
 

                       1    



 

                       2     



 

                       3   

 

अनुक्रमणिका 

   

पृष्ठ क्र. 

१ संपादकीय  मंजिरी िोशी ४ 

२ हल्ली मला सेल्फीच आवडू लागलाय धनश्री बडवे ५ 

३ भेट जवसु पटवधधन ६ 

४ कमम नेते आणि दैव देते अर्ामत गोष्ट चुकलेल्या फ्लाईटची अर्धना िगताप  ७ 

५ मनाचे आजार व उपचार डॉ. स्वाती संिय कवे ९ 

६ माझी पुण्याई बाळकृष्ण पाडळकर १६ 

७ मागे वळून पाहताना ज्योत्स्ना माईणकर जिवाडकर  २२ 

८ शब्दकोडे संिय मेहेंिळे २५ 

९ गोष्ट बनवा  मृणालिनी िेशपांडे  २६ 

१० णबगरी ते पाचवी: ट्र ॉय मराठी शाळेचा प्रवास! भूषण िांडेकर २९ 

११ याला जीवन ऐसे नाव सपना िेवरे आठले्य ३३ 

१२ छंद कणवतेचा सुरेश नायर  34 

१३ रांगोळी मंजिरी महािन ३८ 

१४ शब्दकोड्याचे उत्तर  संिय मेहेंिळे ४३ 

 

  संपादक:  

उमा कानडे 

संजय मेहेंदळे 

ज्योत्स्ना माईणकर लदवाडकर 

मुखपृष्ठ व मांडणी: 

मान्सी डहाणूकर 

मृणालिनी देशपांडे  



 

                       4   

अध्यक्षांचे मनोगत 

“अगं, लवकर लवकर वळ ते लाडू, नाहीतर पुन्हा सारण गरम करावे 
लागेल. अहो येता का जरा..... शेवटचे सहा लाडू उरले  आहेत” 
आईबरोबर वळलेल्या ततळगुळांचा गोडवा अजून मनात आणण 
जजभेवर ताजा आहे. आपणा सवाांना 2020 च्या सममतीतरे्फ 
संक्ांतीच्या खूप शुभेच्छा. जुन्या आठवणींचा मशदोरी घेऊन आपण 
नवीन दशकात पदापपण करत आहोत, पुन्हा एकदा नवीन आठवणी 
बनववण्यासाठी. 

माझा मंडळाचा प्रवास सुरू झाला दहा वर्ाांपूवी, रू्फडकममटीपासून. मंडळ मला माहेरासारखे. अनेक ममत्रमैत्रत्रणी, 
काही अगदी डोंत्रबवलीच्या (अंजली, अंजू, मनीर्ा) आणण असंख्य इकडच्या. वेळ कसा जातो ते समजतच नाही, 
पुन्हा भेटण्याची ओढ तशीच. अनेक उत्तम अध्यक्ांच्यासमवेत काम करताना ममळवलेले अनुभव गाठी घेऊन यंदा 
अध्यक्पद सांभाळण्याची जबाबदारी मला ममळाली आहे.. 

एकीकडे मंडळाचा वाढता आवाका तर दसुरीकडे टेक्नॉलॉजीची झपाट्याने होणारी प्रगती  हयांची सांगड घालायची, 
ही सवापत मोठी कसोटी आहे. मंडळाची ऍप (app) यंदा लवकरच कायपरत होईल, IT टीम सतत आपली WEBSITE 
सुबक आणण सुकर करण्यात व्यस्त आहे. यंदा पटावर काही नवीन गोष्टी आहेत.  

- गेल्या वर्ी सुरू केललेा “आरोग्यम ्धनसंपदा” हा उपक्म आम्ही नक्कीच पुढे नेऊ.  

-आपल्या सवाांच्या सोयीसाठी कायपक्मांच्या तारखा आम्ही आधीच जाहीर केल्या आहेत.  

-GO GREEN, GO CLEAN, आपले मंडळ स्वच्छ मंडळ हे 2020 चे ब्रीदवाक्य असेल. 

- युवा वपढी व आपल्या मंडळाचे छोटे सदस्य हे आमचे “Special Projects”.  

उत्तमोत्तम कायपक्म, सुग्रास जवेण आणण आल्याचा चहा हया तर आपल्या मंडळाच्या मूलभूत गरजा आहेत. 
बहृन्महाराष्र  मंडळातरे्फ आलेल्या कायपक्मांपैकीच एक – “गाण्यांचे गाव” संक्ाती तनममत्त येत आहे. सुरेल गाण्यांची 
ही सहल तनजचचतच सुंदर होणार. 

तुमच्या सवाांच्या शुभेच्छा आणण आमच्या कायपकाररणीचा  “unconditional support” यामुळे तर मी खूप भारावून 
गेले आहे. खरं तर कामाचा डोंगर बघता मी घाबरले असते पण हा जगन्नाथाचा रथ ओढायला माझ्या साथीला 
आहे मंडळाची उपाध्यक्ा प्रज्ञा तांबट!  पडेल त्या कामासाठी अववश्ांत मेहनत करायची ततची तयारी असते, 
कलातनपुण तर आहेच; मशवाय हे सवप करताना ती हसतमुख असते! त्यामुळे मला आगामी वर्प हे एक जोखीम 
न वाटता; उत्साहवधपक सहल वाटत आहे. आपले अनेक देणगीदार, शेकडो सभासद आणण नेमाने मदत करणाऱ्या 
सवप कायपकत्याांचे मी मनापासून आभार मानते. आपल्या सवप कायपक्मांना भरघोस प्रततसाद देउन तुम्ही आमच्या 
2020च्या  कायपकाररणीचा आनंद तनजचचतच द्ववगुणणत कराल. कायपक्मांचा तसेच हयावर्ी होणायाप इतर उपक्मांचा 
अमभप्राय आम्हाला जरूर कळवा. 

भेटूया तर मग आपल्या पहहल्या कायपक्मात, गाण्यांच्या गावात… 

आपली स्नेहांककत,   मांजिरी िोशी  
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हल्ली मलष सेल्फीच आवडू लषगलषय 

माझीच pose माझीच background  
माझाच click अन माझाच sound  
     हल्ली मला सेल्र्फीच आवडू लागलाय ... 
सगळ्यासांठी जगताना स्वत: हरवलो  
हे कळायला हवं, 
चौरे्फर नजर ठेवताना स्वत:कडेही 
वळायला हवं, 
आपलं रक्त कधीतरी आपल्यासाठीच 
सळसळायला हवं, 
    हल्ली मला सले्र्फीच आवडू लागलाय ... 
खूप शोधलं माझं मी, 
खरंच कुठे दडमलये मी 
नजर माझी हदशा दसुऱ्याची 
अशी का घडमलये मी 
सगळं माझं माझं म्हणताना 
माझी ककती उरमलये मी 
    हल्ली मला सले्र्फीच आवडू लागलाय ...  
जगताना कमवावं असं काही 
राहहलं नाही, 
हे सगळं करताना मात्र मनच माझं 
राहहलं नाही, 
कोण करतं काळजी त्याची तो काही 
हदसणारा अवयव नाही 
    हल्ली मला सले्र्फीच आवडू लागलाय … 
अखेर सापडलीच मला मी 
आता र्फक्त माझीच माझ्या मनाची 
मन की बात.  
सगळ्यांआधी स्वत:ला खुश 
करण्याची सुरूवात 
मी अन ्माझ्या सोबतीचा नक्कीच 
दरवळेल पाररजात 
    हल्ली मला सले्र्फीच आवडू लागलाय ... 
 
 
-सौ. धनश्री बडवे 
(dhanashree.badave@gmail.com) 



 

                       6   

 

 

भेट... 
प्रसन्न चांदणे सखी, नभात आज दाटले 
तुला समीप पाहुनी, उगीच गोड लाजले 

 
हे चंद्र पाहुनी सखी, मना मनात हासतो 
जपुनी मेघ ओढुनी, लपुनी प्रेम पाहतो 

 
लता तरुस घट्ट ती, ममठीत घेऊ पाहते 
हे प्रेम-रंग पाहुनी, ती मोहरून नाचते 

 
ही रातराणी बोलकी, सुरात गधं मांडते 
रु्फला-रु्फलात आज या, मधाळ रंग नांदते 

 
कुणास ठाव ना सखी, मुहूतप हा ववलक्णी 
घडे ही भेट आपुली, युगांची वाट पाहुनी 

 
हे रूप शुभ्र लाघवी, जे पाहुनी मी भाळलो 
पुन्हा नव्याने पाहता, मी वेड-धंुद जाहलो 

 
हळूच मनगटास मी, धरून पास ओहढले 

शहारलीस त्या क्णी, तन झाकली तू लोचने 
 

गुलाबी ओठ पाकळी, मी स्पशपता तू लाजली 
ममठीत मुग्ध ववरघळे, हळूच माझी साजणी 

 
- ववसु पटवधधन 
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कमध नेते आणि दैव देते अर्षधत गोष्ट चुकलेल्यष फ्लषईटची 
                

 तो जून महहन्यातला शुक्वार होता. आमचे कुटंुब जपानच्या प्रवासाला तनघाले होते. अनेक तास घालवून व 
अततशय श्मपूवपक मी सवप प्लॅतनगं केले होते. सवप फ्लाईट्स, हॉटेल्स, बुलेट रेन पास इत्यादी सवप बुककंग झाल ेहोते. 
आमची फ्लाईट डेरॉईट - मशकागो -सॅन फ्राजन्सस्को - ओसाका अशी होती. डेरोईटहून संध्याकाळी ७:३० ची फ्लाईट होती, 
मग  मशकागोला १ तास ले ओव्हर आणण पुढची फ्लाईट होती. SFO ला मात्र मध्यरात्री पासून सकाळी ११:३० पयांत मोठा 
ले ओव्हर होता. ऑड वेळ असल्यामुळे एअरपोटप च्या बाहेर कुणा ममत्राकडेही जाणे शक्य होणार नव्हते. त्यामुळे एरपोटपवरच 
रात्र काढावी लागणार होती.           

पहहली फ्लाईट डोमेजस्टक असल्यामुळे आम्ही  साधारण दीड तास आधी पोचायच्या अंदाजाने घर सोडले. पहहले 
१० मैल व्यवजस्थत गेले आणण मग रॅकर्फक जॅम  सुरु झाला. मुंगीच्या गतीने वाहतूक चालू होती. हताश होऊन ममळेल ते 
पहहले एक्सणझट घेतले व दसुऱ्या फ्री व े च्या हदशेनी तनघालो. तर काय, आतल्या रस्त्यांवरही रॅकर्फक जॅम! शुक्वार 
संध्याकाळ आणण rush hour असा दगु्ध शकप रा योग होता. कसेबसे दसुऱ्या फ्री व ेला लागलो.एव्हाना बराच उशीर झाला 
होता आणण फ्लाईट ममळण्याच्या आशा धूसर होऊ लागल्या. मग काही करून फ्लाईट पकडण्याच्या दृष्टीने आमचे स्रॅटेजजक 
planning सुरु झाले. आम्हाला एरपोटपवर गाडी पाकप  करायची होती आणण त्यात ककमान २० ममतनटे जाणार होती.  
हे : मी  तुम्हाला दारात सोडून गाडी पाकप  करायला जातो, तोपयांत तुम्ही बॅग्स चेक इन करा.  
मी : ओके, मला आमचे पासपोटप द्या.  
हे : एअरपोटप वर गेल्यावर देतो. 
मी : ततथे वेळ नको वाया घालवू या, आत्ताच द्या.  
हे : माझ्या बॅकपॅक मध्ये सवाांचे पासपोटप आहेत. त्यातून घे. 
मी पासपोटप शोधू लागल ेआणण ... माझ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. बॅकपॅक मध्ये र्फक्त दोनच पासपोटप होते, माझा 
पासपोटप नव्हताच! 
हे : नीट बघ, सवप कप्पे तपास.  
कन्या: आई, मी बघते.  
 

