी 

 तझुचे बफरतो अम्ही दतू 

 जनसेवचेे वतृ्त अमच े

 बाबांचे अम्ही मानसपतू|5|| 

  

 बनराश होता ऄनेक वळेा 

 संकटांचा काळोख नभा  

 पाठीवरती हात ठेवनू 

 तचू होतो अमचा बाबा||6|| 

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

 

®© प्रदीप महादवे कासुडे 

घणसोली नवी मुबंइ 

+91-7738436449 
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चालणारी पाउले माझी तझु्या रस्र्तयावर... 

एकट्याची वारी माझी ! तझु्या रस्र्तयावर... 

  

तझुीमाझी प्रर्तयक्ष गाठभटे ठरवेल बनयती... 

ऄदृष्य 'ऄभगं'साथसंगत ! तुझ्या रस्र्तयावर.. 

  

ओढ ऄशी की ! समिु घेइ बजरवनू पाणी.. 

लाटेत वाही संत जणांच्या ! तुझ्या रस्र्तयावर... 

  

तव बनजरूप अभासी घउेन खांद्यावर.. 

चाले पालखीचा भोइ ! तझु्या रस्र्तयावर.... 

  

जोडीतो दरुून हात ! नभातल्या 'कळसा'.. 

साथा सकल "समबपात" जन्म ! तझु्या रस्र्तयावर... 

  

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

 

®© बनलेश परुुषोत्तमराव येते. 

बडनेरा. 

+91-8767399199 
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अठवण अली घरच्यांची अज 

माझ्याबवना कसे ऄसतील ते जगत? 

बघावे वाटले या डोळ्यांना 

बनघालो बफरत बफरत.. 

 

पबहले घरीच गेलो माझ्या 

बाप ऄथंरुणावर पडला होता 

बमबनटा बमबनटाला खोकत होता 

शरीर झालेले जीणा, सांगाडाच ईरला होता 

पैशाबवना औषध नसावे 

माझ्याकडेच येण्याच्या तयारीत होता 

गबहवरून अले मनात बापाला बघनू 

मी ऄसतो तर, 

कसंही करून औषधांची सोय केली ऄसती 

बापाची ही हालत तर झाली नसती 

पण अता काय ईपयोग... 

 

बापाला बघनू मागच्या ऄगंणात गेलो 

माय दरवाज्यात बसनू एकटक समोर पाहत होती 

रडत रडत असवांच्या सरी बरसवत होती 

डोळे थकलेले, मनानेही थकली होती 

माझ्या जाण्याने ऄन ्

बापाच्या काळजीने पणूापण ेतटुली होती 

दोन थेंब वाहीलेच डोळ्यांतनू मायेला बघनू 

मी ऄसतो तर, 

अज ती जरा खशु ऄसती 

पण अता काय ईपयोग 

मी या जगात ईरलो नव्हतो... 

 

डोळे पसुनू बायकोला बघायला गेलो 

घरबांधणीच्या कामावर काम करत होती 

ईन्हातान्हात पैशासाठी राबत होती 

वखवखलेल्या नजरा रोखलेल्या बतच्यावर 

तरीही सहन करत होती 

मी माझ्यापाठी सोडलेल्या कुटंुबासाठी जगत होती 

परत दोन थेंब वाहले बतची काळवंटणारी अकृती बघनू 

मी ऄसतो तर, 

बतची ऄशी धावपड झाली नसती 
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पण अता काय ईपयोग 

मी या जगात ईरलो नव्हतो.. 

 

बबहणीला बघावं म्हटल,ं बतच्या कॉलेज ल गेलो 

बखदडणाऱ्या मलुांमलुींपासनू दरू एकटीच बसली होती 

मकूपण ेयेणारे ऄश्र ूस्वतःचेच स्वतः पसुत होती 

फीस भरायची होती कॉलेजची,  

कशी भरावी याचा बवचार करत होती 

कदाबचत बशक्षण सटुणार आथनू अता 

म्हणनू दःुखी झाली होती 

खपु वाइट वाटले तीच बशक्षण सटुणार म्हणनू 

मी ऄसतो तर, 

कस ही करून फी भरली ऄसती 

पण अता काय ईपयोग 

मी या जगात ईरलो नव्हतो... 

