


सपंादक य
स या िहवाळा आण यात करोना. यामुळे ‘हेमतंी तर नुरली िहरवळ, शशर करी ा शरीरा
दबुल’ अशी थती झाली आहे. मा , सूयाने उ रायणास सु वात केली आहे. मकरवृ ा या
भो याला शवून सूय कककडे चालू पडला आहे. ‘पु हा वसतंी डोलणा या पणकेतूचंी’ अपे ा
मनाला उभारी देणारी आहे.

माग या वष  बाममनें सं ांतीचा काय म दोन िठकाणी धडा यात साजरा केला होता.
तळगुळा या आण गूळपोळी या गोडीची चव ￭जभेवर रगाळत असतानाच को हड या सावटाने
जग आ छादायाला सु वात केली. ा सावटात होळी-रगंपचंमीचे रगं तर उडालेच, शवाय
गुढीपाडवा, उ हाळी सहलही र  करावी लागली. गणपती आण िदवाळीचे सणही
आ - ने ांशवाय आपाप या घरापुरते मयािदत ठेवावे लागले. ब याच गो ी कर यासाठी
आप याला तं ानावर अवलबंून राहावे लागले, लागत आहे. शाळा, काम, गणपतीची आरती,
िदवाळीिनिम  काय म, अगदी थॅं सिग हग आण नाताळचे जेवणही अनेकांनी झूमवर केले.

ावष ही बाममचंा सं ांतीिनिम चा काय म झूमवरच झाला, याला तु ही उप थत रािहले
असालच. करोनाचे सावट अजूनही असले तरी आता लसीकरणामुळे तो लवकरच आटो यात
येईल अशी आशा क .

गे या वष  मराठी कला मडंळासोबत सािह य देवाणघेवाणीचा उप म मडंळाने राबवला होता.
िहतगुजा या न या सपंािदकेशी मै  सपंादक मडंळाने सपंक क न ा वष ही तो उप म सु
ठेव याचे ठरवले आहे. यानुसार िहतगुज मा￭सकात काशत झालेला मकर सं ांतीिवषयीचा

लेख ा अकंात पुन काशत केला आहे.  अकंात नेहमी माणे िविवध िवषयांवरचे सािह य आहे. कथा, किवता, अनुभव, आण ल लत
लेखांनी अकं सजला आहे.

माग या अकंापासून कलाकार-ओळख हे नवे सादर सु  केले होते. तु ही एखादी कला जोपासत असाल तर तुमची कलाकार हणून ओळख
क न यायला आ हालाही आवडेल. यासाठी आ हाला ज र सपंक करा.

िदवाळीत केले या, हस या-फसले या लाडवां या पाककृती, यासोबत या आठवण सकट पाठिव यासाठी आ ही माग या अकंात आवाहन
केले होते. ा आवाहनाला तसाद देत आलेले तीन लेख ा अकंात आहेत. ा पाककृत ची ल त तळगुळा या लाडवां या बरोबरीने
चाखता येईल. आवाहनाला तसाद देऊन लेखन पाठिवणा यांचे आभार! पुढ या अकंासाठीचे पदाथ आहेत तखट वा गोडाचे सारण भ न
केले या पो या. सं ांती या िनिम ाने काही घरी गुळा या पो या क न झा या असतील. होळी या िनिम ाने घराघरांत पुरणपो या होणार
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असतील. सां या या वा ख या या गोड पो या कर यात अनेक पारगंत असतील. शवाय िविवध भा यांचे सारण भ न केलेले ‘ ट ड’ पराठे
हणजे सु ा ‘सारण भरले या पो या’च असतात. ते हा गोड पो या वा पराठयां या पाककृती, या करताना या आठवणी आण अथातच
यांचे फोटो आ हाला ज र पाठवा. ा पो या/पराठे खसुखशुीत हो यासाठीचे तुमचे खास नु खेही लहायला िवस  नका.

मै  सपंादक मडंळातफ सवाना आरो यपूण व को हडमु नवीन वषासाठी हा दक शुभे छा!

For Special Benefit of Baltimore Marathi Mandal Members
Notary Services Provided in two convenient locations:

Columbia, MD and Burtonsville, MD.

All services are provided with proceeds donated to Baltimore Marathi Mandal. Our services include a
number of functions that our members need with reference to Indian functions, such Power of
Attorney documents, Apostille services, etc. Do contact either location with Email and Phone to check
the convenient times.

Gajanan M. Sabnis Mahadeo  Wayal
10001 Windstream Drive 14713 Harvest Lane
Columbia, MD 21044 Silver Spring, MD 20905
TEL: 240 988 6050 Tel: 240 706 1488
E-mail: gmsabnis@gmail.com E-mail: mwayal@gmail.com
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पुनज म
"आई पुनज म हणजे काय?" मी वयपंाकघरात रवा भाज यात म असताना हा अनपे त
कानांवर पडला. रॉक या मागे पळतापळता मा या आठ वषा या मुलाने- अिमतने- हा
मला पुनःपु हा िवचारला. मी मागे वळून पाहेपयत अिमत झरकन फॅिमली मम ये पळताना
िदसला. इतका गभंीर हणजे शाळेकरता काही तरी असेल असं वाटून, मी चटकन
हातातला चमचा आण रवा तसाच बाजूला ठेवून टो ह बदं केला.
"का र,े काही ोजे ट आहे का शाळेत"? फॅिमली मम ये येता येता मी िवचारल.ं
“नाही आई ोजे ट नाही. काल ना तुला आण बाबांना बोलतांना मी ऐकल.ं आय नो ‘ज म’

पण ‘पुनज म’ हणजे काय मला माहीत नाही.” रॉक शी खेळणं थांबवत याने गभंीर होत पु हा िवचारल,ं "आई पुनज म हणजे
काय सांग ना!"  दसु या िमिनटाला परत याचं रॉक शी खेळण चालू झाल.ं

मी याला जवळ घेत हणाले, “हे बघ या रॉक नी ना गे या ज मी खूप पु य केलं असणार हणून तो ा ज मी आप या घरी
आला. गे या ज मी तो कोणीतरी दसुरा होता.”
“दसुरा हणजे?”
मी मनात हटलं वार चा दसुरा हणजे आजचा िदवस ांचा िदवस आहे तर! माझी पण उ र दे यासाठी तयारी आहे असं
दाखवत मी हणाले, "तो ना गे या ज मी मुगंी,प ी, कवा कॅट असा कोणी तरी असेल. यानं गे या ज मी काही तरी चांगलं
हणजे पु य केलं आण नतंर तो डॉग हणून ज माला आला आण आप या घरी आला. इथे आपण याचे खूप लाड करतो. पु हा

ज म घेण ं हणजेच ‘पुनज म’. समजल ंका?”
“मी कोण होतो ग गे या ज मी?” याचा ऐकून मी थ च झाले. मी काही हण यापूव च हसत हसत तोच हणाला, "मी ना
न  डॉग होतो!"

रॉक आम या जीवनात आला आण याने सवाना आपलसं केल.ं आ हीही याला कुटंुबात सामावून घेतल.ं या गो ीला
जवळजवळ १०-१२ वष झाली असतील. या काळात रॉक ने सवाना ेम, मै ी, आ ाधारकपणा वगरैे खूप शकवल.ं ा १५
वषा या काळाला ‘अिव मरणीय’ करत रॉक एक िदवस आ हाला सोडून गेला. आ हा सवावर दःुखाचा पूर लोटला. पण
काळा या नौकेने दःुखावर मात क न कसाबसा िकनारा दाखिवला. अिमतने रॉक चा प ा, याची खेळणी वगरैे अजूनही नीट
सांभाळून ठेवली आहेत. सु ीत अिमत घरी आला हणजे रॉक चे हडओ, फोटो, याची हुशारी, वगरैे आठवण त आ ही मनसो
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बुडतो. लहान असताना िवचारत असे तसेच आणखी काही अिमतने एकदा िवचारले आण या ांसोबत िवचारां या
वावटळीने मला घेरल.ं "आता रॉक कुठे असेल ग आई? याला कोणता ज म िमळाला असेल? आप याला भेटेल का कुठे?
भेटलो तरी तो आप याला आण आपण याला ओळखू का? मा या ना तो खूपदा व नात येतो. अगदी तसाच िदसतो. आय िमस
िहम अ लॉट आई! वावटळीबरोबर डो यांतील पा याने पुराचे प घेतले. याचं वेळी सेलफोनने वेळेवर घटंी वाजवून माझी सुटका
केली. मा या मिै णीचा फोन होता. ऑ टे लया- यूझीलडं या िटपचे पसेै भरले क नाही िवचारायला तने फोन केला होता.
ऑ टे लया- यूझीलडंची िटप या गोड श दांचे ￮शतोडे दखुावले या मनाला सुखावणारे होते. िटपब ल आमचं खूप वेळ बोलणं
झाल.ं अिमत या ांना उ रासाठी थांबावं लागणार होत.ं दसु याच िदवशी अिमत कॉलेजला जाणार अस यामुळे गडबडीत
आमचं बोलण ंतसंच अधवट राहून गेल.ं

भरपूर तयारीनतंर मिह याभरातच आ ही ऑ टे लया आण यूझीलडंला कूच केल.ं ऑ टे लया कॉ मोपॉ लटन ￭सटी, ऑपेरा
हाऊस, ि ज, वगरैे िविवध थळं पाहत, तथे असले या नातेवाईकांना भेटून, शॉ पग क न, यूझीलडंला पोहोचलो. यूझीलडंचं
िनसगस दय मनात साठवत आ ही एक िदवस सबमरीनम ये उतरलो. कोरल रीफ पाह याची इ छा आज पूण होणार या िवचाराने
आनदंाला भरती आली होती. सबमरीन लहानच होती. डावीकडे एक सीट आण उजवी कडे एक सीट आण या डावीकड या
आण उजवीकड या सीट मागे दहा का बारा सी स हो या. हणजे एकूण वीस बावीस लोकं बसतील एवढी जागा होती. येक
सीटजवळ मोठी काचेची खडक होती. कुठे बसावं समजत न हतेत.ं नेहमी माणे िम टरांनी मला िदलेला अधकार पाळून घेऊन
मी पिहली सीट यायची ठरिवली. िम टरांना खणुावीत मी डावीकडे आण माझे िम टर उजवीकडे थानाप झालो.
सबमरीनाचा बाहेर असलेला मोठा पखंा अगदी जवळ पाहून माझे िम टर नाखूष िदसले. दसुरीकडे बसायचं का हणेपयत सग या
जागा भर या गे या. मन थोडं चुकचुकल.ं आपण चुक या जागेवर बसलो असं वाटल.ं सबमरीन या बाहेर या पं याने पा यात
एकदम बुडबुडे काढायला सुरवात केली आण पीकरवर गाईड मािहती ायला लागला.