ततलाही पासपोटप ममळाला नाही कारण तो घरीच राहहला होता! आता मात्र पुढे जाण्यात काहीच अथप नव्हता. 
लगेच यूटनप घेऊन आम्ही घरी परत जाण्यास तनघालो. तीन जणांच्या प्रत्येकी तीन फ्लाईट्स reschedule करायच्या? 
ककती हजार डॉलसप? मला ब्रहमाण्ड आठवले! लगेच एरलाईन्स ला र्फोन लावला. सवप ऑटोमेटेड responses नंतर पाचेक 
ममतनटांनी जजवंत माणूस बोलला. त्याला (अथापतच पासपोटप ववसरल्यामुळे नाही तर) रॅकर्फक जॅम मुळे फ्लाईट चुकल्याचे 
सांगगतले. आता तो ककती हजारांना चुना लावतोय हे ऐकण्यासाठी जीवाचे कान केले. आणण काय हो चमत्कार...पलीकडून 
आवाज आला "this flight is cancelled due to bad weather in Chicago"! आमच्या आनंदाला पारावर राहहला 
नाही. देवाला दया आली शेवटी! आता पुढच्या सवप connecting फ्लाईट्स द्यायची जबाबदारी त्यांची होती. आम्हाला 
दसुऱ्या हदवशीची पहाटेची फ्लाईट ममळाली. शतनवारची पहाट, रस्त्यांवर तुरळक वाहतूक असणार होती. सॅन फ्राजन्सस्को 
एअरपोटप वर रात्रही काढावी लागणार नव्हती.          

 
त्या शुक्वारी संध्याकाळी आमच्या मसटीचे ice cream social होते जे आम्ही ममस केले होते. परत येऊन तेही 

एन्जॉय केले. या हरप ला देव र्फारच उदार झाला होता कारण डेरॉईट - मशकागो फ्लाईटवर माझ्या णखशातून माझा नवा 
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र्फोन कधी अलगद सीट वर पडला ते मला कळलेच नाही आणण flight attendent ने मला तो नेक्स्ट gate पाशी आणून 
हदला. देव तारी त्याला कोण मारी! आमची जपान हरप अववस्मरणीय झाली हे सांगणे नलगे.         

या वेळेस दैवाने साथ हदली तशी दर वेळेस ममळेलच असे नाही. या सवप प्रकारातून कानाला खडा लावला. एक 
तर शुक्वारची संध्याकाळची फ्लाईट बुक करायची नाही आणण केलीच तर खूप वेळ आधी घर सोडायचे. दसुरा महत्वाचा 
धडा म्हणजे स्वतःचे रॅव्हल documents स्वतःजवळच ठेवायचे. जो दसुऱ्यावरी ववसंबला त्याचा कायपभाग बुडाला! 
  
-अचधनष िगतषप  
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मनषचे आिषर व उपचषर 

माझ्याशी अततशय हळू आवाजात बोलत असताना रवीशची* (सवप नाव ेआणण पाचवपभूमी काल्पतनक तरी वास्तववादी 
आहेत) नजर कुठेतरी दरू होती. पूवीच्या आठवणी सांगताना भूतकाळात तो हरवून गेला होता. या आधी तो तीन-चारदा 
तरी भेटायला आला होता. पण आज तो सगळं काही सांगत होता. त्याच्या आठवणींचा बांध रु्फटला होता. कॉलेज मध्ये 
असताना काही मुलांनी त्याला  रॅग  केल ंहोतं. त्याला तनद्रानाशेचा त्रास होता, काही काळ झोपेच्या और्धांवर होता, मध्ये 
डडप्रेशनवर और्धही झाले होते. या सवप रॅगगगंच्या प्रकरणात त्याची कॉलेजची वर्ां रु्फकट गेली होती. पोलीस केस झाली 
होती, त्याच्या कररअरवर पररणाम झाला होता. त्यातून बाहेर पडून तो आता एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजर होता. परंतु 
कधी मनाला झालेल्या जखमा आत तचयाच राहतात. त्यावर जरी कोणी रंु्फकर मारली असली, मलमपट्टी केली असली, 
तरी त्या पूणप बऱ्या झालेल्या नसतात. त्याच्यावरची खपली तनघायला वेळ लागत नाही. बारीकसंही कारण पुरतं. असंच 
काही रवीशबरोबर झाल ंहोतं. रवीशच्या मनातल्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात झालेली जखम काही कारणाने इतक्या वर्ाांनी 
परत उलगडली होती. 

“सायकोथेरॅवपस्ट” या माझ्या व्यवसायात असे असंख्य लोक येतात. मानमसक आरोग्य ककंवा मानमसक आजार या बद्दल 
लोकांना माहहती तशी कमी आहे. मानमसक आजारांकडे समाजाची नजर अजून वाकडीच आहे. कोणाला मानमसक आजार 
असेल तर त्याला “वेड लागलंय”, ककंवा त्याच्यात काहीतरी “कमी” आहे, ककंवा तो मनाने “कच्चा” आहे असं लोक म्हणतात, 
मानतात. त्यामुळे कुणाला मानमसक आजार असेल तर त्याबद्दल लोक सांगत नाहीत, बोलत नाहीत. सगळं काही ठीकच 
आहे असं जरी बाहेर दाखवलं तरी मनात मात्र त्रास होत असतो. 

माझा असाच अजून एक क्लायंट होता - (पेशंटना सायकॉलॉजजस्ट “क्लायंट” म्हणतात. त्या माग ेअस ेकारण आहे की जे 
लोक या थेरपीच्या वाटेवर येतात, ते स्वतःच्यात बदल व्हावा म्हणून स्वतःच्या इच्छेने आलेले असतात. त्यामुळे 
सायककऍहरस्ट (डॉक्टर) जरी त्यांना पेशंट म्हणत असले तरी सायकॉलॉजजस्ट त्यांना क्लायंट असं उद्बोधतात). असो. तर 
हा क्लायंट एका सुप्रमसद्ध कंपनी मध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर होता. पण जेव्हा डडप्रेशनचा खूप त्रास व्हायला लागला तेव्हा 
ऑकर्फसच्या खूप सुट्ट्या व्हायच्या, त्यामुळे त्याची अजून काळजी वाढायची. आपण या आजारातून कधी बरे होणार नाही 
या भावनेने तो अजून व्याकुळ व्हायचा. बॉसला जर मी माझ्या आजाराचं कारण सांगगतलं तर तो माझ्या कामावरच्या 
जबाबदाऱ्या कमी करेल, माझ्यावरचा त्याचा ववचवास उडेल अशा मभतीने तो प्रत्येक वेळी कुठलंतरी कारण सांगून तनभावून 
न्यायचा. पण हे असं ककती हदवस चालू शकेल याची त्याला काळजी होती. म्हणजे असलेल्या आजाराचा त्रास होताच, पण 
या सगळ्या इतर ववचारांमुळे गचतंा वाढत होती आणण असलेला आजार बरा व्हायला वेळ लागत होता. मानमसक 
आजारांबद्दल जर आपण अगदी मोकळेपणाने बोललो तर त्याबद्दल असलेलं टेन्शन नक्कीच कमी होईल आणण आराम 
ममळण्यासाठी उपयोगी ठरेल.  

मला बरेचदा लोक मानमसक आजार कसे होतात, का होतात, त्यावर इलाज काय अस ेप्रचन ववचारात असतात. त्या बद्दल 
थोडी माहहती देत आहे.  
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शरीर आणण मन: आपलं मन म्हणजे नेमकं काय? असा प्रचन खूप लोक ववचारतात. मनाची व्याख्या मी अशी करते-  
“मेंदचूी जी चालना आहे ते म्हणजेच मन”. मेंद ूमशवाय “मन” असू शकत नाही. मनाचं आणण शरीराचं एक अतूट नातं 
आहे. आपल्या शरीरातले हामोन्स, मेंद ूमध्ये तयार होणारे सूक्ष्म न्यूरोरान्समीटर इत्यादी जी रसायने आहेत, त्यांचा संबंध 
थेट मनाशी असतो. या रसायनांच्या माध्यमातून मन आणण शरीर एकमेकांशी संवाद साधत असतात. मग मनाला जे 
लागतं ते शारीररक तक्ारींमध्ये बदल ूशकतं. उदाहरण म्हणजे खूप टेन्शन आलं की ऍमसडडटी वाढणे, चवास लागणे, डोके 
दखुी, पाठ दखुी, इ. याचा अनुभव लोकांना येत असतो. तसेच शारीररक रोगांप्रमाणेच मानमसक आजारांमध्ये सुद्धा 
अनुवंमशकतेचा काही वाटा अस ूशकतो. मानमसक ताणामुळे (स्रेस) शरीरातली रोगप्रततकारशक्ती कमी होते, आणण बारीक 
सारीक रोगांना आपण आव्हान देत असतो. स्रेसचा संबंध अगदी कॅन्सरशी सदु्धा आहे असे संशोधनातून मसद्ध केलं 
आहे. जर कुणाला कायम स्रेस असेल तर त्यातून अनेक दखुणी उद्भवू शकतात. पण मनाची दतुनया थोडी वेगळी आहे 
ज्यात मनाचे सवप रंग शरीराशी कसे ममसळलेले असतात याची जाणीव नसते. त्यामुळेच तर मन हे शरीरापासून काहीतरी 
वेगळं आहे अशी भावना असते!  

मनाचे पैलू: मनाचे अनेक पैलू आहेत, वेगवेगळे घटक आहेत. भावना, संवेदना, व्यजक्तमत्व (स्वभाव), दृष्टीकोण, स्मतृी, 
अनुभव, आठवणी, वतपन, ववचार- हे सवप मनाचे भाग एकमेकांशी जोडले गेलेले असतात. उदाहरणाथप आपल्या अनुभवांच्या 
काही आठवणी असतात, त्या आठवणींमुळे आपल्याला भावनांचा अनुभव होतो. मग अनुभव चांगला असेल तर आठवणी 
चांगल्या असतील व भावना सुखदायक असतील, तसेच वाईट अनुभव असेल तर भावना तनगेहटव्ह असतील, त्या आठवणी 
कडू असतील, नकोचया असतील; जर एखादा अनुभव र्फार वाईट असेल तर ती गोष्ट घडलीच नाही म्हणून कुठेतरी 
मनामध्ये दडपली जाईल, आणण केव्हातरी अचानक, जागतृ होऊन मनाला टोचू शकेल.    

मन आणण स्वयंभावना - स्वयंभावना हा शब्द  “सेल्र्फ कन्सेप्ट” या दृष्टीने इथे वापरला आहे. प्रत्येकाला स्वतः बद्दल 
एक जाणीव असते. “मला काही करता येतं”, “मी चांगली आहे, सबळ आहे”, “माझ्यात काही कमतरता नाही” असे सरासरी 
लोकांचे स्वतः बद्दलचे ववचार आणण भावना असतात. पण जेव्हा “मी ठीक नाहीये”, “माझ्यात काही कमी आहे, कमतरता 
आहे”, “मी जगण्यालायक नाहीये”, “माझ्यामुळे सगळ्यांना त्रास होतो”, असे स्वतःबद्दलचे ववचार जेव्हा भेडसावतात तेव्हा 
डडप्रेशन ककंवा भयगंड (anxiety disorder) अस े“मानमसक” आजार ककंवा कंडडशन तनमापण होऊ शकतात. या आजारांचा 
संबंध थेट भावना, आणण स्वयंभावनेशी जोडलेला असतो.  