 

मनावर दगड ठेवनू माझ्या बपल्लाला बघायला गेलो 

शाळा सटु्टीची वेळ होती 

बपल्ल ूमाझी एकटीच गेट जवळ ईभी होती 

मायबापा सोबत गोष्टी करत जाणाऱ्या मलुांकडे बघत होती 

मग बभरबभरर्तया नजरेने कोणालातरी शोधत होती 

कोणीच घ्यायला अलं नाही म्हणनू  

रडवेल्या चेहऱ्याने एकटीच घराकडे चाल ूलागली 

डोळे ऄबवरत वाहू लागले बतला रडवेली बघनू 

मी ऄसतो तर, 

मला गोष्टी सांगत ईड्या मारत माझ्यासोबत घरी अली ऄसती 

पण अता काय ईपयोग  

मी या जगात ईरलो नव्हतो.. 

 

ऄरेरे, काय हाल झालेत माझ्या कुटंुबाचे 

मी माझे दःुख कमी करायला र्तयांना पोरकं केलं 

माझं कताव्य झटकून मी र्तयांना दःुखात लोटल 

पच्छताप होतोय मला अता 

मी जरा घाइच केली 

ईगाच मी अर्तमहर्तया केली 

एकदा, एकदा मला परत जायचं अह े

माझ्या कुटंुबासाठी मला जगायचं अह े

मला परत जायचे अह े

मला परत जायचे अह.े... 
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रडत रडत ईठून बसलो 

अह! ह ेह ेस्वटन होत ं

मी मी बजवंत होतो.. 

बर झालं मी जगात अह.े. 

 

मी कसा काय अर्तमहर्तयेचा बवचार करत होतो 

कुटंुबाला त्रासात टाकून अपलाच बवचार करत होतो 

या स्वटनाने डोळे ईघडले 

माझं जीवन माझच नाही अज समजले 

कधी कधीच अता ऄसा बवचार करणार नाही 

माझ्या कुटंुबाला पोरक करून जाणार नाही.... 

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

 

®© धम्मबदक्षा परशरुाम चांदकेर 

बवठ्ठलवाडा  

E-mail:- dhammadiksha.in@gmail.com 
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H$V©ì`[Zðm 
दशेसीमेवर लढण्यास  

सदवै सज्ज तझेु पाउल, 

अम्ही मात्र बनिावस्थेत  

तलुा कळते शत्रचुी चाहुल. 

  

काबयक स्वास्थ्य जपण्यासाठी 

तचू दवे, तचू जीवनदाता, 

दशान घडले कोबवड काळात 

एकमेव होतास कतााधताा. 

  

सशक्त हवे समाजकारण 

कायाकताा ऄसावा खंदा, 

तझु्याच सवे अम्ही सारे 

समाजसेवा हाच खरा धंदा. 

  

सणवार, उन-वारा-पाउस 

बंदोबस्तात चाले तझेु सत्र, 

जनजीवन सरुबळत राखण्यास 

ससुज्ज ऄसतोस ऄहोरात्र. 

  

सजुाण सक्षम नागररक घडवनू  

सवाांगीण बशक्षणाची घेव ूअन, 

सारेच बमळून करू जगताचे कल्याण, 

वाढव ूराष्राची अन-बान अबण शान. 

  

होव ूद ेरे दवेा,सवाांचेच भल े

न राहावी खंत, न राहावी ईणीव, 

बनर्तय ऄस ूद ेप्रर्तयेक मना-मनात 

तझु्यातील दवेपणाची जाणीव. 

  

   राख ूद ेकताव्यावर बनष्ठा 

              कतृार्तवाचे भान द.े...... 

    साधनेची पतूी करण्या 

               साधकाला दान द.े...... 

  ******* 

               सौ. साधना श्रीकांत पोहरे-नेटके 

                  नागपरू  

 संपका  - 9923610400 
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eãXaMZm.... àH$me Am_Qo> 

 

प्र“प्राणी पक्षी अपले सख ेसोबती 

का“काळाच्या पढेु अपली सदवै दृष्टी 

श“शब्दही बफके अपल्या कायाापढुती 

बा“बाबांचे ऄनभुवी बवचार संगती 

बा“बाबांच्या कायााचा वसा सभोवती 

अ“अयषु्य वेचले कुष्ठरोगी समाजसेवेसाठी 

म“महाराष्राची मान जगात ईंचवी 

टे“टेकू माथा अपलु्या चरणांवरती. 

  

रचना“मयरेुश ऄरुण कुलकणी  

 सोलापरू 

 संपका “9421024881. 

 

 



79 
 

 



80 
 

कु . ररया जयराम बसडाम  
लोक बबरादरी अश्रमशाळा, हमेलकसा वगा – १० वी. 
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कु.श्रबुतका पाटील, सालपे, वगा- ४ थी 
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शबरी चव्हाण, बवरार  
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कु. मेहबवश खान, दौंड वगा – ५ वी   
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