इत यात एक मोठा मासा मा या खडक जवळ आला. अगदी खडक ला लागून होता. गाईड आण सव लोकं एकदम शांत झाले.
सग याचं ल या माशाकडे होत.ं गाईडने याचं नाव सांिगतल.ं तो मांसाहारी आहे असही सांिगतल.ं याचे डोळे मोठे होते आण
तो खडक तून आत एकटक पाहत होता. सबमरीनने आता थोडी गती घेतली होती. अनेक कारांचे, रगंांचे मासे, कासवं, शाक,
कोर स िदसत होते, पण मा या खडक जवळ असलेला तो मासा मा खडक सोडून हलत न हता. इतर मासेपण खडक या
आसपास यायचे पण लगेच िनघून जायचे. हा मासा मा मा याकडे रोखून पाहत होता. आधी मी मनात या मनात याला िवचारत
होते, कोण आहेस रे तू? तुला काही पािहजे आहे का? मा याकडे तुला ायला काही नाही, असा का पाहतो आहेस मा याकडे?
थो ा वेळाने मी मो ाने या याशी बोलू लागले. सव लोक कौतुकाने आमचे संभाषण ऐकत होते. दहा-पधंरा िमिनटांनतंर तो
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एकदम िनघून गेला. मला जरा खटकल.ं कुठे गेला असेल? वाटल,ं गेला असेल या या िम ांबरोबर कवा या या कुटंुबाकडे. माझे
िम टर हणाले, "हे बघ, तो इकडे आलाय." माझं कुतूहल वाढल.ं मी अधा यासारखी या याकडे पाहू लागले आण तोही या
पलीकड या खडक तून मोठे डोळे रोखून मा याकडे पाहत होता. एका िमिनटातच ती खडक सोडून तो झ कन परत मा या
खडक जवळ आला. मलाच काय पण आत बसले या सवाना परत याला मा याजवळ पाहून खूप आ य वाटल.ं सगळे आपली
जागा सोडून याला पाहायला उठले. पण गाईडने सवाना जागेवर पाठवलं आण आमचं दोघाचं संभाषण परत चालू झाल.ं
सबमरीनची फेरी पचेंचाळीस िमिनटांची होती आण हा माझा नवा िम पूण वासात मा या जवळ होता. सबमरीन वळणं घेत होती
आण तोही वळणं घेत घेत खडक जवळ रहात होता. या याशी बोलता बोलता मी याला िवचारत होते, “कोण होतास रे गे या
ज मी? का असा तू मा याकडे टक लावून पहात आहेस?”

सव लोकं आमचं संभाषणं ऐकून थ होत होते. पाहता पाहता राईड संप याची घोषणा झाली आण तो एकदम िदसेनासा झाला.
बाहेर सबमरीन या पं याने बुडबु ांचा ल ढा झाडला व आत माझा ास गुदमरला. दःुखा या लाटेने मला आत ओलंचब केल.ं
सव मडंळी बाहेर पडली. माझा पाय मा सबमरीनला जणू चकटून बसला होता. तो पु हा परत येईल, मी याला पु हा एकदा तरी
पाहीन, परत या याशी बोलेन असं वाटत होत.ं पण तो पु हा िदसलाच नाही. जड पायांनी आण ओ या डो यांनी मी कशीबशी
बाहेर आले.

तो गे याज मी कोण होता? तो रॉक तर न हता ना? याला काय सांगायचं होत?ं मला अगदी मनापासून वाटत होतं क तो
रॉक च होता. याचा इथे यूझीलडं या पा यात पुनज म झाला होता. आ हाला भेटला, अिमत या ांना सोडवून गेला. तो मला
आता पु हा कधीच िदसणार नाही, पण याचा फोटो व आठवणी मनांत फुलवून गेला. मी आता अमे रकेत परत जाणार आण हा
इथे लांब समु ापलीकडे. कशी होणार आमची भेट? मला मनापासून वाटल,ं आज भेटलो ना तसेच पु हा कुठे तरी, या ज मी कवा
पुढ या ज मी न भेटू आण ओळखू. अिमतने िवचारले या ांची उ रं िमळाली. पुनज म श दाची, आनदंाची, भेटीची,
ेमाची, आठवण ची मोठी लाट अगंावर घेत मी सबमरीन या बाहेर आले. कधी एकदा परत जातो आण अिमतशी बोलतो असं

झाल.ं "छान सीट िनवडलीस," िम टरांचे श द कानावर घेत घेत मी हटंल,ं “हो ना जे होतं ते चांगलचं होत.ं आपण दसुरीकडे
बसलो असतो तर कदाचत....” नकोच तो िवचार. जे होत ंते...
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िबनासाखरचेे हीगन तीळलाडू

हीगन, नसै गक शकरायु , पौि क तीळलाडू.  सं ांतीला उपयु  .

सािह य -
१ १/२ कप गहू पीठ,
१ कप पे ट पीठ,
३/४ कप बदाम पीठ,
३/४ कप सालासकट तीळ,
१/२ कप भाजले या तळाचे तेल,
१/२ कप शु , खा याचे खोबरले तेल
१ कप खारीक पूड,
६-७ खजूर तुकडे,
२ चमचे मध
१ १/२ चमचा वेलदोडे पूड,
१/२ चमचा जायफळ पूड

सव िपठे व दो ही तेले िमसळून खमगं भाजणे. यात भाजलेले तीळ िमसळणे. ओ हन
कवा एअर ायरम ये भाजू शकता. यात बाक  सव पदाथ िमसळणे. फूड ोसेसर
अथवा िम सर म ये बारीक दळणे. तेल सुटून िपठाचा मऊ गोळा होऊ देणे. िम णाचे
लहान लाडू वळणे. साधारण २० लाडू होतात.

ात तूप नाही, कोले टेरॉल नाही, ि या केलेली; पांढरीशु  लीच केलेली साखर
नाही,  दधू अगर खवा नाही, यामुळे िटकाऊ.
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शुभोसाठी साद
“सतीश! िवनूला घेऊन जा तु याबरोबर शुभो￭जत या घरी,” आई दादाला हणाली. दादानी
नेहमीसारख ंखाडकन् “नको येऊस र े!” हटल ंनाही.
मी खूप छोटा होतो, ते हा खूपदा दादा खेळायला जाताना मला येऊ ायचा. दादा, शुभो
आण बाक या मो ा मुलांचा ि केट खेळायचा ूप होता. तकडे मला बॅ टग-बोलग

ायचे नाहीत, पण फ डग करायला सांगायचे. दादा नाही, तरी शुभो मु ामून मा याकडे
बॉल टाकायचा. ते हा मला दादापे ा शुभोच जा त आवडायचा. मग अकरावी-बारावीत
गे यावर दादा मला यायला नको हणायला लागला. मी एकदा दोनदा रडलो, ते हा आई

दादाला ओरडली – तरी दादानी मला नेलं नाही. “शुभो आण मी ि केट खेळायला नाही, नुसते ग पा मारायला जातोय,”
हणाला. पण हणून काय झाल?ं

मग दादा आण शुभो दोघहंी इ￭ंजिनय रग करायला दरू यां या यां या कॉलेजांना गेले. या वष दादा उ हा या या सु ीला आला
ते हा तो मा याशी नीट बोललासु ा नाही. सारखं िहडीसिफडीस करत होता. या िदवाळीत तर तो यायचाच न हता. पण मग
एकदम काल रा ी सु ी संपाय या आधी आला.
“हे बघ सतीश, सादाचा डबा वजनाला कमी आहे, तो िवनूला दे. भाजीचा िटिफन आण पु यांचं पासल जड आहे, दो ही तू
उचल. मुखज या घरी शुभोचे मामा-मामी आण दादाजी आलेले आहेत. मामीला एकटीला इतका वयपंाक जड जात असणार.
तेवढाच आधार होईल.” मुखज आंटी खूप म त िमठाई करतात. सादा या ड यात या बहुतेक रसगु े परत पाठवतील, असं
मला न  वाटत होत.ं