मानमसक आजार: मानमसक आजार म्हणजे “मनाला” काहीतरी इजा झालेली असते, ज्याच्यात सगळ्याच पैलूंचा समावेश 
असतो- ववचार, भावना आणण वतपन सगळ्यांवरच त्याचा पररणाम होतो. उदास वाटणं, ककंवा कशाची भीती वाटणं, काही 
ववसरणं, इ. या सवप “नॉमपल” गोष्टी असतात. पण जर उदासीनपणा हदवसेंहदवस गेलाच नाही, काळजीचं स्वरूप भयगंडात 
झालं, ववसरणं इतकं वाढत गेलं की लहान लहान गोष्टी, ककंवा अमलकडे झालेल्या गोष्टींचं ववस्मरण व्हायला लागलं तर 
त्याला आपण आजार म्हणू शकतो. तसंच, कोणाच्या वागणुकीने स्वतःला, दसुऱ्यांना, ककंवा समाजाला जर त्रास होत 
असेल, हानी होत असेल ककंवा होणार असेल तर त्या व्यक्तीला मानमसक आजार आहे असं म्हणू शकतो. काही मानमसक 
आजार थेट मेंदलूा झालेल्या इजेमुळे होऊ शकतात, व काही आजार मेंदचू्या चालनेत झालेल्या काही ववकृतत मुळे उद्भवू 
शकतात. उदाहरणाथप काही लोकांना जस्कझोफे्रतनया नावाचा आजार असतो. कोणी तरी आपल्याशी बोलतंय, ककंवा समोर 
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काही नसलं तरी त्यांना काही तरी आहे असं ते अनुभवतात. तसंच कोणी तरी आपल्या मागे आहे, ककंवा मी देशाचा प्रधान 
मंत्री आहे, कोणीतरी सारखं माझ्या बद्दल बोलतंय इ. भ्रम होऊ शकतात. अशा प्रकारांच्या आजारांना सायकॉमसस म्हणतात. 
काही आजार व्यजक्तमत्वाशी संबंगधत असलेल्या ववकृतीशी असतात, काही आजार थेट शारीररक रूप घेऊ शकतात. काही 
आजार असतात ते वाढत्या वयाच्या प्रकक्येशी संबंगधत असतात जसं ववस्मरण ककंवा अल्झायमर. एक गोष्ट लक्ात ठेवली 
पाहहजे ती म्हणजे मानमसक आजाराचा आणण बुद्गधमते्तचा कुठलाही संबंध नाही. मानमसक आजार हे शारीररक आजारांप्रमाणे 
कोणालाही होऊ शकतात. 

मानमसक आजारांचे अनेक प्रकार आहेत. जगात या आजारांची ओळख, ककंवा डायग्नोमसस करायला DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) ही मानमसक आजारांची एक लांब सचूी आहे, ती वापरतात. त्यात 
प्रत्येक आजाराचं वणपन, लक्णं, व तनदान करण्याचे तनकर् हदलेले असतात. त्यामुळे जगात मानमसक आरोग्याच्या क्ेत्रात 
काम करणाऱ्यांना या आजारांची एक सामान्य सूची ककंवा कोर् ममळतो. जगातल े प्रमसद्ध सायककऍहरस्टस व 
मानसोपचारतज्ज्ञ व इतर काही तज्ज्ञ एकत्र ममळून, DSM ची  वतृ्ती प्रमसद्ध करण्याचे काम करतात. हे गाईड दर काही 
वर्ाांनी प्रमसद्ध केलं जातं. जशी जशी ववज्ञानात प्रगती होते, आपल्या ज्ञानात भर पडते तसं तसं या DSM मध्ये बदल 
होतात. सध्या DSMची पाचवी आवतृ्ती वापरात आहे ज्यातून “जेंडर डडसऑडपर” काढून टाकलं आहे. पूवीच्या आवतृ्तीमध्ये 
“जेंडर डडसॉडपरचा” समावेश मानमसक आजारांमध्ये समाववष्टीत होता, परंतु अनेक वर्ाांच्या संशोधनाने मसद्ध केलं की 
“जेंडर डडसऑडपर” ही “डडसऑडपर” नाहीये त्यामुळे या कंडडशनला DSM मधून काढल ंआहे. तसचे Aspergers (हाय 
रु्फन्कशतनगं ऑहटसम) नावाची पूवी असलेली डडसऑडपर या आवतृ्ती मधून काढून टाकली आहे. असे अनेक बदल प्रत्येक 
आवतृ्तीत होत असतात 

मानमसक आजारांवर उपाय: पूवी असा समज असायचा की मानमसक आजारांवर उपाय ककंवा इलाज नाहीयेत. पण जसं हे 
क्ेत्र प्रगत होत आहे वेगवेगळे उपाय सुद्धा ववकमसत होत आहेत. मानमसक आजारांवर और्धं आहेत आणण मानसोपचाराच्या 
पद्धती पण ववकमसत झाल्या आहेत. काही आजार और्धांनी बरे होतात तर बऱ्याच आजारांना और्धांबरोबर मानसोपचाराची 
गरज असते. रुग्णांना दोन्ही उपलब्ध झाले तर त्यांना खूप र्फायदा होऊ शकतो. और्धांमुळे मेंदूंमधल्या रसायनांचं संतुलन 
तनयोजजत होतं व त्या व्यक्तीला मानसोपचाराने मदत होऊ शकते. उदाहरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला डडप्रेशनचा आजार 
असला तर और्धांमुळे त्यांच्या मेंदतूल्या रसायनांचे संतुलन तनयंत्रत्रत होते. एकदा ते संतुलन थोडं तनयममत झालं की त्या 
व्यक्तीला स्वतःचे ववचार, दृष्टीकोण, वतपन इ. मध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी मानसोपचाराची मदत होते. जे ववचार, 
आठवणी, अनुभव त्या व्यक्तीला क्लेश देत असतात, ज्यामुळे त्या व्यक्तीचा आत्मववचवास खचलेला असतो त्याला 
मानसोपचारामुळे सकारात्मक दृष्टीकोण स्वीकारून स्वतःमध्ये बदल घडवून आणायला प्रेररत होण्यास मदत होते.  

जी गोष्ट और्धाने बरी होऊ शकत नाही ततथे मानसोपचार लागू पडतो. मानसोपचाराच्या प्रकक्येत ववचार व भावनांचे 
ववचलेर्ण केले जाते. दःुखद (ककंवा भयवाह) अनुभव व त्यांच्याशी तनगडडत ववचार आणण भावना हे सवप हळुवारपणे हाताळले 
जाते, व मानसोपचाराने त्यांच्या त्रासाचे तनरसन करण्यात मदत होते. स्वतःकडे बघण्याचा दृजष्टकोन बदलण्यास आणण 
स्वतःकडून व इतरांकडून असलेल्या अपेक्ाचं ओझं कमी करण्यास मदत होते.  
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काही कंडडशन साठी समुपदेशनाचा (काउन्सेमलगं) उपयोग होतो. जेव्हा आजार र्फार मसरीयस नसतो, ककंवा प्रॉब्लेम लहान 
असतो, ककंवा एखाद्या व्यक्तीला थोडी हदशा शोधायला मदत लागते ज्यामुळे त्यांचं टेन्शन कमी होऊ शकतं अशा 
कंडडशनमध्ये समुपदेशनाचा र्फायदा होतो. कुणाला कररयर बद्दल तनणपय घेण्यास मदत करणे, ककंवा परस्पर संवाद 
सुधारणे, ककंवा कुठला तनणपय घेण्यासाठी मागप दाखवणे इत्यादी हे समुपदेशनाच्या अंतगपत येऊ शकतात. पण एखाद्या 
व्यक्तीचा आजार तीव्र असेल, त्याला स्वतःमध्ये बदल घडवायचा असेल तर त्याला मानसोपचाराची गरज असते.  

मानसोपचाराची प्रकक्या सवाांना लाग ूपडते, पण त्याला योग्य तज्ज्ञांची गरज असते. काहींना थोड्या अवधीत आराम 
ममळतो, तर काहींना जास्त वेळ लागू शकतो. आजाराचं स्वरूप, तीव्रता, क्लायंटचं व्यजक्तमत्व, इत्यादींवर अवधी अवलंबून 
असते.  मानसोपचार ककंवा समुपदेशन करण्या साठी जक्लतनकल सायकॉलॉजजस्ट काउन्सेमलगं सायकॉलॉजजस्ट ककंवा 
सायककयाहरस्ट ज्यांना वेगवेगळ्या मानसोपचार पद्धतींमध्ये प्रमशक्ण आहे असे तज्ज्ञ लागतात. मानसशास्त्राच्या 
मशक्णामध्ये मन, शरीर याचे शास्त्र, पसपनॅमलटी, मोहटवशेन, लतनपग गथयरी, इमोशन, इ ववर्यांचा सखोल अभ्यास असतो, 
तसेच मानमसक आजारांचे तनकर् काढणे, टेजस्टंग, ररसचप मेथड्स आणण प्रोरे्फशनल एगथक्स अचया वेगवेगळ्या ववर्यांचा 
समावेश असतो ज्याने या ववर्यातले त्यांचे ज्ञान, मानमसकता आणण क्मता प्राप्त होतात.  

हल्ली काही लोक कुठल्यातरी “थेरपी” चा एखादा कोसप करतात आणण स्वतःला थेरवपस्ट म्हणवून चक्क लोकांवर 
मानसोपचार करायला बघतात. त्यांना डॉक्टरकीचे ककंवा मानसशास्त्राचे मशक्ण नसते, आणण क्लायन्टला त्याचे तोटे होऊ 
शकतात. हल्ली कोणीही मानमसक स्वास््याबद्दल काहीही बोलत आणण मलहीत असतात. एक गहृस्थ तुमचे मानमसक 
स्वास््य तुम्ही हस्ताक्राच्या माहहतीवरून कसं हटकवून ठेवू शकाल यावर चक्क रेतनगं देत असतो. कोणी कुणाच्या 
पूवपजन्माचे ववचलेर्ण करून २० वर्प डडप्रेशन असणाऱ्यांना मी एका मसहटगंमध्ये कसं बरं केलं या बद्दल त्रबनधास्त सोशल 
मीडडया वर मलहीत असतात. पेशाने सौंदयपप्रसाधन ववकणारी एक तरुणी पालकत्वाचे क्लास चालवते. भारतात मानसोपचार 
ककंवा काउंसेमलगं करायला कुठलंही लायसन्स लागत नाही त्यामुळे भाबड्या जनतेची खूप भूल होत आहे. जशी मानमसक 
आजाराची तीव्रता आणण संख्या आपल्या तणाव-पूणप जीवनामुळे वाढत आहे, तततक्या प्रमाणात योग्य ती मदत ककंवा 
योग्य इलाज सांगणारे डॉक्टर व तज्ञ नाहीयेत. यामुळे “बुडत्याला काडीचा आधार” या भावनेने लोक कोणाही कडे मदतीसाठी 
जातात. पूवी मांत्रत्रक, तांत्रत्रक असायचे ककंवा कोणी गुरु असायचे. हल्ली हे नव्या वपढीचे नवे मांत्रत्रक झाले आहेत. परंतु 
सरकार हळू हळू का होईना या महत्वाच्या मुद्द्यावर लक् घालत आहे ही चांगली बाब आहे. अमेररकेत आणण इतर 
ववकमसत देशांमध्ये मात्र सायकॉलॉजजस्ट साठी रीतसर लायसन्स लागतो. अशी खबर भारतात आणण इतर देशांमध्ये पण 
घ्यायला हवी, ज्यामुळे लोकांची भूल होणार नाही.   

मनाचे स्वास््य: आपण आजार होऊ नये म्हणून काही प्रततबंधक उपाय करतो, जसे योग्य जेवण, व्यायाम इ. मनाच्या 
स्वास््यासाठी पण आपण असेच काही प्रततबंधक उपाय करू शकतो. शरीर आणण मनाचा तनकट संबंध आहे हे आधीच 
ववधान केलं आहे. आणण म्हणूनच सवाांनाच योग आणण प्राणायाम, तनयममत व्यायाम, झोप, तनयोजजत आहार या गोष्टी 
गरजेच्या आहेत. याने स्रेस हामोन्स तनयंत्रत्रत  होऊ शकतात आणण जर मनाचा असलेला आजार बरा झाला नाही, तरी 
त्या आजारामुळे जे शरीरावर पररणाम होऊ शकतात ते होत नाहीत ककंवा त्याची तीव्रता कमी होते. तसेच मनोबल ककंवा 
धैयप यांच्या मुळे काही शारीररक आजार बरे होण्यात मदत होते. 
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मनाच्या स्वास््यासाठी मनाच्या सवप घटकांकडे पाहावे लागत,े आणण “व्यक्ती तततक्या प्रकृती” म्हणतात तसं प्रत्येक 
व्यक्ती वेगळ्या मागाांनी आपल्या मनाचे स्वास््य जपू शकते. त्यात आपले छंद जोपासणं हे पण महत्त्वाचं ठरतं. कुणी 
पेजन्टंग करण्यात रमतं तर कुणाला गाणी ऐकून बरं वाटतं. कोणी गगटार वाजवेल, कोणी बॉलीवूड डान्स करेल तर कोणी 
ववणकाम करेल ककंवा डोंगर चढेल, कुणी खेळण्यात रमेल... जेव्हा आपल्या आवडत्या छंदात आपण रमतो, तेव्हा शरीरातील 
रसायनं बदलतात, आपल्या मनाची जस्थती त्या प्रमाणे बदलते. स्रेस कमी होतो, आनंदाचा अनुभव होतो तसेच 
स्वतःबद्दलच  चांगलं वाटायला लागतं! मानमसक स्वास््याचा अजून एक घटक म्हणजे स्वतःचे वतपन आणण इतर 
लोकांबरोबरची आपली वागणूक. सारखी भांडणं असतील, ककंवा संवाद साधायला प्रॉब्लेम असले तर याचा पररणाम आपल्या 
परस्पर संबंधात येतो, व मानमसक संतुलन त्रबघडू शकतं. त्यामुळे इतरांबरोबरची वतपणूक, त्या संदभापतले आपल ेगुण याकडे 
पण लक् द्यायला हवं! तशाच वाईट सवयी ककंवा व्यसनं असतील तर त्यांच्यामुळे सुद्धा मानमसक त्रास होऊ शकतो 
म्हणून स्वतःचे वतपन सुधारण्याने, व्यसनमुक्ती, इत्यादी यांनी मनाचे स्वास््य सुधारते. 