बाहेर पड यावर दादा लांब ढांगा टाकत जायला लागला. मला थोडंथोडं पळायला लागत होत.ं मी “दादा, थांब!” हणालो, ते हा
दादा थांबला. हातातली िपशवी कोपराशी ओढून यानी हात मा या खां ावर ठेवला. “चल,” हणाला. मग आ ही दोघं एक
शुभो या घरी पोचलो. एक आजोबा अगंणात खचु वर बसलेले होते. यांनी दो ही हातांची ओंजळ क न यात कपाळ धरलं होत.ं
यांनी मान वाकडी क न आम याकडे बघतल,ं पण दादानी “नम ते जी” हटल,ं ते हा यांनी काहीच उ र िदलं नाही. शुभोची

दीदी दाराशी आली. “ये सतीश, िवनय, ये,” हणाली. दादा हणाला “आईनी शांतपाठाचा साद पाठवला आहे.” यानी मला
पुढं ढकलल,ं आण मी सादाचा डबा वर धरला. दीदीनी मा या हातातून डबा घेतला – “मी नेते आत. माँ आता भेटेल का
माहीत नाही, िवचारते.” हणाली. “आण आईनी ही पुरीभाजी पाठवली आहे,” दादानी िटिफन आण िपशवी पुढे केली. “मी घेते
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एक काहीतरी,” हणत एक आंटी आत या दाराचा पडदा बाजूला करत मागून पुढे आ या, आण िटिफन-िपशवी घेऊन आत
गे या. ही शुभोची मामी असणार आण एका खचु वर बसलेले ते याचे मामा असणार. ते हणाले, “ये बेटा, बस इकडे.”

पण मी दाराचा पडदा ध न उभा रािहलो. दादा यां याशेजार या खचु त बसला. “नम ते, अकंल. मी सतीश. शाळेत मी
शुभो￭जतचा ासमेट होतो. स या क हाडला इ￭ंजिनय रग करतोय.” “अ छा, बेटा. शुभोचे बाबा अजून पिटयालाम येच आहेत.
अजून पो लसांनी बॉडी रलीझ केलेली नाहीए.”
“अकंल, काय कसं घडलं – पोलीस काही सांगतायत का? शुभो या या कॉलेज या टीमबरोबर मॅचसाठी पािटया याला गेला
होता, इतकंच मला माहीत होत.ं”“फार काही सांगत नाहीयेत. यां या टीमची राहायची सोय हॉ टेलम ये केली होती – एकेका
खोलीत तीन-तीन जण.ं मुलं उशीरापयत ग पा मारत होती, नुकतेच झोप यासाठी िदवे मालवले होते, हणे. कोणी दारांना क ा
लाव या न ह या. आतकंवादी रा ी साधारणपणे दोन वाजता आले. एकेका खोलीत जाऊन धडाधडा गो या झाड या. शुभो
तस या का चव या खोलीत होता. याला जाग आली होती, आण तो डे कखाली लपला होता. पण तरी आडवीतडवी उडालेली
एक गोळी या या मांडीला लागली. माहीत नाही – हॉ पटलम ये पोचला असता तर वाचला असता – पण तो बेशु पडला
होता. लो लीडगनी जाग या जागी... ही डाईड.”
आतून एक ककाळी आली. तो आवाज इतका िवच खरखरीत, हसै रके यासारखा होता, क मला काय झालं कळलचं नाही.
मला वाटल ंक  मी हसायला लागीन क  काय.
आऽऽऽ सतीऽऽऽश शुभोऽऽऽ.

मग मी दादाकडे बघतल.ं याचे डोळे रड यासारखे झाले होते. आत या दाराकडे बघत तो गांगरलेला, भेदरलेला िदसत होता. मी
याला तसा कधीच बघतलेला न हता. शुभोची दीदी घाईघाईनी बाहेर आली – “सतीश, ीज. आत जा, काही नाही, ज ट माँचा

हात धर. ...” मग दीदीनी लगबगीनी मला ढकलत घराबाहेर आणल.ं मा या डो यावर आण पाठीवर हात िफरवून ती “ श,
श,” हणत होती.

मग मला खूप राग आला. दु आतकंवा ांचा, डे कखालीसु ा गो या गे याचा, शुभो हॉ पटलम ये वेळेत पोचला नाही याचा,
तो लो लीडगनी मे याचा राग आला. शुभो मॅचसाठी पिटयालाला गेला, मुळात तकडे पजंाबम ये शकायला गेला, याआधी
या याशी ग पा मारायला दादा मला यायचा नाही, या सग याचा राग आला. मुखज आंटी तशा कचाळ याचा, दादा तसा

कावराबावरा झा याचा, अगंणातले आजोबा तसे ग प बस याचा, आईनी आम याबरोबर असा साद पाठव याचा राग आला.
मला काय करायचं ते कळत नाही, कोणी काही सांगत नाही, याचा भयकंर राग आला. दीदी पाठीव न हात िफरवत रािहली
आण मी गालांवरचं गरम पाणी पुसत रािहलो.
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साधू सतं येत घरा, तोच िदवाळी दसरा!
आप या पूवजांनी िकती छान िवचार िदले आहेत आप याला! हणूनच जुने ते सोने आहे. सो याची
शु ता करायलासु ा याला खर अ ीतून जावे लागते. िदवाळी हा सण मोठा आहे पण यामागची
भावना, ते िवचार, ना यातील संबधं, ￭ज हाळा, या पाच िदवसातील ती पिव  पूजा, यामागचा
हेतू, ती िद यता, ती परपंरा आप या ऋष नी आप याला समजावली व आप या पूवजांनी ती
िटकवून ठेवली.

एक का पिनक गो  आहे, सयू संपावर जायचे हणतो ते हा याचे काम करायला कोणीच तयार
होत नाही. ते हा एक पणती पुढे येते व सयूाला सांगते, "हा अधं:कार दरू कर याचे काम मी करीन.

तू िदवसा ये व रा ी मी उजेड देईन!" मग आ ही आकाशकंदील लावून दीपो सव साजरा क  लागलो. िव ुत रोषणाईपे ा
पणतीत या िद यांचा झगमगाट आ हाददायक वाटतो व मन वेधून घेतो. पणती असा संदेश देते क  “जोवर मा यात तेल आहे,
तोवर मी माझे कत य करीन. तेल संपले क  मी अ त पावणार, तेलामुळे माझे अ त व आहे. तेल हणते क  “कंुभारदादाची कला
िकती महान आहे यात यात मला सामावून जातात येते आण वातीला आधार देता येतो. कंुभारदादाने पणती, घडा, तयार
कर यासाठी िकती क  घेतले असतील? ते हा मी घडवला गेलो.” एक कवी हणतो, “िफर या चाकावरती देशी मातीला
आकार,िव ला तू वेडा कंुभार!" खूप अथ भरला आहे या गीतात! ही माती मला हेपण शकवते क  “तू सु ा माती या
गो या माणे होतास, परमे राने तुला घडिवले व या जगात आ यावर तुला कुणी कुणी सं कार िदले, ते मरणात ठेव व कृत
राहा. कृत न होऊ नको.” घडा हणतो, “माझे आयु य िकती ते मला मािहत नाही, पण मी घराघरात जातो, लोकांची तहान
भागवतो. माझे दवै कसे आहे बघा! माझी जागा जने घेतली, पणतीची जागा िव ुतिद याने घेतली. तरी मी नाराज नाही, दवैाला
दोष देत नाही. वषातून एकदा तरी लोक माझी आठवण काढतात व पाच तरी पण या घेऊन पूजा करतात.” मातीची पणती हे पण
सांगते, “तुझा देह न र झा यावर मातीतच िमसळणार आहे.” िदवाळीत थम करा मी हणजे माती या करांची (लोटा) पूजा
क न सुरवात करतात.

पूव  िदवाळी आली क  मातीची घर ेलपली जायची, रोज अगंणात शेणाचा सडा पडायचा आण यावर रांगोळी काढाय या पधा
हाय या. मुले आकाशकंदील घरी तयार करायची, तर लहान मुली घरवंडा तयार क न दपुार या वेळी यात भातुकली

खेळाय या. पहाटे रेडओवर भि गीते ऐकायचो, सुवा￭सक तेल व उटणे लावून अ यगं नान करायचो. नवे कपडे िदवाळी
सणालाच िमळायचे. रा ी फटाके उडवायचो, पो ट काडवर शुभे छा लहून पाठवायचो. अशा अनेक गो नी िदवाळी उ साहात
साजरी हायची. या सणाला ग रबांकडेसु ा गोडाधोडाचे जेवण असायचे. सणाला नवे कापड आणून कुटंुबासिहत आनदं साजरा
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करायचे. पवू  आजोळी िदवाळी साजरी हायची. चुलतभाऊ, आतेभाऊ, मावसभाऊ, नातू-पणतू, सासुरवाशीणी याय या.
नातवंडांना एकेक मिहना आजोळी राहायला िमळायचे. सग यांचा सहवास, सं कार, ेम िमळायचे. मोठा सण हणून मुली माहेरी
जा त िदवस राहाय या. पाखरां माणे मनमोकळे आनदं लुटाय या. मुलगी हीच घराची खरी ल मी असते. संसार व माहेर ही
दो ही पारडी ती कुशलतेने सांभाळते व कुणाचे मन दखुवत नाही.