मानमसक स्वास््य राखायला कोणाला अध्यात्माचा सुद्धा लाभ होऊ शकतो. तणावपूणप जीवन, स्पधाप, पैसा, सत्ता, या मागे 
धावण्यामुळे मानमसक आरोग्य त्रबघडू शकतं, आध्यात्माने हे दृष्टीकोण बदलण्यात मदत होते. पण आध्याजत्मक प्रगती 
साठी योग्य मागप तनवडायला हवा, ककंवा स्वतःच्या अनुभवांवरून स्वतःची तत्त्वं ववकमसत व्हायला हवीत ज्यामुळे जीवनाकडे 
बघण्याचे ववचार सकारात्मक बनत जातील, आपल्या दृजष्टकोनात आणण वतपनात र्फरक पडेल व आयुष्यात आनंद आणण 
समाधान लाभू शकेल. या बद्दल अजून मलहहले तर एक वेगळाच तनबंध बनेल!  

मानमसक आजार हे येणाऱ्या शतकातले सगळ्यात जास्त प्रमाणात वाढणारे आजार असणार आहेत. आपलं मानमसक 
स्वास््य आपल्या हातात आहे. ते जपायला वर हदल्याप्रमाणे आणण अजून काही अनेक मागप आहेत! पण जर काही स्रेस 
असेल, ककंवा जर मानमसक संतुलन त्रबघडण्याची गचन्हं असतील तर नक्की डॉक्टरकडे ककंवा सायकॉलॉजजस्ट कडे जा. 
वेळेत उपाय केले तर तुमचं मानमसक आरोग्य हटकून राहील व रोग त्रबकट होणार नाही, आणण काही वेळा टळूही शकेल. 
मानमसक आजारांवर इलाज आहेत त्याची माहहती करून घ्या. तसंच, स्वतःचा मानमसक आजार लपव ूनका, त्याने स्रेस 
जास्त वाढेल. तुमच्या अनुभवांबद्दल लोकांना माहहती द्या, त्या बद्दल समाजातले गैरसमज दरू करायला मदत करा! 
स्वतःच्या मनाची काळजी घ्या! 

हे नवीन वर्प सवाांनाच आनंदाचे, समाधानाचे व मनः शांतीचे जावो हीच प्राथपना!  

- डॉ. स्वषती सांिय कव े
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        Process Control & Engineering, Inc. 

                Monarch Design Company 

Providing Turn-key Solutions for Facilities & Processes Since 1981 

 PCE Monarch harnesses its strong engineering base and extensive project experience, in designing 

and implementing turn-key solutions for facility/process upgrades, achieving energy/cost savings and 

improving processes and quality of the    products. We apply systems engineering principles to design 

and implement system-specific solutions.  Our experience from over thirty years with the manufacturing 

processes in automotive assembly plants enables us to offer similar solutions to other industries such 

as food and beverage, pharmaceutical, chemical and  fresh/waste water treatment. PCE Monarch has 

the required engineering experience, in-house technical expertise and experience of managing turn-

key projects.  

   What we can do for you: 

   Food Processing/Beverage Industry:  

• Clean room applications (air balance, filtration, humidity/temperature controls) 

• Building Ventilation 

• Fluid storage, conditioning, handling and delivery systems 

• Bake ovens, dryers, cooling tunnels, 

• Volatile Organic Compound (VOC) emission control systems 

• Energy Savings Projects for Facilities and Processes 

• Monitoring and Control Systems 

• Design for sanitary system.  
 
Chemical plants, Paper & Pulp Mills: 

• Bulk Storage and Distribution systems. 

• Design for sanitary, explosion proof requirements  

• Pollution control systems for VOC's 

• Filtration and Centrifugal Separator systems 

• Compressed Air Systems 
 
Engineering Services' portfolio is based on our thirty years of experience in: 

• Preparation of Engineering bid packages for new facilities and upgrades 

• Health Assessment and feasibility study of facilities, equipment and processes 

• Air, Fluid, Compressed air delivery systems 

• In house design and drafting Support 
 

Our customers include OEM's, suppliers and contractors, automation equipment providers 

and general manufacturing sector. 
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मषझी पुण्यषई 

  
माझा आणण पुण्याचा संबंध मी र्फार लहान असल्यापासून आला. माझी पत्नी पुण्याची असल्यामुळे या 

संबंधात पत्नीच्या रूपाने र्फार मोलाची भर पडली. पुणेकराएवढा, जागरूक, भावनाशील व अन्याय सहन न करणारा 
माणूस जगात शोधून सापडणार नाही, असा माझा ठाम ववचवास आहे.  मात्र प्रसंगानुरूप वागण्यात पुणेकरांचा हात 
कोणीही धरू शकणार नाही, असे मला वाटत.े प्रसंगानुरूप यासाठी की एरवी प्रेमळ, सौजन्यशील वाटणारा पुणेकर 
त्याच्याकडे दोन हदवस मुक्कामाला आलेल्या अगदी जवळच्या नातेवाइकांशीही इतका र्फटकून वागतो की जणू 
आपण त्या गावचेच नाही असा आभास इतरांना होतो आणण असे असतानाही माझ्यासारखा लोचट कोणा 
नातेवाईकाकडे काही हदवस राहहल्यानंतर जेव्हा पुणेकरांचा तनरोप घेतो, त्यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावरील वरकरणी जड 
अंतःकरण झाल्याचे  भाव, अंतमपनात रु्फटत असलेल्या आनंदाच्या उकळ्यांचा थांगपत्ताही लाग ूदेत नाहीत. जगातील 
कुठल्याही संस्कृतीशी मॅच न होणाऱ्या अशा या पुणेकरांववर्यी व त्यांच्या संस्कृतीववर्यी अख्ख्या महाराष्रात  अनेक 
आख्यातयका प्रमसद्ध आहेत.  

 
प्रसंग कोणता आणण आपण काय करीत आहोत यापेक्ा आपण ककती बुद्गधमान आहोत हे तत्व मरणाचा 

प्रसंग आला तरी न सोडणारे इरसाल पुणेकर. पुणेकरांचे आणण पाहुण्यांचे सात जन्माचे वरै असावे. पाहुण्यांना या 
ना त्या मागापने नामोहरम करण्याचे पुणेकरांचे कसब पाहहले म्हणजे भारताच्या परराष्र खात्याने त्यांचे टेजक्नक 
जाणून घेतले तर पाहूणेच काय पण चीन, पाककस्तानही भारत-भूमीवर एक हदवस राहण्याची हहम्मत करू शकणार 
नाहीत असे मला का कुणास ठाऊक पण तीव्रतेने वाटते.पाण्याच्या पषृ्ठभागावर तरंग तनमापण न करता ज्याप्रमाणे 
बगळा आपले सावज पकडतो त्याचप्रमाणे पाहुण्यांना जराही आपल्या मनात असलेली त्यांच्याबद्दलची नाराजी हदस ू
न देता त्याला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न हा पुणेकर करीत असतो. यापुढेही जाऊन आपण ककती सभ्य आहोत, 
आपल्या अंगात पाहुण्यांववर्यी ककती प्रेम व सौजन्य आहे, याचे प्रकर्ापने प्रदशपन करण्यात तो कधीच कमी पडत 
नाही. पाहुण्याला आपण झक मारली अन पुण्यात आलो असेही न वाटू देण्याची तो सतत काळजी घेतो. वाटण्याच्या 
अक्दा लावण्याची स्पधाप ठेवली तर पुणेकरांचा हात कोणीही घर शकणार नाही.  

 
एकदा असाच मी अगदी जवळच्या नातेवाईकाकडे, सासुरवाडीला नव्हे, दोन हदवसांकरता 

पाहुणा  म्हणून  गेलो. सकाळी गावाकडून तनघून साधारणतः दपुारी एक वाजता त्या नातेवाईकाकडे पोहोचलो. 
ररक्ातून उतरलो तेव्हा ते नातेवाईक मी आल्याचे णखडकीतून पाहत होत,े मी त्यांना हदसत असावा, पण मला ते 
हदसत नव्हत.े ररक्ाचे त्रबल चुकवून बॅग घेऊन घरात जावे अशा ववचारात मी असताना ररक्ावाल्याने पन्नास रुपयाची 
मोड त्याच्याकडे नाही म्हणून सांगगतले. मला वाटले नातवेाईक माझी अडचण समजून बाहेर येतील व मला 
ररक्ावाल्यास सुटे पसैे देण्यास मदत करतील, पण काय आचचयप, पाच सात ममतनटे झाली तरी कोणीही बाहेर येताना 
हदसेना. शेवटी ररक्ावाल्याकडुन पाच रुपये कमी घेऊन मीच आत गेलो व तोंड, हातपाय धुवून कोचावर जाऊन 
बसलो.  

 
पोटात कावळे काव काव करीत होत.े समोर पडलेला पेपर दहा वेळा चाळून  झाला तरी अजून आतून काही 

आमंत्रण येत नव्हत.े शेवटी इतक्या वेळानंतर नातेवाईकाच्या मुलाने न बोलताच पाण्याचा ग्लास माझ्या हातात 
हदला, माझ्या आशा पल्लववत झाल्या, कदागचत अगोदर पाणी पाजून मग जेवायला बोलवायचे अशी या घराची 
परंपरा असावी असावी, असे मला वाटले. अधाशासारखे पाणी वपल्यानंतर मी पुन्हा चुळबुळ करू लागलो, तेवढ्यात 
नातेवाईकाच्या कुटंुबातील प्रमुख व्यक्ती समोर येऊन मला प्रचन करती झाली,  
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"काय? प्रवास ठीक झाला ना?" 
मी मानेनेच "हो" म्हटले.  

तेवढ्यात त्यांनी दसुरा प्रचन अंगावर रे्फकला: "जेवण झाले ना?" 
 

या प्रचनामुळे माझ्या पोटात खोल खड्डा पडल्याचा भास मला झाला. "जेवण झाले ना?"  एस. टी. मध्ये 
जेवण देण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही, असे मी मनातल्या मनात पुटपुटलो, पण प्रकटपणे "नाही" म्हटले. तरी 
त्या गहृस्थाने ऐकून न ऐकल्यासारख ेकेले. पुन्हा जेवणाची प्रतीक्ा सुरु. या प्रतीक्ेत अधाप-पाऊण तास घालवूनही 
माझ्या भगीरथ प्रयत्नांना यश येत नाही हे पाहून मीच पुढाकार घेऊन "जरा बाहेर जाऊन येतो" असे खालच्या 
आवाजात म्हटले. तेवढ्या खालच्या आवाजात बोलूनसुद्धा माझ्यापासून बरेच लांब अंतरावर असलेल्या त्या कुटंुब 
प्रमुखांना माझे बोलणे स्पष्ट ऐकू गेल ेआणण क्णाचाही ववलंब न लावता त्यांनी होकाराथी मान  हलवली व मला 
संमती हदली. "संध्याकाळी आम्ही ररसेप्शनला जाणार आहोत. घरी यायला दहा वाजतील, तेव्हा तुम्ही रात्री दहानंतरच 
या  मात्र मुक्कामाला दसुरीकडे थांबून गैरसोय करून घेऊ नका", असा कळकळीचा सल्ला त्यांनी मला हदला.  