असा हा सण -वसुबारस ते भाऊबीज- पाच िदवसांचा असून येक िदवसाचा महान संदेश यात आहे. यात महान अथ भरला
आहे. भारतीय सं कृतीने ते िटकवून ठेवले आहे व या सणांचा हेतू पुढ या िपढीला आपण न  सांगू शकतो. इतका मोठा सण, मग
गोड, तखट प ाने आलीच. हणून लाडू, शकंरपाळे, अनारसे, चकली, शेव, सांज या, ही यादीच तयार झाली व हे िटकणारे
पदाथ आहेत. शवाय गृिहणीलापण ते कर यात आनदं वाटतो. यां यात जणू पधाच चालू असते ते कर यासाठी!

हे सं कार, हे िवचार दे यासाठी संत येतात, आ हाला उठवतात. यां या अचानक ये याने घरात पिव ता येते. यांचा पद पश
घराला होतो व ‘अतथी देवो भाव!’ हणून यांची पूजा होते. घरात पिव , मगंलमय, व आनदंी वातावरण तयार होते. जातांना
यांचा आशीवाद िमळतो. तोच आमचा िदवाळी दसरा असतो! हणून आम या सं कृतीने संतांना ‘आई’ अशी हाक मारली.
ानोबा माउली, िवठाई माउली हणतात ती परपंरा भारतातच पाहायला व ऐकायला िमळते. संतांनी आम यावर आई या मायेने
ेम केले, अधं:कारातून उजेडाकडे नेले, ानाचा िदवा पेटवला.  आ हीपण दयातला एक तरी िदवा पेटवू व संतचरणी माथा ठेवू.

तीच आमची िदवाळी आहे.  या संतांचे आशीवाद असेच या भारतभूमीवर राहोत व सा या जगाला भारतदेश मागदशन करो! एकेक
िहरा, मोती, र न या मातीत ज मले आहे, सापडले आहे; या मातीने घडिवले आहे. या खाणीतून िकतीतरी र ने बाहेर आली
आहेत. हणूनच एक कवी हणतो:

भारतमाता आमुची, लाव याची खाण, र ेलाव याची खाण!

लावू पणाला ाण, आ ही लावू पणाला ाण!!
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पौराणक कथा : भाग १ - पुराणांची मािहती
भारतीय ाचीन सािह याम ये वेद, उपिनषदे आण पुराणे ांचे अन यसाधारण मह व आहे. ते
कळ यासाठी आप याला ' ुती' आण ' मृती' हणजे काय हे समजून यावे लागेल. परपंरनेुसार
अनतं काळापासून ऐक याचे व सूचत कर याचे साधन हणजे ' ुती' तर सािह यकांनी लिहलेले
कवा आठवून लिहलेले ते ' मृती'. ुतीची उदाहरणे हणजे ऋ वेद, अथववेद, सामवेद, आण
यजुवद हे चार वेद. येक वेदाचे चार संिहतेत उपिवभाजन होते १.  संिहता (मं ) २. आर यक
(य  व अ य िवध ची संिहता) ३. ा ण (य  व अ य िवध वर केलेले भा य) आण ४. उपिनषद
(अ या मक त व ान सांगणारी संिहता).

मृतीची उदाहरणे हणजे इतहास, धमशा , उपवेद व पुराणे. रामायण, महाभारत,भगव ीता इतहास वगात मोडतात. मनु मृती,
िव णू मृती, नारद मृती ा धमशा ाम ये मोडतात. आयवुद, धनुवद, अथशा , थाप यशा उपवेदाम ये मोडतात.

आता पुराणांकडे वळूया. पुराण हणजे ाचीन, जुने. िव ाची उ प ी, तचा िनमाता, तचा तारणकता आण त या नाशक याचे
वणन; या अनुषगंाने येणा या कथा, उपकथा, मानवी जीवनाचा उ कष व अधोगती ांनी अधोरे खत केले या कथांनी ही पुराणे
समृ   झाली आहेत.

भारतीय पुराण सािह याम ये एकूण १८ पुराणे आहेत. या १८ पुराणांची नावे : १.  २. प  ३. शव ४. िव णू ५. भागवत ६.
नारद ७. माकडेय ८.अि  ९. भिव य १०. ववैत ११. लग १२. वराह १३. कंद १४. वामन १५. कूम १६. म य १७.
ग ड आण १८. ांड.  पुराणे कुणी लिहली ा मािहतीत तफावत आढळते. काही िठकाणी ी वेद यास तर काही िठकाणी
यासांचे श य लोमहषण ऋषी व यां या श यांनी पुराणे लिह याचे उ ेख आढळतात. मूळ पुराणे सं कृतम ये लिहली गेली.
यांचा अनुवाद ाकृत, मराठी, हदी, तिमळ, बगंाली व इतर अनेक भारतीय आण अभारतीय भाषांम ये झाला.

बहुतेक पुराणे पवू व उ र अशा दोन भागांम ये िवभागलेली आहेत (अपवाद ग डपुराण व भिव यपुराण. ही पुराणे अनु मे तीन व
चार भागांम ये िवभागलेली आहेत.) पवू आण उ र भागांची उपिवभागणी खडं आण उपखडंांम ये होते. सगळी पुराणे ही
ढोबळमानाने २५०० ते १००,००० ोक व लघुकथा व पात लिहलेली आहेत. ब याच संदभाम ये ाब ल तफावत आढळते.
काही संदभाम ये सवात मोठे पुराण आण सवात छोटे पुराण कोणते ाबाबतही तफावत आढळते. काही िठकाणी शवपुराण
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(१००,००० ोक) हे मोठे तर काही िठकाणी कंदपुराण (८१००० ोक) हे मोठे असे उ ेख आढळतात. तर सवात लहान
पुराण हणजे माकडेयपुराण असे संदभ सापडतात. येक पुराणाम ये आप या इ  देवते माणे (िव णू, शव, कृ ण) अनेक कथा,
संदभ, मािहती, उदाहरणाथ, िव िन मती, भौगो लक रचना, वंशशा  इ याद ची पुनरावृ ी झालेली िदसून येते. बहुतांश
पुराणांम ये कमीअधक माणात रामायण ( ेता यगु) आण महाभारतातील ( ापार यगु) कथा, उपकथा कवा यातील पा ांचा
उ ेख आढळतो.

पुराण हे पिहले महापुराण मानतात. याला आिदपुराण असेही हणतात. पुराणाम ये िव ाची उ प ी व रचना, देवांचे
वंशशा , भौगो लक रचना, ऋतुबदल इ यादी मािहती आहे.

प पुराणाला स वपुराण असेही हणतात. प पुराणाम ये िव ाची उ प ी व रचना, देवांचे वंश, योग, ैत-अ ैत, आ मा, मो
ां याब ल चचा व या अनुषगंाने येणा या रामायणातील कथा व िव णू या कथांचे सादरीकरण आहे.

शवपुराणाम ये शव तुती, योग, तीथ, भ  इ यादी मािहती आढळते. िव णूपुराणाम ये िव णु तुती, िव ाची उ प ी, वणशा ,
चय, गृह था म, वान था म आण सं यासा माचे वणन आहे.

भागवत आण नारद पुराणांम ये िव णूचे अवतार, वै णव िवचारसरणी, धम, अथ, काम व मो  ा संक पना मांड या आहेत.

माकडेयपुराणाम ये  ामु याने माकडेय ऋषी व यांचा श य जिैमनी ां यामधील संवाद आहे. ा संवादातून माकडेय ऋषी,
यांनी केले या े वासात अनुभवले या कम, धम, संसार आण ांचे ￭स ांत जिैमनी वणन करतात. देवीमहा याचा पिहला

उ ेख ा पुराणाम ये आढळतो.

अि पुराणाम ये रामायण महाभारतात या कथा व संदभ, वा तूशा , आयवुद, शै णक उ ती, कृषी े , योग, समाधी,
भगव ीतेचे सार लिहले आहे.

भिव यपुराणाम ये भिव य ा िवषयावरील कथन आहे.
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ववैतपुराणाम ये कृ ण-राधे या कथा, ा, िव णू, शव आण गणेश ा देवतांपे ा कृ ण हीच सव  देवता व वा तव असे
सूचत कर या या कथांचा समावेश आहे. याचबरोबर राधा, दगुा, ल मी आण सर वती या कथाही आहेत.

लगपुराणाम ये ब याच माणात शवपुराणातील गो ची पुनरावृ ी, शवाने केले या असुरमदना या कथा व उपकथा, तसेच
मान￭सक व शारी रक ास, अतथीस काराचे मह व, पचंमहाभूते आण सृ ीची उ प ीकथा, शवभ , योगा यास, यानधारणा,
समाधी ा िवषयावरील कथन िदसते.

कंदपुराणाम ये कंद हा शवाचा पु  मान यामुळे याने वणन केले या शव-पावती या कथा व भि गाथा आहेत.

वराह, वामन, म य आण कूम ा पुराणांम ये िव णू या ा चारही अवतारातील कथा आण उपकथा आहेत. ांडपुराणाम ये
धम, योग, सं कार व अ या म रामायणाचा उ ेख केलेला आहे.

ग डपुराणाम ये सृ ीची उ प ी, ुवच र , ह व देवता उपासना, भ , ान, वरैा य, ‘ज म-मृ यू-ज म’ साखळी व सदाचार
ाचे मह व सांगणा या कथा, िव णू आण ल मीचे िविवध अवतार, शेष व ाचे अवतार व ीकृ णा या िववाहकथांचा समावेश

िदसतो.