 
रात्री दहा वाजता येणार! ररसेप्शनला जाणार! याचा काय अथप समजायचा तो मी समजलो. वास्तववक बाहेर 

जाऊन येतो असे सांगून बाहेर पडून जवळच्याच एखाद्या छोटेखानी हॉटेलमध्ये जाऊन च्याऊ म्याऊ करून लगेच 
परत येऊन आराम करावा व संध्याकाळीच यथेच्छ जेवण करावे अशी माझी योजना होती, परंतु माझ्या साध्या पण 
भाबड्या योजनेचा पुणेकरांनी क्णात र्फज्जा उडववला. नाईलाजाने रात्री दहापयांत "पुणे दशपनचा" अनुभव घेणे  भाग 
होत.े दसुऱ्या हदवशीचा अनुभव सुखद होता. सकाळी चहा घेताना, "आज संध्याकाळी माझे ककरकोळ काम 
आटोपल्यावर मी जाण्याचे प्रस्थान ठेवीत आहे." या जाहीरमान्याबरोबर सगळ्या घरात आनंदाचे वातावरण पसरल्याचे 
मला जाणवले. त्यांनी मी नक्की जाणार असल्याची खात्री केल्यानंतरच वरकरणी "राहा की हो, आल ेआहेत तसे 
हदड दोन हदवस" असा नकळत घाबरत आग्रह केला, मात्र हे बोलून झाल्यावर मला उत्तर देऊ न देता, "ककती वाजता 
जाणार, संध्याकाळी?" असा घाईघाईत प्रचन केला. मी माझा तनणपय बदलेन असे त्यांना वाटले असल्याची शक्यता 
नाकारता येत नव्हती. परंतु माझ्या मनात एक-दोन हदवस राहायचे असूनसुद्धा असल्या मभकार पाहुणचारात मला 
गुदमरायचे नव्हत.े  

 
माझ्या जाण्याच्या तनणपयामुळे उत्साहहत झालेल्या माझ्या नातेवाईकांनी त्याच उत्साहात आज माझ्यासाठी 

दावत  देण्याचे लगोलग घोवर्त केले. त्यातही त्यांना पुणेरी झलक दाखवण्याचा मोह आवरता आला नाही. ताट 
भरून जेवणाची अपेक्ा करणाऱ्या मला पाव-भाजीसारख्या मभकार जेवणावर बोळवण्यात आले. लहान मुलांच्या 
वापरात असलेल्या छोट्या वाटीत स्वीट डडश देण्याचे औदायप दाखववण्यात त्यांनी कसर  ठेवली  नाही. तनरोप देताना 
रु्फकटच्या सूचना देण्यातही पुणेकर मंडळी कधीही कमी पडत नाहीत.  

"राहायचे होते की हो अजून एक दोन हदवस!" 
"जपून जा, हो!"  
"सुखरूप पोहोचल्याचा र्फोन करायला ववसरू नका!"  
"सामानाकडे लक् अस ूद्या!"  
 
अशा गुळमुळीत आणण स्वतःला कसलीच झळ न लागणाऱ्या सूचना देण्यास ही मंडळी कधीही ववसरत 

नाहीत. त्यांच्या मनात "ब्याद कटली" याचा आनंद इतका असतो की त्या आनंदापुढे त्यांना काही सुचत नाही. 
चुकूनही "या पुन्हा" असा ककमान कोरडा सल्ला देण्याच्या देखील भानगडीत पुणेकर कधीही पडत नाहीत असा माझा 
अनुभव आहे, मात्र मशवाजीनगरवर तनरोप देताना एस. टी. त्यांच्या नजरेआड जाईपयांत ते हात हलवून तनरोप देत 
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असणार याची मला खात्री आहे. मी अशा वेळी मनात कल्पना करतो की तनरोप हदल्यानंतर पुणेकरांना, या 
नातेवाईकांना, काय वाटत असेल आपल्या ववर्यी? माझी कल्पनाशक्ती मला सांगते की एखाद्या नको असलेल्या 
व्यक्तीला स्मशानात वाटेला लावून आल्यावर खांदे देणाऱ्याला जेवढा आनंद होत असेल त्यापेक्ा जास्त आनंद या 
पुणेकरांना होत असावा.  

 
         गावी पोहोचल्यावर मी "सुखरूप पोहोचलो" हे सागंण्याकरता पुण्यातील 'या' माझ्या नातेवाईकांना र्फोन 
केला व प्रथेप्रमाणे' या कधी आमच्याकडे चार दोन हदवस' असे प्रेमाचे आमंत्रण हदल ेअन काय आचचयप, त्यांनी 
मला र्फोन बंद न करण्याची सूचना देऊन घरातील मंडळींशी सल्ला-मसलत केली व "'ठीक आहे, आम्ही येत्या 
शतनवारी येतो" असा उलट तनरोप हदला. मलाही त्यांच्या या झटपट तनणपयाचे आचचयप वाटले. पण मनात ववचार 
केला की येऊ देत, आले तर राहतील चार-दोन हदवस. 
 
         पुणेरी नातेवाइक आमच्याकडे येणारा शतनवार उजाडला. दपुारी एक सव्वाच्या सुमारास ते सवप आले व 
आल्या आल्या दारातच सांगगतले की एस. टी. रस्त्यात कुठेच थांबली नाही. त्यामुळे खाण्या-वपण्याचे जमले नाही. 
सारांश, जेवणे व्हायची आहेत असा चाणक्यनीती वजा संदेश त्यांनी हदला. पत्नीही आता पक्की मराठवाड्याची 
झाली होती. लगबगीने उठून स्वयंपाक घरात गेली व अध्याप तासातच सगळ्यांना स्पष्ट ऐकू जाईल अशा खणखणीत 
आवाजात "पाने वाढली आहेत" असा पुकारा केला. ततने मराठवाडी पद्धतीचे  खमंग व भरपूर जेवण केले होते. 
पूणप जेवण होईपयांत पत्नीची वारेमाप स्तुती करीत पणेुकरांनी जेवणावर यथेच्छ ताव मारला. पंधरावीस 
हदवसांपासून  त्यांनी ताट भरून जेवण केले नसावे असाच कयास त्यांना जेवताना पाहून झाला . जेवणानंतर पान  - 
सुपारी झाली व मंडळी थकल्यामुळे त्यांनी ताणून  हदली.    
      
         चारचा चहा झाल्यानंतर "पंत! काय कायपक्म आहे संध्याकाळचा?" असा प्रचन त्यांच्या कुटंुब प्रामुख्याने 
मला केला. या अनपेक्षक्त प्रचनामुळे मी जरा बुचकळ्यातच पडलो, परंतु त्यांनीच खुलासा केला. आपण 
संध्याकाळी  "त्रबबीचा मकबरा" आणण "पाणचक्की" पाहण्यासाठी जाऊ व येताना बाहेरच जेवण करून रात्री परत 
येऊ, खरं तर माझ्या मनातलं माझ ेनातेवाईक बोलले, पण मनात भीती अशी  होती की पहहल्या हदवशीच माझा 
णखसा खाली  होणार की काय? आणण झालेही तसेच.  
 
        तीन ररक्ष्यांना जाण्या-येण्याचे भाडे ठरवून आम्ही पयपटनस्थळाकडे रवाना झालो. ज्या ज्या हठकाणी प्रवेश 
शुल्क द्यावा लागत असे त्या त्या हठकाणी काही तनममत्ताने ही मंडळी मागे राहायची ककंवा हाक मारून मला प्रवेश 
शुल्क भरून ततककटे काढायला लावायची. यावेळी मला र्फार वाईट वाटत नव्हत,े कारण ररक्ाभाड्याचा मोठा 
आयटम  बहुधा नातेवाईकच देतील अशी माझी खात्री होती. सवप स्थळे पाहून झाल्यावर जेवणासाठी आम्ही ररक्ा 
सोडल्या. ररक्ावाल्यांनी नातेवाईकांना भाडे मागताच त्यांनी माझे त्यांच्याकडे लक् नाही असे पाहून अंगुली 
तनदेशाने  खूण  करून माझ्याकडून भाडे घेण्यास सांगगतले. त्यासरशी ततन्ही ररक्ाचालक माझ्या भोवती जमा झाल े
व त्यांनी माझ्याकडे ररक्ा भाड्याची मागणी केली. इज्जतीचा चार चौघात र्फालुदा नको म्हणून मी ही चटकन 
"ककतना हो गया?" असे म्हणत भाडे चुकते केले. भाड्याची बला टळल्याची खात्री होताच नातेवाईक मंडळी 
माझ्याजवळ आली व मोठ्या प्रेमाने ववचारती  झाली, "पंत! तुमच्या आवडीचे कोणते हॉटेल आहे? आपण तेथेच 
जाऊ."  परत माझा मामा होणार अशी माझी खात्री होती, परंतु हृदयावर दगड ठेवून त्यातल्या त्यात बऱ्यापैकी 
हॉटेलात मी सगळ्यांना घेऊन गेलो. माझ्या ददैुवाने की सुदैवाने आज गल्ल्यावर स्वतः मालकच बसला होता. मला 
पाहताच त्याने नमस्कार केला आणण "पाहुणे पुण्याचे का?" असा ववनाकारणच प्रचन ववचारला. मानेने "हो" म्हणत 
पण मनात त्याला मशव्यांची लाखोली वाहत आम्ही सगळे हॉटेलात मशरलो आणण स्थानापन्न झालो. नको ततथे 
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पचकणारा हॉटेल मालक पुन्हा एकदा वेटरला पाहून ओरडला, "अरे! पाहुण्यांकडे लक् ठेवून त्यांना काय हवे नको ते 
बघ!" जसे काही हॉटेलचे त्रबल तोच देणार होता. या त्याच्या रु्फकट्या आग्रहाचा नातेवाईकांवर व्हायचा तोच पररणाम 
झाला आणण सवप कुटंुबीयांनी वगेवेगळ्या पदाथाांवर यथेच्छ ताव मारला. मी काही सांगण्याच्या आतच त्यांनी वेटरला 
जवळ बोलावून धडाधड ऑडपसप हदल्या, मी अवाकच झालो. एवढ्या सगळ्या डडशेसचे त्रबल ककती होणार या 
ववचारापायी माझ्या पोटात काही खाण्याच्या अगोदरच मोठ्ठा गोळा आल्याचे मला जाणवले. सगळ्या डडशेस 
र्फस्त  करून झाल्यावर त्यांनी वेटरला पुन्हा बोलावले. "आता काय?” अशा प्रचनाथपक मुदे्रने मी त्यांच्याकडे नुसताच 
बघत बसलो  परंतु माझ्याकडे दलुपक् करीत त्यांनी "र्फालुदा आईस्क्ीम" ची ऑडपर वेटरला हदली. आधीच "गार" 
झालेला मी र्फालुदा न खाता अगधक गार झालो. सगळ्यांचे  खाऊन झाल्यावर पाहुणे मंडळींनी लगेच आपला एक 
गट तयार केला व वायुवेगाने मॅनेजरच्या काउंटरला ओलांडून थेट  हॉटेलच्या बाहेर जाऊन उभ ेराहहले, जणू काय 
या हॉटेलचे आपण काही लागतच नाही अशी त्यांची भावमुद्रा होती. चेहऱ्यावर न येणारे हसू आणून मी काउंटरपयांत 
पायात त्राण  नसतानाही गेलो व "आनंदाने" त्रबल चुकते केले. आणण पाहुण्यांच्या गटात सामील झालो.  
 