लहानपणी आपण आप या आजी-आजोबांकडून अनेक पौराणक कथा ऐकत असू. ा कथा अनेकदा लहान मुलां या गो ी
हणून आप याला सांिगत या जात आण बहुतेक वेळा या शकंर, िव णू, राम आण कृ णा याच असत. ा सव पौराणक कथा

वरील उ ेख केले या ा पुराणांमधूनच आले या आहेत व या िप ानिप ा अगदी अलीकडे घराघरातून ऐक याचे आठवते.
काळ जसा बदलतो त या गो ी आण गो चे मा यमही बदलते. यामुळे साह￭जकच जु या गो ी मागे पडतात. जु या गो ना
उजाळा िमळावा आण आप या बालगोपाळांनाही ा गो चा आनदं घेता यावा हणून पौराणक कथा मशः काशत कर याचा
मानस आहे. याच स ातील पिह या भागात पुराणांची मािहती काशत केली आहे. दसु या भागापासून कथांची सु वात होईल,
यात अ वसूंची कथा ऐकूया.

टीप :- हा लेख आंतरजालावरील असं य दवेु, जुनी पु तके, भारतीय यू.पी.एस.सी. परी े या अ यास मातील हाती लागलेली
काही मािहती व सवात मह वाचे हणजे मा या आजीने लहानपणी सांिगतले या काही कथांचा आधार घेऊन लिहलेला आहे, तरी
यात ुटी अस याची श यता नाकारता येत नाही.
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मुबंईची र ा-टॅ सी - एक अनुभव
र ा ही मुबंई या उपनगरांची गरज आहे. यांना परवाने कसे िमळतात, वा षक िकती र ाना
काय ानुसार परवाने िदले जातात, का िदले जातात, एवढया परवा यांची गरज आहे का? इ यादी

ा लेखा या मयादेबाहेर आहेत. २००८ या मोजणी माणे मुबंई महानगरपा लका िवभागाम ये
(MMR) २४६,४५८ का या-िपव या मीटर असले या र ा धावतात. तसेच साधारण ५८,०००
का या-िपव या टॅ सी आहेत. (संदभ: Public transport in Mumbai, From Wikipedia)

आ ही मुबंईत साधारण पाच मिहने असतो त हा पवईला राहतो. तथे ‘काली-िपली’ टॅ सी चतच
िदसते. ओला-उबरसार या टॅ सी िमळतात, परतुं र ा हे मुबंई या उपनगरात सावजिनक जनतेचे वाहन आहे. र ा पकडणे हा
एक अनुभव आण कलाही आहे. थम र या या या िदशेला वास असेल या बाजूला उभे राहायचे आण र ा थांबिव यासाठी
हात कायम हलवीत रहायचे. यामागचे कारण असे क येणारी र ा भरलेली कवा रकामी आहे हे कळ यास माग नसतो, आण
र ा चालकांची अररेावी तर िवचा नका. चुकून जर र ा थांबली तर चालकांकडून िदवसा या वेळेनुसार "जेवायची वेळ झाली",
"नाही जाणार", "पेटोल घालायचे आहे", "घरी चाललो" अशी उ ट उ रे िमळतात. काही तर न बघत यासारखे क न न
थांबता िनघून जातात. सवसाधारणपणे मराठी र ाचालकांची आण यात या यात िवलेपा यातील मराठी चालकांची गुम तर
िवचा नका. जसे काही आम यावर उपकारच करत आहेत असे यांना वाटते. यामानाने िबन-मराठी चालक न आण मदत
करणार ेअसतात. यांना मुबंईत िटकून रहायचे असते ना! असो.

मी र ात बसले क चालकाशी हदीत ग पा मारायला सुरवात करते. मराठी येते का िवचारते. बहुदा मराठी समजते पण बोलता
येत नाही असे उ र िमळते. चत मराठी बोलणारे भेटतात. ग पांची सुरवात तुमची ही र ा कुठली? तु ही कोठे रहाता?
वतःची आहे का? अशा ांनी होते. हळूहळू चालक माणसाळतो आण ग पा करायला लागतो. मग मी याला या या

कुटंुबाब ल िवचारते. मुले िकती? काय शकतात/करतात असे िवचारले क तो खलुतो आण मोकळेपणे बोलू लागतो. यां या
अ या ग पांतून यांचे दःुख, काळजी, गरज यांची झलक पहायला िमळते. अ याच काही ग पा.

"मॅडम काय सांगू तु हाला? माझा फ नचरचा िबसनेस आहे. शवाय मी र ा चालवतो. मला दोन मुलगे. धाकटा नीट वागतो आण
फ नचर या कामात ल घालतो, पण मोठयाचे काही सांगू नका! अहो नुसता बेवडा आहे. दा यायला क रा ी धुमाकूळ घालतो.
कधी गांजाही िपतो आण मग तर िवचा च नका. वयाने मोठा त हा हातही उगारता येत नाही. आपलेच मूल हणून घराबाहेरही
काढता येत नाही. ती दा सोडव याची क असतात ना तथेही याला सुधार यासाठी नेले होते. उपचारानतंर थोडावेळ सव
ठीक, पण मग येरे मा या माग या. घरात सवाना ास. काय क समजत नाही. माझा िम हणाला पो लसात त ार कर. आता
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तेच करावे असे वाटते. यांनी िदले या दमामुळे काही सुधारणा झाली तर देवाची कृपा, मॅडम तु हाला काय वाटते?" ऐकून मी सु
झाले. मी याला काय सांगणार? या या ा ाने मला खरचे को ात टाकले.

दसुरा र ाचालक लोकां या व छते या वाईट सवय ब ल बोलत होता. आमची र ा टािफक लाईटला थांबली होती. तथे
शेजारी दसुरी र ा येऊन थांबली. यातील डाइवर पचकन थुकंला. झाले, आम या चालका या कपाळावर आ ा! "बाई एकदा
काय झाले, असाच एक चालक थुकंला आण या या थुकं ची पक मा या र े या चाकावर पडली. माझे डोके िफरले. मी उत न
याला बखोटीला ध न पुसायला लावले. बाई, आता तो थुकं याआधी दहादा िवचार करले." मला ‘लगे रहो मु ाभाई’

￭सनेमातील याची आठवण झाली. वाटले असो, ￭सनेमाचा काहीतरी चांगला प रणाम झाला.

एकदा एका ओला टॅ सीने घरी चालले होते. डाइ हरशी ग पा मारताना ल ात आले क तो उ म इं लश श द वाप न बोलत
होता. याला याब ल िवचारले त हा हणाला, "मॅडम मी ड ीधारक आहे. सात वष Reliance कंपनीत अनेक कॉलसटरचा
in-charge होतो. आ ही मुसलमान आहोत आण भवंडीला राहतो. बाबांचा कापड बनिव याचा धदंा आहे. मी यांना मदत करतो
आण टॅ सीपण चालवतो. वाटले होते क मोदी सरकार थािनक िबसनेस वाढिव यात मदत करतील. पण यांचा कल दसु या
देशातून िबसनेस इथे आणून आ हाला नोक या दे याकडे आहे! आ ही काय हणून या परदेशीयांची चाकरी करायची? ि िटशांनी
हेच तर केले! जर आ ही भारतीय वतः िबसनेस क शकतो तर बाहेर यांची काय गरज?” मला याचे िवचार आवडले. थो ा
शांततेनतंर मी मा या फोनवर राशीद खानची गाणी लावली. मी याला राशीद खान कोण आण हदु थानी शा ीय संगीत
इ याद ब ल थोड यात जुजबी मािहती सांिगतली. ती ऐकून तो हणाला, "मॅडम, रोज पॅसजर आम या ऑडओ- हडओ वर
तीच तीच िफ मी आण पा ा य गाणी लावून वीट आणतो. मी ती ऐकतच नाही. आज जरा वेगळे ऐकून बरे वाटले. तु ही असे
समजावून सांिगतले हणून मला कळले, नाहीतर आवड कशी उ प होणार? आता मी ऐकत जाईन." ते ह ात घर आले.
उतरताना मनात िवचार आला, चला थोडी का होईना संगीताची सेवा झाली!

आणखी एक र ाचालक उ र देशातला होता. एकदम भािवक. याला धमाब ल बोलायचे होते. "बायजी, ये धरम के नामपे
गुडंािगरी यूँ करते ह?ै हम सब बहोत साल से भाइचारसेे रह रहे ह,ै मगर आजकाल जो नेता देखो वो धरम या जाती का इ तेमाल
करके लोग को भडकाते ह.ै उ हे वोट चािहये ना? मगर अब लोग समझ गये ह.ै य क इसमे आम आदमीकाही नुकसान ह.ै बेचारी
आम जनता फोकटमे मारी जाती ह.ै ये नेता वोही अं ेजवाला divide and rule का फंडा चला रहे ह.ै हम लोग कब सुधरगे?"

ा या या त व ानाने भरले या व याने मला भ न आले.

मला भेटलेले र ाचालक बहुदा िबगर मराठीच असत. एकदा एक मराठी चालक भेटला. तो लातूरचा होता. आम या िब डग या
मागे असले या झोपडप ीत तो राहतो. याला कै. िवलासराव देशमुखांब ल फार आदर. या याच श दात सांगायचे हणजे; "बाई
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यांनी आम यासाठी खूप केले. लातूर आण आसपास लोकांना घरे बांधून िदली. िवकास केला. यां या टॅ सी या िब￭सनेस म ये
दोन लाख लोक कामाला होते. यांनी आपला फायदा तर केलाच पण दोन लाख लोकांना कामही िदले." एखा ा मं याब ल
काहीतरी सकारा मक ऐकून बरे वाटले. "अहो ा ओला, ऊबरचे मालकही ाच पं तले. इथे लागेबांधे अस याशवाय काम होत
नाही. महानगरपा लकेत नोकरी िमळवायला एक लाख पये, आण पो लसात नोकरीसाठी दोन लाख मोजावे लागतात. मो या या
जागी पो लसाची पो टग हवी अस यास ती द णा आणखी. ा जीएसटी टॅ समुळे आ हा भाडेक र ावा यांचे हाल झाले
आहेत. वतःची र ा असली तर फाय ाचे पडते पण आम यासार याने इतके पसेै आणायचे कोठून?" खरचे होते याचे.