      "पंत! तुमच्या गावच्या पानाची प्रमसद्धी र्फार ऐकली आहे. मी पाच  वर्ाांपूवी काही कामातनममत्त इथे आलो 
होतो, त्यावेळी त्याची चव चाखली, त्यानंतर आज योग ्आला पहा!" असे म्हणत ते जवळच्या पान  ठेल्यावर गेले 
व प्रत्येकाला कचया प्रकारचे पान  पाहहजे याची आस्थेने चौकशी केली. त्यामुळे मी थोडा सुखावलो. तनदान पानाचे 
पैसे तरी पाहुणे देत आहेत असे मला वाटले, पण पानाची वपचकारी मारण्याच्या तनममत्ताने ते ज ेअदृचय झाले ते 
थेट मी पानाचे त्रबल चुकवल्यानंतरच प्रकट झाले. अशा रीतीने पहहला हदवस पाहुण्यांनी मला अक्रशः 
नागववल्यानंतरच संपला. दसुरा हदवस रवववार!  सकाळच्या नाचत्याला इडली सांबार व वडा सांबार अचया दाक्षक्णात्य 
बेताची त्यांनी र्फमापईश केली. माझ्या पत्नीची नको तेवढी स्तुती करीत वर्पभराच्या इडली सांबार वडा सांबाराचा 
कोटा त्यांनी इथेच पूणप केला. त्यानंतर कपडे चढवत त्यांनी मलाही तयार होण्यास र्फमापवल ेव हातात वपशवी घेऊन 
"चला"! अशी आज्ञा हदली. घराबाहेर तनघेपयांत कुठे जायचे याची कल्पना त्यांनी मला हदली नाही. घराबाहेर आल्यावर 
"मंडईला जाऊ " असे ते पुटपटुले. मंडई जवळ असल्यामुळे म्हणा ककंवा काल माझा बराच "पोपट" झाला म्हणून 
म्हणा माझ्या नातेवाईकाला माझी दया आली असावी,  ते पुढाकार घेऊन म्हणाले, " पायीच जाऊ ".  यातही त्यांनी 
एका दगडात दोन पक्ी मारल,े  मला ररक्ाभाड्यातून वाचवले आणण स्वतःलाही झट लावून घेतली नाही.  
 
       मंडईत आल्यानंतर मात्र सवप र्फळे मलाच घेण्यास भाग पडले. भाज्यांकडे त्यांनी ढंुकूनही पाहहले नाही. 
यानंतर जवळच्याच एका स्टोअरमधून कस्टडप पावडर, बेदाणा, काजू आणण घट्ट मलईचे दधू घेतले, अथापत माझ्याच 
पैशाने. हे घेत असताना "आज फु्रट सॅलॅडचा बेत करू या" अशा अस्पष्ट शब्दांत त ेबोलले असल्याचे मला ऐकू 
आले. या सगळ्या गोष्टी घरात आल्यावर त्यांनी सगळ्यांना कामाला लावल ेव पुणेरी फु्रट-सॅलॅड बनववले  र्फळे व 
दधुाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे भरपूर झालेले फु्रट सॅलॅड दोन हदवस पुरेल असे वाटत असताना पुणेकरांनी ते 
एका दमात संपवून मला आचचयापचा धक्का हदला.  
 
    अशा रीतीन ेअजून एक दोन हदवस गेल्यानंतर त्यांनी पुण्याला जाण्यासाठी प्रस्थान ठेवले. "कामे पडली आहेत, 
नाहीतर राहहलो असतो अजून एक दोन हदवस," अस ेते पनु्हा पुन्हा म्हणत होत.े मी मात्र मूग गगळून ते ऐकत 
होतो. त्याला प्रततउत्तर न देण्याचा शहाणपणा करीत होतो. खरोखरच ते अजून चार-पाच हदवस थांबले असत ेतर 
आमचे बजेट ककती आउट झाले असते, या ववचारांनीच मला भोवळ येत होती. म्हणू त्यांनी र्फमापन सोडताच माझ्या 
णखशाला पुन्हा एकदा भोक पडेल याची गचतंा न करता मी त्यांची लक्जरीची ततककटे बकु केली आणण त्यांच्या 
हातात हदली. मी ततककटे काढल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होताना मला हदसला. "जजवावरचे 
शेपटावर तनभावले" या न्यायाने मी पण मनातून आनंदी होतो.  
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     त्यांच्या जाण्याची वेळ झाली. ररक्ा बोलावली व आम्ही  सवप त्यांना पोहोचवण्यासाठी स्थानकात गेलो. 
तनघण्याअगोदर माझ्या मुलांच्या हातावर ते काही ठेवतील अशी माझी भाबडी समजूत होती, पण "हात" हलवून 
"बाय" करण्याव्यततररक्त त्यांनी हाताचा दसुरा काहीही उपयोग केला नाही. पण त्याची ववर्ण्णता मनात न 
ठेवता  आम्ही सवाांनी त्यांना तनरोप हदला व सुटकेचा सुस्कारा सोडला. या गदीत "पुन्हा येऊ, हदवाळीत" अस े
त्यांनी मोठ्यान ेओरडून सांगगतले तरी मी त्याकडे र्फारसे लक् हदले नाही.  
 
     तर असा असतो पुणेकरांचा जाम हहसका. पुणेकरांच्या अशा वेगवेगळ्या व अनाकलनीय कथा आहेत. त्या 
सांगून ककंवा मलहून सांगता येणार नाही. त्याची प्रगचतीच घ्यावी लागते. ती ही पुण्यात जाऊन! मात्र त्याकरता 
आपण आपली मनःजस्थती न ढळू देता जस्थतप्रज्ञाप्रमाणे त्याचा अनुभव घेणे अगत्याचे आहे.  

  

-बषळकृष्ि पषडळकर   
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मषगे वळून पषहतषनष…. 

 
माझी आई खूप हळू चालते, त्याउलट मी! लांब पायांच्या ढेंगा टाकत भरभर पुढे जाते. त्यामुळे आगगाडीच्या 

प्रवासासाठी ‘जा गं, पुढे जाऊन ततककट काढ, पुलावरच थांब, मी आलेच’ म्हणत आई मला कायम आधीच शेपटवायची. 
८-१० वर्ाांपूवीची गोष्ट. चनीरोडचा जुना जजना व भलामोठ्ठा - चार र्फलाटांवरून जाणारा- पूल पार करून मी गेले, दहीसरची 
ततककटं काढली आणण आईची वाट बघत उभी राहहले. 

 
     मधलाच वार होता, सकाळी ९ ची वेळ. शाळेची गदी ओसरली होती, कॉलेजला आणण कामावर जाणाऱ्यांची वदपळ 
होतीच. पुलावर एक ‘पंचवेणी’ संगमाची जागा आहे, उजवीकडे जाणारे ३ रस्ते तुम्हाला ॲापेरा हाऊस, केळेवाडीतून थेट 
गगरगावात ककंवा (मी चढलेला) जजना उतरून ठाकूरद्वारच्या हदशेने नेतात. आणण डावीकडचे २ रस्ते जलद गती व ‘धीमी 
गती’ रेनच्या हदशेने येतात. मी लांबून त्या संगमाकडे जाणाऱ्यांकडे बघत होते… 

 
…..एक आई आपल्या छोट्या मुलाला बहुतेक परीक्ेला नेत असावी. चालता चालता “ज्या” कसा मलहायचा माहहताय ्ना, 
ज ला य join करायचा.”(भारतीय आया मुलांना बोहल्यावर चढवतानासुद्धा अभ्यास घुसवायचा प्रयत्न करतील!)  
 
….काही एकटे, काही दकुटे, काही घोळके. घोळक्यातला एखादा मुलगा मध्ये अख्ख्या गटाला उद्देशून काहीतरी सागं ू
लागला, त्यांच्याकडे तोंड करून म्हणजे उलटा चालत होता... दोस्तमंडळी हसतखेळत गचडवत त्याला ‘मागप’ दाखवत होती... 
 
…आणण मग एक (अजून जोडपं न झालेलं) जोडपं त्या वळणावर येऊन थांबलं. ‘तरूणतरुणींची सलज्ज कुजबुज’ सुरू झाली. 
२०-२३ वयाची जोडी होती, वाटा मभन्न होणार होत्या.... दोघे घुटमळले, एक पाऊल पुढे, दोन माग ेकरत पुन्हा बोल ू
लागले.  ततने त्याला तनरोप हदला - परत थोडे स्टेशनला साजेसे लाड झाले - तो पुढे तनघाला, ती ततथेच थांबली. मी 
आईची वाट पहायचं ववसरून त्यांच्या प्रेमाची साक्ीदार बनले. माझ्या ह्रदयाची धडधड सुरू झाली....   
पररदंा मधला एक संवाद आठवत होता .... पलट, पलट... 
तो चालतोय ्चालतोय.्.. ती तशीच उभी - त्याची राह देखत…. मला वाटत होतं की धावत जाऊन ततला सांगावं, त्याचा 
नाद सोड, तुझं अजस्तत्व त्याला जाणवतदेखील नाहीये.... 
आता तो एका वळणावर आला (धीमी की तेज?)... आणण त्याने मागे वळून ततला हात केला, ती हसून ततच्या वाटेला 
लागली... 
मी (अक्ता टाकून) सुटकेचा तनचवास टाकला आणण परत एकदा आई हदसते आहे का ते बघू लागले.... 
 
ही पूलवाट माझ्याही खूप पररचयाची होती. स्वावलंबनाचा पहहला धडा ततथेच मशकले. र्फलाट व जजना माणसांनी भरलेल े
असले तरी तो जजना - ककसीका जीना- भुरट्या चोरांना आसरा देत असे. चढता-उतरताना शरीर व वपशवी दोन्ही सांभाळून 
जावे लागे. आई-वडलांबरोबर जाऊन ततकीट कस ंकाढायचं (‘दोन रु्फल्ल एक हाप’) हे जम ूलागलं. (आता पुलाखालून खूप 
पाणी गेलंय, आज ततकीट काढलं; एक रु्फल्ल एक मसतनयर द्या!)   
 
मुंबईच्या लोकल रेनमध्ये चढणं म्हणजे पंचेंहद्रयांना एक आव्हान असतं. ततथे गतनमी काव्यामशवाय पयापय नाही, 'आठच्या 
सुमारास गाडी येते' या ववधानाला अथप नाही, ८:१२ की ८:१३ यात धीमी/तेज, जोगेचवरीला थांबली नाही, एक तासात की 
दीड तासात पोचणार  - हे व असे जीवनमरणाचे मुद्दे त्या एका ममतनटात लपलेल ेअसतात. TC ला ततकीट वा पास 



 

                       23   

दाखवून, शरीर/दप्तरासकट गाडीत चढून ठरलेल्या जागी हुचचय म्हणत बसणें हे धावतपळत सम गाठणाऱ्या नवमशक्या 
गायकासारखे कठीण आहे! Multi-tasking चे ककत्ते गगरवले ते असे. 
  
      कॉलेजचा पहहला टप्पा संपल्यावर काही ममत्र-मैत्रत्रणीचें मागप बदले. ववरुद्ध हदशेने जाणाऱ्या (आणण जोगेचवरीला 
थांबणाऱ्या) गाड्या नमशबी आल्या, तरीही पुलावरच्या 'पंचवटी'वर थांबून बोलणं चुकलं नाही. क्वगचत कधीतरी माझ्याबरोबर 
एखादी मैत्रीण चनीरोडला उतरून ‘थांब मी ही गाडी सोडते, पुढची घेते’ म्हणत ववर्य पूणप करू लागली. आणण क्वगचत 
एखादा ममत्रही!  दोस्तीचे रंग गहहरे होत जात आहेत याची जाणीव होऊ लागली. कधी मी आधी उतरले, कधी तो आधी 
उतरायचा आणण मी गाडीबरोबर पुढे जाताना मागे वळून बघत बसायचे. 
 
      हे मागे वळून पाहणं जीवघेणं असतं, मागे कोणी उभं असलं आणण ... नसलं तरीही. घर सोडून दरूगावी स्थाईक 
झालेल्यांना ववचारून बघा, प्रत्येकाचा एक स्वतंत्र '100 foot journey’ असतो. पहहल्या पावलावर तनरोप देणारे सगळे 
हदसतात, शेवटच्या पावलावर मागे वळू नये - सोडलेला गाव हदसत नाही आणण धरलेला गाव ममळत नाही अशी ती त्रत्रशंकू 
सारखी अवस्था असते - मग ती १०० पावलं ववमानतळावरची असोत वा आगगाडीच्या र्फलाटावरची! मेख अशी आहे की 
आपण कायम भववष्यासाठी तरतूद करतो परंतू भूतकाळात पाय इतका घट्ट रोवलेला असतो की तो सहजी सुटत नाही.  
  
आई धापा टाकत वर आली, "अगं दधू तापवून आले, नेमकी ९:०३ ची गाडी चुकली ना, थांब आता इथेच ५ ममतनटं, र्फास्ट 
गाडीला वेळ आहे.  
 
 
मी पुन्हा ततथेच आणण त्या पुलावर....   
 

-ज्योत्सस्नष मषईिकर ददवषडकर  
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शब्दकोडे: शोधा नावे! 

 

या 'शब्दशोध' कोड्यात ७० मराठी नाटकांर्ी नावे लपलेली आहेत. सोयीसाठी िोन शब्दांच्या मधली िागा वगळण्यात आली 

आहे.  उिा. 'रायगडाला िेंव्हा िाग येते' हे नाव, 'रायगडालािेंव्हािागयेते' असं शोधावं लागेल.  

तसंर् काही जठकाणी ऱ्हस्व-िीर्ध यांर्ी सवलत रे्ण्यात आली आहे; 'संगीत' नाटकांमधला ‘संगीत’ हा शब्द वगळण्यात आला 

आहे. 

या कोडयासंिभाधत आपल्या काही सूर्ना, प्रजतजिया असतील; तर त्या आम्हाला िरूर कळवा.  

- संजय मेहेंदळे 
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एकदष कषय झषलां……. 

Call to our readers: young and 

young at heart😊 

Write a poem or a story using one of these sketches and 

submit to our next issue. If the young author is a ‘MMD 

Shala student’; please include the name and location of 

your ‘Shala’. 

Contact: 

Team Snehbandh 
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बबगरी ते पषचवी: ट्रॉय मरषठी शषळेचष प्रवषस! 
 

 

दर रवववारी चार वाजता भारतीय मंहदरात सरस्वती वंदनेने मराठी शाळेचे वगप सुरू होतात. ‘शंभर 
ववद्याथी शाळेत दर रवववारी यायची आतुरतेने वाट बघतात’ असा आमचा समज आहे. शाळेत आता चौथी-
पाचवी पयांतचे वगप आहेत. पाचवीतील मुले वयाने तेरा-चौदा वर्ाांची, त्यांचे आकलन आणण बुद्धी ववकास 
हा मराठी पाचवी इयते्तचच्या पमलकडचा आहे त्यामुळे त्यांच्या ववचारांना साजेसे काय मशकवायचे हा एक 
मोठा प्रचनच असतो! त्रबरबलाच्या गोष्टीत त्यांना मजा नाही. इततहास आणण नागरीक शास्त्र याच्याशी 
त्यांना जास्त जवळीक वाटते. मशवाजी, पशेवे आणण इंग्रज यांचा इततहास, कायद्याच्या गोष्टी, सामाजजक 
कायप आणण थोडी भारतीय सरकारी यंत्रणचेी ओळख असे काही ववर्य घेऊन त्याची माहहती मराठीत सुरुवात 
केली आहे. हे ववर्य मशकवताना, ववद्याथी प्रचन ववचारतात त्यावरून त्यांना याच्यात गोडी असावी अस े
वाटते. 

 

कववता कुठच्या पद्धतीच्या मशकवाव्या यावर बराच ववचार केल्यावर लक्ात आले की एखादा प्रसंग 
वणपन करणाऱ्या कववता ववद्याथी उत्साहाने ऐकतात. या कववतांबरोबर तुकाराम, रामदास, ज्ञानेचवर यांचे 
चलोक “शेपूची भाजी सुद्धा खावी लागते” हे सांगून मशकवले. ग. हद. माडगूळकरांची 'एका तळ्यात होती 
बदके वपले सुरेख ' आणण ‘ugly duckling’ याचा मेळ छान बसला.  कवी अतनल याचंी 'अजुनी रुसुनी आहे' 

ही कववता जजतकी संुदर तततकीच अथापला सोपी आहे. कुसुमाग्रजांच्या कववता मशकवताना तर माझ्या 
अंगावर शहारे येत होते. 'उठा उठा गचऊताई' ची सोपी काव्यरचना आणण सहज लावता येईल अशी चाल, 

आगगाडी व जमीन -'नको ग नको ग आकं्दे जमीन' आणण 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' या कववतेतील 
जोश हाही त्यांना थोडार्फार कळला. 'ऐ मरेे वतन के लोगो, जरा आँखों मे भरलो पानी' ही जरी हहदंी कववता 
असली तरी बरेच शब्द मराठीत पण वापरात आहेत. कववता सोपी आणण अथपपूणप आहे. तीही त्यांना 
आवडली. 

 

ववद्याथी आता पानभर माहहती सहज मलहू शकतात. व्याकरण आणण जोडाक्राचं्या चुका अजून 
बऱ्याच होतात पण त्यांना मराठीतून ववचार व्यक्त करता येतात याचा मला आनंद वाटतो आणण माझ्या 
जजवाभावाची कववता त्यांच्यापयांत पोचवण्यात मी अंशतः तरी यशस्वी झालो हे समाधानही ममळाल ेआहे.  
 

 

- भूषि दषांडेकर 
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-- यषलष िीवन ऐसे नषव – 

 
         घरात मशरताच ततने अंगावरचा लांब कोट काढून  हँगरवर अडकवला, डोक्यावरची गरम टोपी काढताना 
ततला हसू आले. मनातल्या मनात ततने ववचार केला थंडीत हे बरे असते केस न ववचंरता नुसती टोपी घातली की 
रेडी! आज सकाळी उठल्या पासूनच ततला रोजच्या पेक्ा जास्त उत्साही वाटत होते. काय कारण असेल हे ततलाही 
अजून उमगले नव्हते. पण जास्त ववचार न करता ती सरळ स्वयंपाकघरात गेली, र्फक्कड आलं घालून चहा बनवला. 
चहा ओतून घेताना ततला जाणवले की, आज चक्क पाच हदवसांनी णखडकीतून सकाळचे कोवळे ऊन आत डोकावत 
होते. चहाचा वास आणण सोबत ऊन हया दोन्ही गोष्टींमुळे ततला अजूनच तरतरी आली. आता पुढचे पाच तास ततचे 
स्वतःचे  होते. दोन्ही मुलांना शाळेत सोडून ती घरात मशरली होती. पण आता ततला आठवत नव्हते की ड्राइव्ह 
करताना ततच्या मेंदनेू या कोवळ्या उन्हाची दखल कशी घेतली नाही. एरवी बर्फापत मुलांना शाळेत सोडायला जाताना 
रोज ती चरर्फडत असे. रोजच ततला वाटे की आपला देश, आपली लोकं, आपल ेहक्काचे घर सगळे सगळे सोडून 
आपण नवऱ्यासोबत परदेशी आलो तर खरं! पण पुढे काय.... चक्क आज ततच्या डोक्यात हे काहीही ववचार आले 
नाहीत. आज ती खूप शांत होती बाहेरुन आणण आतूनसुद्धा. ती शांतपणे वार्फाळता चहा घेऊन हॉल मधे सोफ्यावर 
येऊन बसली. हॉलच्या छतापासून जममनीपयांतच्या मोठ्या णखडकीतून बाहेर बर्फापवर पडलेले ऊन ररफ्लेक्ट होत थेट 
सोफ्यावर येत होते. ततला गंमत वाटली. ततला ते ऊन स्वतःसारखे वाटले. वाट वाकडी करुन भलती कडून भलती 
कडेच सांडत गेल्या आठ हदवसांची धावपळ संपून आत्ता ततला जरा तनवांत वेळ ममळाला होता. स्वतःसाठी, स्वतःच्या 
ववचारांवर ववचार करण्यासाठी , अंतमपनात डोकावण्यासाठी आणण कधी कधी भूतकाळात डंुबण्यासाठी...सगळं सगळं 
या पाच तासांत. कालच ती, नवरा आणण मुलं रीपवरून परत आले होते.  

 

हरप कसली ती? असे ततला वाटून गेले. गेली जवळ जवळ दोन वर्ां डॉक्टर, दवाखाना, र्फॉलोअप यामुळे जजवाची 
दमछाक होत होती ततच्या. दरवेळी मभती बाजूला सारून बळ एकवटणे आणण उभे राहणे हे जरी सवयीचे झाले होते 
तरी ततला पण ततची ततची, स्वतःची अशी  भीती होतीच की! आत्ता असेच कुणाकडून तरी second opinion म्हणून 
एका नावाजलेल्या हॉजस्पटलबद्दल कळले आणण नवीन चके् सुरु झाली. ततची आणण ततच्यामुळे ओघानेच ततच्या 
नवऱ्याची, मुलांची सगळ्यांची र्फरर्फट बघताना ततचा जीव कासावीस होत होता. पण पयापय नव्हता. यावेळी तर मशकाऊ 
डॉक्टरने ततला जवळ जवळ ततच्या देहातून बाहेर काढले होते. त्यानंतरचे ततला काही म्हणजे काही ऐकू आले नव्हते, 
संवेदना बधीर झाल्या होत्या. पण तरी मनात खोल कुठेतरी ती त्याचे बोलणे नाकारतच होती. ततला नक्की माहहती 
होते की ती बरी आहे, पण मग हे काय बोलत होता तो माणूस???  नमशबाने सीतनयर डॉक्टरने आल्यावर त्याचे 
डायग्नॉसीस खोडून काढले आणण ततला सगळे नीट समजावनू सांगगतले. पण मध्ये जो वळे गेला त्यात ती सैरभैर 
झाली होती. पण ततला शांत रहाणे भाग होते. ती कोलमडली तर ततचा नवरा आणण मुले कोसळतील या ववचारानेच 
ती आत्तापयांत खंबीर उभी होती. इथे परदेशात "तू मेरा सहारा है, मै तेरा सहारा हँू" हे ततला नीटच उमगले होते. पण 
नमशबाने ती बरी होती. ततच्या मैत्रत्रणी सतत म्हणतात की स्रॉगं आहेस तू, अशीच स्रॉगं रहा. पण हे स्रॉगं राहणेच 
खरं तर ततला 'वीक' बनवत चालले होते. पण नाइलाज होता. अचया वेळी ततला ततच्या बाबांचे गमतीत म्हटलेले एक 
वाक्य सतत आठवत रहाते "नाइलाज को क्या इलाज"... ततला सतत आठवत रहाते लहानपणापासून पडेल त्या 
पररजस्थतीत खंबीर पणे उभी राहहलेली ततची आई, ककत्येत setback मागे टाकत कायम पुढेच बघणारे ततचे बाबा, 
ततला आजची 'ती' बनवणरी ततची ताई आणण ततच्या साठी वाट्टेल ते सगळे करु पाहणारा आणण वाट्टेल ते झाले 
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तरी ततच्या मागे खंबीरपणे उभा राहणारा ततचा नवरा... मनातल्या मनात स्पष्ट होत जाणारं  ततचं दसुरं घर... 
ततच्यासाठी जमेल तेवढ्या देवांना साकडे घालणारी ततची सासरकडची आई आणण मनातल्या मनात अखंडपणे जप 
करणारे ततचे इकडचे बाबा, नणंदा. ततला सतत वाटत राहते की मुली नशीबवान असतात ज्यांना हक्काची दोन घरे 
असतात........ ररफ्लेक्ट झालेले ऊन आता चटका देऊ लागले तशी ती भानावर आली आणण ररकामा कप घेऊन उठता 
उठता नकळतपणे गुणगुणू लागली "हर घडी बदल रही है रुप जिन्दगी, धूप है कभी, कभी है छाँव जिन्दगी, हर पल 
यहाँ जी भर जजयो, जो है समा कल हो ना हो!".  
 
-सपनष देवरे-आठल्ये 
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छांद कववतेचष 

बागेतली काही रोप े ववशेर् पेरणी, छाटणी ककंवा तनगा राखल्यामशवाय रुजत नाहीत. तर काही आपसूक, 
आपल्या नकळत कुठूनही येऊन रुजतात आणण बहरतात. आपलेही तसेच आहे. खुपचया गोष्टींची आपल्याला आवड-
तनवड तनमापण होत;े ककंवा छंद जडतो तो लहानपणीच्या ववशेर् संस्कारांमुळे. पण काही गोष्टींची मनास ओढ लागत े
ती अगदी सहज; का, कधी आणण कशी ते सांगता येत नाही. 