असे अनेक िक से मला दरवेळी ऐकायला िमळतात. शेवटी माणूस तो माणूसच! याला गरजा आहेत, दःुख आहे, राग आहे,
सहानुभूती आहे आण जग याची ई यापण आहे. तो आप या घरासाठी राबत असतो. आहे यापे ा जा त िमळिव या या
य नात असतो पण आहे यातही आनदंी राहतो. मुबंई या ‘धावेल याचा फायदा आण करले याचा कायदा’ या च ात िफरत

असतो. पण हा मुबंईकर नेहमी हसत असतो, संकटा या वेळी धावून जातो आण हणूनच आ ही हणतो ‘ये ह ैबॉ बे मेरी जान!

त बब
मी मा याकडे पाहून हसले, आज असे अचानक घडले

मी मा याकडे पाहून हसले
आयु या या अनेक वळणात कुठेतरी मी हरवले

मुलगी होते, प नी झाले, देशांतरही घडले
"अग”, "आई" या नादांनी सुखावले

सुखद:ुखा या लाटांनी पायाला भजवले
पाहता पाहता वळण संपले

जीवनात या आठवण चे मोठे भांडारचं गवसले
काय िकती मी घेवू, काय िकती मी घेवू

या िवचारातच मी गुगंले
मा या त ही मुलांत मला माझेच त बब िदसले

मी मा याकडे पाहून हसले, आज असे अचानक घडले
मी मा याकडे पाहून हसले
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झटापट ते झटपट
फार फार हणजे सात वषापूव ची गो . िदवाळीत लाडू करायला जमले न हते, हणून थँ सिग हग या
सु ीत बेसनाचे लाडू कर याची दबुु ी मला सुचली. कढईत दोन कप बेसन थो ा तुपावर भाजायला
घेतले. कढई चटकन तापावी हणून आंच वाढवली आण तथेच लाडू फस याची नांदी झाली. बेसन
जळ याचा वास आला आण घाईत आंच कमी केली. श य झाले तेवढे जळके बेसन काढून टाकले
आण अगदी मदं आंचेवर बेसन ढवळत रािहले. हा दखूुन आला तरी बेसन भाज याचा खमगं वास
काही येईना. नेटाने ढवळाढवळ सु च ठेवली. शेवटी उज या हाताने असहकार पुकार यावर थांबले.

बेसन थोडे गार झा यावर मापात साखर घातली आण थोडे िम ण त डात टाकले. बेसन अजूनही क ेच होते. आता तर साखर
घालून झालेली अस यामुळे पु हा भाजणेही श य न हते. मोठीच पचंाईत झाली. हे करण लाडू हणून खपणे अवघडच होते.
आता ाचे काय करावे?

एका सुगरण मिै णीला शरण गेले. मला ा बेसन करणातून तूच ता  शकतेस असे हणत खशुामतीने तला स  क न वर
मागून घेतला. तनेही सढळ हाताने स  होत मला नानकटाईचे त सांिगतले. नानकटाईची तची हातखडंा पाककृती तने मला
पुरवली. बेसन, साखर आण तूप हे ￭ज स मा या फसले या लाड़ूिम णात होतेच. आता यातच थोडा रवा आण मदैा घातला
क  नानकटाईसाठी लागणा या ￭ज सांची पतूता होणार होती. पण ￭ज सांचे माण पाहते तर काय! पाव कप बेसनासाठी तेवढाच
रवा आण त पट क  चौपट मदैा यायचा होता. मी तर इथे दोन कप बेसन फसवून बसले होते. यात आणखी दोन कप रवा
आण सहा-आठ कप मदैा घालून केलेली केलेली नानकटाई संपव यासाठी मला गावजेवण घालावे लागले असते. शवाजी
महाराजांनी आ याहून सुटका क न घेताना वापरले या िमठायां या पेटा यांम ये मी नानकटाई भरत अस याचे च  मा या

डो यांपुढे तरळून गेले.  पण ठरवले क  आता माघार नाही! आधी लगीन
बेसनाचे! हर हर महादेव!

नानकटाईचे त मी घेतले. उतणार नाही, मातणार नाही, घेतले बेसन टाकणार
नाही हणत ता या तयारीला लागले. सुगरण मिै णी या घरी नानकटाईचा
भरपूर साद पाठवून ताचे उ ापन कर याचा संक प सोडला आण ए न
कसून कामाला लागले. फसले या लाड़ूिम णात रवा, मदैा, साखर, तूप आण
वेलचीपूड ओतली आण तो अवाढ य कारभार ढवळायला अवाढ य माणात

भांडी वापरावी लागली. पीठ भजवून झाले, ओ हनही तापला. कुक  टेवर सुबक नानकटाया ओळीत बस या झा या. यां यावर
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सुरीने तीन आड या आण तीन उ या रषेांची न ी काढली आण टे भजनीत ढकलले. घरात असलेले दोन टे आलटून पालटून
वापरत यांना अनेक ओ हनवा या घडव या. शेवटी एकदाची टेची ढकलाढकली संपली. ओ ावर नानकटायांची अवाढ य रास
थडंावत असताना मी वतःलाच एका नानकटाईचा नवेै  दाखवला.

नानकटाईचा तो सुमधुर तुकडा मा या त डात िवरघळला आण मी सुगरण मिै णीला मनोमन नम कार केला. नानकटाई अ तम
चवीची झाली होती. ओ ावर एक कडे नानकटायांचा ड गर आण दसुरीकडे ￬सकम ये भां ांचा पवत तयार झालेला असला
तरी घेतला वसा पणू के या या समाधानात मी आणखी दोन कटाया ग म के या. सुगरण मिै णीला फोन क न तचे आभार
मानले आण साद दसु या िदवशी पोहोचता होईल अशी हमी तला देऊन मी भां ांचा पवत घासायला घेतला. यावष दो ही
मुलां या शाळा-श कांना, पो टमनला, शेजा यांना वगरै ेनाताळची भेट हणून घरगुती नानकटायांचा पुडाच िमळाला हे वेगळे
सांगायला नकोच!

ा ‘नानकटाई आली पण लाडू गेला’ करणानतंर मी बेसना या लाडवांचे नाव काढले नाही आण नानकटाईही पु हा कधी केली
नाही. बेसन वापरले ते वडे, भजी, िपठले वगरैसाठीच. ावष  मा  फेसबुकावर या एका समूहात हात न दखुवता होणारी बेसन

लाडवांची झटपट माय ोवे ह कृती पािहली आण अनेक वषानी िदवाळीत बेसनाचे
लाडू कर याचे धाडस केले. ावेळी ते उ म जमलेही.

￭ज स-
बेसन - दीड कप
तूप - अधा कप
िपठीसाखर - १ कप (गोडा या आवडीनुसार कमी-जा त माणात या)
वेलचीपूड - १ टी पू
बेदाणे/काजू - ऐ छक
कृती - मो ा माय ोवे हयो य भां ात तूप घालून ते िवतळ यासाठी माय ोवे ह

ओ हनात अधा-पाऊण िमिनट गरम करा. तूप िवतळले क  यात बेसन घालून ते नीट ढवळून माय ोवे ह ओ हनात एक िमिनट
भाजा. पु हा यव थत ढवळून एक िमिनट भाजा. असे दोन-तीन वेळा केले क  ढवळताना भां ा या बुडाशी बेसन तपिकरी
होऊ लाग याचे िदसेल. आता बेसन भाज याचा खमगं वास येईपयत येक वेळी यव थत ढवळून िम ण अ या-अ या
िमिनटांसाठी माय ोवे ह ओ हनात भाजा. जा त वेळासाठी ठेऊन िम ण जळू देऊ नका. भाजलेले िम ण थडं झा यावर
िम णात िपठीसाखर आण वेलचीपूड घालून यव थत िमसळून या आण लाडू वळा. लाडू नीट वळले जात नसतील तर थोडे
तूप िवतळवून यात िमसळा. आवडत अस यास वर बेदाणा वा काजू टोचा.
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िदवाळीचे लाडू
िदवाळी हटली क फराळ आलाच. िदवाळी लाडवांशवाय पूणच होऊ शकत नाही. मी दरवष बेसनाचे
लाडू करते. हटलं तर सोपे, हटलं तर तारवेरची कसरत. ा वष चे वैश हणजे मी िदवाळीआधी
१५ िदवसांपासून हीगन झाले. आरो य, पयावरण जपणे ही यामागची कारणे. असो. तर आता आली का
पचंाईत! लाडू, करजंी इ यादी ठेवणीतले पदाथ तूप आण दधुाशवाय पूणच होत नाहीत. मग मी िवचार

केला हीगन लोणी (vegan butter) वापरले तर कोणाला कळणार आहे? पण मा या घर यांनी ( यात माझा नवरा सग यात
पुढे!) हा बेत उधळून लावला. मी ठरवले क  दरवष माणे साजूक तुपातले बेसनलाडूच करायचे, पण मी ते चाखणार नाही!

‘यू बू’ ही माझी गु  आहे. मग मी ‘ऑन-डमांड’ गु ं चा स ा घेतला ( हणजे हडीओ पिहला) आण सु वात केली.

● ३.५ कप बेसन
● १.५ कप तूप
● १.५ कप साखर
● वादानुसार वेलचीपूड, काजू काप, बेदाणे

पिहले बेसन भाजायला घेतले, ते हा संयमाची परी ा सु झाली. ‘गु ’ हणाले क
तांबूस रगं येईपयत भाजा, पण तांबूस रगं यायला तयार न हता. सासूबाई बाजूला उभे
राहून देखरखे करत हो या, यामुळे गॅस मोठा करता येईना, आण मी हीगन झा यामुळे
मला चाखून बघता येईना! मग हुकुमाचा ए ा काढला, नवरा आला मदतीला! चांगले
पाऊण तास ढवळ यावर तांबूस रगं िदसायला लागला. मग सासूबाईनंी यांचा खास
ठेवणीतला ￭ज स सांिगतला - तो हणजे दधू. मग यात पाव कप दधू घालून गॅस बदं
केला (दधुामुळे िम ण रवाळ होते), व िम ण थडं करायला ठेवले.

हे सगळे करत असताना एक छोटा जीव आनदंाने उ ा मारायला लागला होता - ती हणजे आमची पाळीव कु ी ‘बफ ’! तला
तुपाचा वास आला होता. ती मग लाडवां या आसपास घोटाळायला लागली होती.

थडं झा यावर यात साखर, वेलचीपूड घातली आण लाडू वळायला घेतले. येक लाडवावर काजू आण बेदाणा लावला. हे
करत असताना आमची बफ लाडवांकडेच बघत होती. लाडू वळून झा यावर देवापुढे ठेवले व यातला अधा लाडू बफ ला िदला.
तने चाटून, ताटली ल ख क न पोचपावती िदली!
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पु तकांचं  गाव
                                     .....पळती झाडे पाहू या !
                                          मामा या गावाला जाऊ या !!
या  बालगीता या ओळी  आता बदला या लागतील आण हणावे लागेल, 
                                          गोड गोड टॉबेरी खाऊ या !
                                          पु तकां या गावाला जाऊ या !!
याला कारणही तसेच झाले आहे.  २०१६ मधे महारा रा य िवकास सं थेचे काही अधकारी

इं लडं या अ यास दौ यावर गेले होते. तथे यांना एका अभनव खे ाची मािहती िमळाली. या
खे ात घरोघरी  पु तकेच पु तके होती. दरवष  या खे ात मोठे पु तक दशन
भरिव याची फार जुनी था होती. हे दशन चांगले दोन-तीन आठवडे चाले. केवळ
दसु या महायु ाचेवेळी या पु तक दशनात खडं पडला असावा. िक येक
वषापासून या खे ातले ाम थ सर वतीची आराधना करीत आहेत. वे स
परग यातील ‘ हलेज ऑफ बु स ‘ हणून ओळख या जाणा या या खे ाचे नाव
आहे ‘हे -ऑन -वाय’.

अधका यांनी या खे ािवषयी यावेळी ऐकले यावेळी ते जगातील एकमेव असे
पु तकांचे खेडे होते. खे ात जागतक तरावरील पु तक दशन भरिव याची
संक पना पसंत पड यामुळे अधका यांनी यावर हुकूम काढून, योजना आखून
महारा ातही पु तकां या गावाची  िन मती कर याचे ठरिवले,  आण याकरता
महारा भर यो य असे गाव िनवड याची  मोहीम सु केली. गठन केले या सिमतीने

महाबळे र या पाय याशी वसले या, िनसगर य, टॉबेरी या उ पादनात भारतात अ ेसर असले या लहानशा खे ाची िनवड
केली. या खे ाचे नाव भलार. पाचगणीपासून अवघे पाच मलैांवर असणार ेहे खेडे ‘पु तकांचं  गाव’ हणून िनवडले गेले. 

केवळ तीन हजार लोकसं या असणा या, सहाशे उंबर ा या या खे ाचा कायापालट हायला सुरवात झाली. खे ात
असलेला शवाजी महाराज पुतळा प रसर सुशोभत कर यात आला, दसुरा पाणी भरणा या मिहलेचा पुतळाही साफ कर यात
आला. पुत याभोवती छानशी िहरवळ,  फुलांची झाडे न याने लाव यात आली. शासनाचा क प अस यामुळे कामाला वेग आला.
भलारम ये ‘पु तकांचं  गाव’ क प कायालय उघड यात आले. ाम थांची उभारी वाखाण यासारखी होती. येकाने
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आपआपली घर ेरगंरगंोटी क न सुशोभत केली.  उघ ा बोड या ￮भत वर शवाजी महाराज,  रामदास वामी,  संत तुकाराम, 
संत ाने र, नामवंत सािह यक, यांची च े रगंिव यात आली. मनाचे ोक, ावंत सािह यकांची सुभािषते, ीदवा ये, 
सुबक  अ रांम ये लिह यात आली. सावजिनक िठकाणांचाही कायापालट कर यात आला. सा या चहा या टपरीवर ठेवलेली
वतमानप े घडी क न टापिटपीत ठेवली गेली. शासन गावाचा चेहरामोहरा बदल यात य  असतांना ाम थांनी उ फूतपणे
‘पु तकांचं  गांव’ क पात सहभाग न दवला. ाम थांचा सहभाग या क पात फार मोठी जमेची बाजू होती. 

गावात असले या मोठमोठया घरां या दशनी भागात असणारे ￭जने, पाय या, खड या िविवध रगंात उजळून िनघा या. गावात या
एकंदर घरांपकै  प ास घरांची ंथालयांसाठी िनवड कर यात आली. या घरात राहणा या माणसां या दनैिंदन िदनचयत य यय न
आणता घरातील अत र  जागेत पु तकांची अ यतं आकषक प तीने रचना कर यात आली. िनवडले या घरांत वेगवेगळे
सािह यिवषय िनवडून या या िवषयांवरील पु तके ठेव यात आली. मा  ५०-६० अशा खास पु तकांची िनवड कर यात आली
क  ती पु तके येक घरात ठेव याचा आ ह क प सिमतीने धरला. महारा ात या वेगवेग या काशकांनी नवी कोरी पु तके या
अभनव क पाला भेट िदली. प ास घरांम ये पधंरा ते वीस हजार पु तकांचे िवतरण कर यात आले. यात किवतासं ह,
कथासं ह,  कादबं या,  धा मक ंथ, बालसािह य, ीसािह य, एकांिकका, नाटक, भाषांत रत पु तके, संतसािह य, शवकालीन
गड व िक यांिवषयीची मािहती असणारी पु तके, इ-बु स, ऑडओ बु स, वगरैचा समावेश कर यात आला. बालसािह य
आण बोलक  पु तके, अभनव प तीने जो ा लाव याचे खेळ, संगीत कोडी, यामुळे तर बालगोपाळ या गावात दगूंन गेले. 

सव तयारी झा यानतंर या क पाचे लोकापण कर यात आले. लोकापणाचे वेळी ंथ दडीचे आयोजन कर यात आले. अनेक
थतयश कवी, लेखक, िवचारवंत या सोह याला उप थत होते. सामा य वाचकांना,  ाम थांना यां यासोबत िदलखलुास ग पा

मार याची संधी ा  झाली. सािह यकांना आपले मनोगत मांड यासाठी आयते यासपीठ िमळाले. िक येक वाचकांनी
सािह यकांशी तर सािह यकांनी वाचकांशी संवाद साधून आपली मने मोकळी क न घेतली.

‘पु तकांचं गाव’ या खे ात घरोघर पाहु यां या राह याची सोय आहे. माफक दरात ना ता, चहा, जेवण आण राह याची
यव था िक येक घरांमधून उपल ध आहे. घरात ंथालय अस यामुळे पयटक वाचन, िनसगिवहार, िवरगुंळा हणून टॉबेरी या

फळांचा आ वाद आण िनवांतपणा यांचा पुरपेूर आनदं घेताना िदसतात.   ‘पु तकांचं गाव’ अ त वात आ यापासून भलारम ये
कायम व पी कवी क ा, अभवाचन क ा सु  कर यात आला आहे. भाषणे, या याने, सािह यक चचा,  सािह यकांचा राबता,
पु तक दशन यामुळे ‘पु तकांचं गाव’ नेहमीच य असते. त णांकरता पधापरी ांची मािहती देणारा, तयारी क न घेणारा एक
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िवभागही येथे कायरत आहे. ‘पु तकांचं गाव’ या क पामुळे भलार आण आसपासचा प रसर बौ क उ ती तर साधत आहेच,
पण याबरोबर येथील ाम थांना आथक थयैसु ा लाभले आहे.  

या गावात कोण या घरात कोण या िवषयांची पु तके उपल ध आहेत याची ठळक मािहती देणार ेमोठमोठे फलक िठकिठकाणी
लावलेले आहेत. असेच फलक पुणे-वाई-महाबळे र आण सातारा-वाई-महाबळे र या महामागावर लाव यात आले आहेत.
वाचन सं कृती वृ गत कर यासाठी भगीरथ य न करतांना ाम थ िदसत आहेत. काही घरां या ￮भत वर  कुसुमा जांचे िवचार
लिहले आहेत. कुसुमा ज त ानाची दोनशे पु तकांची पेटी पेन डाइ हवर उपल ध क न िदली गेली आहे. 