कववतेचा छंद मला कधी आणण कसा जडला नक्की ठाऊक नाही. वाचनाची, साहहत्याची आवड संस्कारामुळे 
घडली. संगीताची गोडी लागली ते मात्र आपसूक. या दोघाचंं संकीणप कक काय पण गाणी (मसनेमातली, भावगीते, 
भजक्तगीत,े गजल वगैरे) ऐकताना सुर-तालासोबत त्यातल्या शब्दसौंदयापचा आस्वाद घ्यायची सवय मला लागली. दहा-
बारा वर्ाांपूवी स्नेहबंध साठी मी "शब्द शब्द जपून ऐक" असा एक लेखही मलहहला होता त्या ववर्यावर. 

माझं कववतावाचन र्फार दांडगं आहे असं मुळीच नाही. पण इकडून ततकडून जमेल तेव्हा थोडेर्फार मोती मी 
जमा केले आहेत. बालकवी, भा. रा. तांबे, कुसुमाग्रज, बोरकर, गहदमा, आरती प्रभ,ू ग्रेस, पु. शी. रेग,े ना. धों. महानोर, 
बहहणाबाई, शांता शेळके, पद्मा गोळे मशवाय ज्ञानेचवर, तुकाराम, नामदेव, कान्होपात्रा यांची एक तरी रचना मी चटकन 
आठवणींच्या खजजन्यातून काढू शकेन. तीच गोष्ट कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, गामलब, कैर्फी आजमी ककंवा गुलजार 
यांच्याबाबतीत खरी आहे. शाळेतल्या पाठयपुस्तकातून पररगचत Shakespeare, Wordsworth, Blake, Tennyson, 
Frost, Yeats, Kipling, Dickinson सुद्धा अजून आपापली जागा धरून आहेतच. 

कववतेच्या छंदाबद्दल मलहहतोय म्हणून सांगावेसे वाटते कक कववतेतील तनरतनराळ्या प्रकारचे वतृ्त, जाती, छंद 
वगैरे कधी आम्हाला शाळेत मशकवले गेले नाहीत. अजूनही मला त्यातील खूपसं काही उमजत नाही. पण कदागचत 
संगीताची आवड असल्यामुळे असेल, माझ्या जवळ जवळ सवपच कववता छंदबद्ध, गेय असतात (तनदान माझा प्रयत्न 
तरी तो असतो). बऱ्याचचया कववता मी चालीवर देखील म्हणतो. कववतेतील शब्दरचना करताना ती वाचताना त्या 
शब्दांचा प्रवाह (flow) तुटक नसून लयबद्द कसा असेल याकडे माझा ववशेर् कल असतो.  

कववता नेमकी सुचते कशी हा प्रचन मला काहीजण ववचारतात. याचं नेमकं उत्तर कस ंद्यावं कळत नाही. 
कारण अमुक एक गोष्ट केली ककंवा जुळवून आणली; तर कववता सुचेल असं होत नाही. एखादी घटना, प्रसंग, एखादं 
गचत्र, देखावा काहीही याला कारण असू शकतं. त्या पहहल्या एक दोन ओळी मात्र खूप ममजचकल, खट्याळ आणण 
लाजाळू असतात. एकदा त्या गवसल्या कक बाकी ‘little inspiration, lot of perspiration’ असे असते. असो, हयावर 
गद्यातून खूप काही मलहहता येईल. पण कववतेचाच ववर्य आहे तर पद्यातूनच ते सांगणे अगधक चांगले होईल नाही 
का? 
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शेवटी कववताच ती, सुचली तर सुचली 
नाहीतर रुसून, कोपऱ्यात बसली 

 
ककतीही मनावले, अन केली ववनवणी 
हटून बसते बापडी, देत हुलकावणी 

 
मग सहज नकळत, कधी येते सामोरी 
आपण मात्र धरावी, तोवर थोडी सबुरी 

 
कारण असतेच ती, रु्फलपाखरासारखी 
स्वैर भटकणारी, जणू एक शब्दपरी 

 
येते तेव्हा देऊन जाते, सुंदरसे नजराणे 

गजल, रुबाई, अभंग, ओवी, कधी केवळ गाणे 
 

-सुरेश नषयर 
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रषांगोळी 

मागच्या वर्ी संक्ांतीला धान्याची रांगोळी काढल्यानंतर, पुढच्या कायपक्मासाठी काही आगळीवेगळी रांगोळी कशी 
काढता येईल याचा ववचार मनात सुरु झाला. माझी मैत्रीण व गेल्या वर्ीची मंडळाची अध्यक्ा, भारती मेहेंदळे, हहने 
मंडळाच्या कायपक्मांना सुंदर सुंदर रांगोळी काढायची प्रथा काही वर्ाांपासून सरुु केली आहे, पण मंडळाच्या अध्यक्पदाची 
जबाबदारी असल्यामुळे आम्हा २-३ जणींना रांगोळीच्या जबाबदारीचा 'खो' हदला. 

धान्याच्या रांगोळीच्या उत्तम प्रततसादाने आत्मववचवास नक्कीच वाढला होता. आता नाववन्यपूणप अशी वेगळी 
कुठली रांगोळी काढायची असा ववचार मनात असताना, एकदा घरातील जमा झाललेे ब्लाउज वपसेस  डोळ्यासमोर आल.े 
त्यांचे काय करायचे हा प्रचन होताच, तसेच 'अनेक जणींकडे हे असेच पडून असतील, ते वापरून छानशी रांगोळी करू शकू 
का?" हा ववचार आला. पण, लगेचच त्या ब्लाउज वपसेसचे नंतर 
करायचे काय हा प्रचन भेडसावू लागला. ते इथे Salvation Army 
मध्ये देऊन उपयोग नाही.  भारतातच ते गरजू लोकांना उपयोगी 
पडू शकतील, पण ते त्यांच्यापयांत पोहोचवायचे कसे हा प्रचन पण 
होताच. 

आता बहहणीला प्रचन पडला की  भाऊ मदतीला येणारच! 
तसे, माझ्या भावाने, मंदारने, मुंबईत चौकशी केली व "गुंज" ही 
परोपकारी संस्था शोधून काढली, त्यांच्याशी संपकप  साधून, तुम्ही 
नवे ब्लाउज वपसेस गरजू लोकांपयांत पोहोचवाल का अशी 
ववचारणा केली. त्यांचा होकार आल्यावर लगेच, आता हा उपक्म कसा यशस्वीपणे पार पाडायचा, मंडळाच्या लोकांना 
आवाहन करायचे, ते ब्लाउज वपसेस गोळा करायचे वगैरे, वगैरे योजना मनात सुरु झाले. मग भारतीस ही कल्पना 
सुचववली. भारतीनेपण, "खूपच छान कल्पना आहे, तू मजकूर मलहून दे, आपण प्रत्येक ई-मेल मध्ये सदस्यांना ब्लाउज 
वपसेस donate करायला आवाहन करू" असे म्हणून प्रोत्साहन हदले! 

ब्लाउज वपसेस गोळा होण्यास सुरुवात झाली. आता, रांगोळीच्या design पेक्ा मोठा प्रचन होता की हे एवढे 
ब्लाउज वपसेस भारतात पाठवायचे कसे! Design साठी कापड घडी करायचे ककत्येक प्रकार करून बतघतले! शेवटी आम्ही 
गणेश उत्सवात साजेसं - मध्ये गणपती व गोलाकार आकारात रंगीबेरंगी घडी केलेले ब्लाउज वपसेस - अस ेठरवले. माझी 
मोठी मुलगी, मानसी, परीक्ा झाल्याने अगदी उत्साहाने मदतीला होती. माझी कलातनपुण मैत्रत्रणी, अतनता नारखेडेने 
गणपतीसाठी अचूक वपसेस तनवडून अजून उठाव हदला व ररनू गुप्तानी, त्या हदवशी मदत केली. एकूण १४७ ब्लाउज 
वपसेस, सलवार कमीज व शटप वपसेस वापरून केलेली रांगोळी पाहून अनेक लोकांनी रांगोळी उत्तम झाल्याची व अचया 
प्रकारे गरजूंना उपयोगी वस्तू देण्याची कल्पना खूप आवडली अशी प्रततकक्या हदली. 
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आता हा जवळपास २० lb  वजनाचा ऐवज भारतात पोहोचवायचा कसा? माझी मैत्रीण सोना पाटीलने लगेचच 
मदतीचा हात पुढे केला. 'अगं, संपत जातोय मुंबईला, तो घेऊन जाईल' असे आचवासन हदल.े "२० lb वजन असेल, चालेल 
का?" या माझ्या प्रचनाला "हो, नो प्रॉब्लेम!" अस ेततचे उत्तर. MMD चे ब्रीदवाक्य "आपले मंडळ", हे प्रकर्ापने जाणवले व 
भारतातून आलेल्या ब्लाउज वपसेसचा परतीचा प्रवास सुरु झाला. मुंबईत, माझ्या भावाने हे सवप ब्लाउज वपसेस गुंज च्या 
Santacruz मधील Collection सेंटर मध्ये पोहोचते केले!  

मंडळातल्या सदस्यांच्या व ममत्रमंडळींच्या प्रोत्साहनाने व मदतीने हा एक नाववन्यपूणप रांगोळीचा बेत तर यशस्वी 
झालाच पण थोडेसे समाजकायप केल्याचे समाधान पण ममळाले. त्याबद्दल मन:पूवपक आभार!!! 

- मांजिरी महषिन 
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कँटन शषळष:  
सांक्षांत सि  
 

शशक्क: 

अशभजित िोगदव,  
भषवनष नलषवडे,  
जस्मतष अते्र,  
सुरेख आपटे 
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'शब्दशोध' Key- 

 

१) दिनूच्या सासूबाई राधाबाई २) सखाराम बाईंडर ३) संभुसाच्या चाळीत ४) वािळ माणसाळतंय ५) दिवा 
जळू िे सारी रात ६) रायगडाला जेंव्हा जाग येते ७) वाहतो ही िवुाांची जुडी ८) घाशीराम कोतवाल ९) 
संशयकल्लोळ १०) अखेरचा सवाल ११) फुलाला सुगंध मातीचा १२) माणसाला डंख मातीचा १३) अजब 
न्याय वतुळुाचा १४) अमर फोटो स्टुडीओ १५) तरुण तुकु म्हातारे अकु १६) रंग उमलत्या मनाच े१७) 
वऱ्हाड ननघालंय लंडनला १८) वाडा चचरेबंिी १९) एकच प्याला २०) अवघा रंग एकचच झाला २१) अपराध 
मीच केला २२) कट्यार काळजात घुसली २३) दहमालयाची सावली २४) िेव िीनाघरी धावला २५) तीन 
पैशाचा तमाशा २६) पे्रमाच्या गावा जावे २७) पे्रमा तुझा रंग कसा २८) अंमलिार २९) संुिर मी होणार ३०) 
नटसम्राट ३१) टूरटूर ३२) करार ३३) शशकार ३४) मानापमान ३५) काळं बेट लाल बत्ती ३६) रणांगण ३७) 
काका ककशाचा ३८) मोरूची मावशी ३९) गारंबीचा बापू ४०) वटवट साववत्री ४१) वस्त्रहरण ४२) ऑल ि 
बेस्ट ४३) हयविन ४४) हसवाफसवी ४५) बॅररस्टर ४६) मचृ्छकदटक ४७) गगनभेिी ४८) ककचकवध ४९) 
ककरवंत ५०) ती फुलराणी ५१) अग्ननदिव्य ५२) महानंिा ५३) रथचक्र ५४) छावा ५५) बेईमान ५६) संध्याछाया 
५७) ननष्पाप ५८) शारिा ५९) पुरुष ६०) सौभद्र ६१) ब्रह्मचारी ६२) अवध्य ६३) बेबी ६४) महाननवाुण ६५) 
शाकंुतल ६६) बेबंिशाही ६७) मत्स्यगंधा ६८) चारचौघी ६९) चगधाडे ७०) चाहूल 
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