‘पु तकांचं गाव’ हणून फार थो ा काळात नावा पास आलेले भलार हे गाव आता जगा या नकाशात पु तकांचे दसुर ेगाव
हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. भलार गावाने देशात इतहास रचला आहे. महाबळे रला गेलेले पयटक कदाचत यापुढे आता

असे हणतील क  “आ ही पु तकां या गावाला जाऊन आलो, तसेच महाबळे रला जाऊन आलो.” 

जवळच असले या  लगमळा  धबध यामुळे  ‘पु तकां या गावा’चे आकषण वाढले आहे यात शकंा नाही. स ा ी या कुशीत
िवसावले या िनसगर य आण आता सािह यकांचे आकषण ठरले या पु तकां या गावाला जायला कोणाला आवडणार नाही? 

माच २०२० पासून कोरोनामुळे या गावातील वदळ कमी झाली होती. तरीही सगळे िनयम पाळून पु तकां या गावाला िकमान दोन
हजार पयटकांनी या काळात भेट िदली. आता प र थती पवूपदावर येत आहे. शाळा महािव ालये, ंथालये जरी अ ाप पूणपणे
उघडली नसली तरी यात सकारा मक वाढ होत आहे. हणूनच इथले ाम थ पयटकांना उ ेशून हणतात, “यावे पु तकां या
गावा, आमुचा पाहुणचार यावा.“

तर मग ये या उ हा यात येणार ना आम या पु तकां या गावाला,  बाळगोपाळांना घेऊन? 
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सनी साईड अप
शिनवार िन रिववार सकाळी िकतीही उशीरा उठायचं ठरवल,ं तरी श य होतचं असं
नाही. मुळात, उशीरापयत लोळत पडणे ही शकरण िन मटार उसळी या पुढ या
ले हलची चनै आहे, हे आम यासार यांना कधी कळणार हा च आहे. बाक  काही
असो वा नसो, पोट या पोरासाठी ना याला या या आवडीचं 'सनी साईड अप' आण
'बेकन बाय द साईड' करण,ं हे एकमेव 'मोिट हेशन' सकाळी लवकर कवा 'वेळेवर'
उठ यासाठी पुरसें असल ंपािहजे, हे आम या आईवडलांनी आम यात या
आईवडलांना लहानपणापासूनच नीट शकवून ठेवलयं. पोहे, उपमा, थालीपीठ,
सकाळचा चहा, कॉफ , दधू यां या जोडीलाच वतःचा, नव याचा, पोरांचा डबा
करणा या, आण तरीही आठ एकोणीसची वगरै ेलोकल सराईतपणे पकडणा या आया
बघत मोठे झाले या आ हा आईबापांना एकवेळ वतः कमी खाऊन पोरांचं पोट
भर या या आयु यात या परमकत या या कसोटीत नापास होऊन कसं चालेल?! इतकं
मोिट हेशनसु ा िबछा यात लोळत पडायची िदवा व नं पाहणा या आम यासार यांना
पुरसें पडत नसेल, तर मग या 'सनी साईड अप'वर या अं ा या बलकातून िदवसाची
मगंल सु वात करणारा सूयनारायणच तुम याकडे पाहत हसतोय, कवा तुम या पोट या
पोराचा हसरा, आनदंी चेहराच तु हाला या अं ात िदसतोय, अशी भकारचोट
माक टग िगिम स हुशार कंप यांनी क न ठेवलीच आहेत. यामुळे कोण याही िदवसाची

सु वात वतःसाठी नतंर, पण दसु या कुणासाठी तरी आधी करायची, ही यागभावना र ात कुठेतरी इतक  खोल जली आहे,
क  पालक व, मम व वगरै ेअनेक त वे यातूनच उगवली असावीत.

तरी पालक कवा बाप ही आयु यात यात या यात उशीरानेच वा ाला आलेली भूिमका. या या बरचं आधी
मुलगा-भाचा-पुत या-भाऊ, िव ाथ , ि यकर, नवरा आण अशा अनेक भूिमका वठवायला लाग याच. या सग या भूिमकांची
एक दपुदरी गमंत आहे. एक हणजे, यात या िक येक भूिमका एकाच वेळी वठवायला लागणे; आण यात या काही भूिमकांमधली
एंटी काही अंशी तुम या हातात असली, तरी ए झट तुम या हातात नसणे. आण दसुर े हणजे, या भूिमकांम ये िक येक संगी
तु हाला खलनायक हावेसे वाटले तरी होता न येणे. मुळात कोणतेही ना  रगंतदार हो यासाठी नायक-नायके माणेच
खलनायकही ततकाच आव यक आहे हे लोकांना का कळत नाही, हे मला कळत नाही. राजपु -राजक या हटली क  रा स
हवाच; अिनल कपूर-माधुरी दी त हटले क  अमरीश पुरी हवाच, हे सु ा आप याला कळत नसेल, तर आप या
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बॉ लवूड ेमाची आण दरुाभमानाची आपणच लाज वाटून घेतली पािहजे. पण लहानपणापासूनच खलनायक  वृ ी आण
य पासून सग यांनी आ हाला इतकं लांब ठेवलयं, क  खलनायक  बागुलबुवा आ हाला िकतीही मोठे झालो तरी समथपणे

घाबरवू शकतो. नाटकात काम करताना सु ा सग यांना िहरो, िहरोईन करायचे असतात; हलन श यतो कुणाला करायचा
नसतो. 'वे ासारखा वागू नकोस' कवा 'शहा यासारखा वाग' हा एककलमी काय म जो आम या बाबतीत लहानपणापासून
राबव यात आलाय, याला असलेली, पण कुणालाच न िदसणारी िकनार हीच क  ‘you have to be a hero. Always!’
आम या आयु यातील सग यात मोठी झुजं, सग यात मोठं ‘को ड वॉर’ जे ते हापासून सु  झालयं, ते आजतागायत संपलेलचं
नाही.

मुळात ॉ लेम असा आहे, क  ही झुजं आहे वतःची वत:शीच. यातून ती आ ही लावून िदलेली नाहीच, ती बहुतेक आम यावर
आम या मनािव  लाद यात आली आहे, कवा ‘पुख क जायदाद म’ िमळाली आहे. यामुळे हार, जीत वगरै ेअंतम प रणाम
असायची श यताच नाही. ते तसे असलेच तर कदाचत परवड यासारखे नाहीत. यात या यात 'तह' हा acceptable प रणाम
आहे असं हणता येईल. या तहाची कलम ंदोनच. एक हणजे, हे यु  सवडीनुसार मु य रगंमचंावर आण इतर वेळी वगेत चालू रा
िह ल ंच पािहजे. आण दसुर ं हणजे, वारसाह ाने ही झुजं पुढ या िपढीकडे सुपूत करता आली पािहजे. येक कुटंुबाचा एक
गणपती जसा िप ानिुप ा बसत आलेला असतो, तशी ही झुजं ह तांत रत झाली पािहजे. 'शहा यासारख ंवागण'ं कवा
'वे ासारख ंन वागण'ं, हे या यु ाचं सवसमावेशक वणन असल,ं तरी यात परपंरा, नीतीिनयम, सं कृती, धम, स तन,
कायदेपालन इथपासून ते ‘अर’े ला ‘का र’े न करण,ं वडलधा यांशी वाद न घालण,ं कुणाला न दखुावण,ं नाकात बोट न घालण,ं
नख ंन खाण ंइथपयत इत या झुजंी लाग या आहेत, काही िवचा च नका!

ि जमधून बेकनचं पॅकेट काढून बघत यावर ल ात येत,ं दोनच ट स उर या आहेत. यातली एक वतःसाठी बाजूला काढावी
हटली तर पोराचा िहरमुसला चेहरा डो यांसमोर येतो. मग ती झुजं ￬जकायला मी एका सकाळपुरत ंमाझ ं ा य ढाल हणून

वापरतो िन चुपचाप चेह यावर मतहा य आणून त यावर एक सनी साईड अप घालतो.

बाि टमोर मराठी मंडळ http://baltimoremarathimandal.org मै वष २०२१ अंक १

http://baltimoremarathimandal.org/


जागत ंघर
परवा घरी कुणीतरी राहायला आल ंहोत ंआण मी उठाय या आधी ते लोक उठून ग पा मारत बसले
होते. मला बोलण ं प  ऐकू येत न हत ंआण ते गरजेचंही न हत.ं ती घरातली जाग मा  घ ाळाचे
काटे गरगर मागे िफरवावे तशी िक येक वष मागे घेऊन गेली.

लहानपणी कधी अधवट जाग आली क , पहाटे घरात आईवडील चहा पीत बोलत असलेले ऐकू यायचे. ते वयपंाकघरात काय
बोलत आहेत हे आत या खो यांमधे प  ऐकू येत नसे, पण भरपहाटे घरात जाग आहे ाची ऊबच पुरशेी असायची.

घरी पाहुणे येण ंजाण ंतर नेहमीचंच असायचं. अशा वेळी तर रा ी झोपतानासु ा मो ां या आजूबाजूला पडी टाकून या जाग या
उबेत, यां या आठवण या ग पांत, कुणाकुणा या ल ा-मुजंीत काय काय झाल ंहोत,ं कवा अशाच काही ग पा ऐकत गाढ झोप
कधी लागायची ते कळायचंच नाही. सकाळी जाग यावी तर ही मडंळी रा ी झोपली होती क  नाही असं वाटावं इतक  ताजीतवानी
होऊन यांचे ग पांचे फड चालू झालेले असत. यात कुठे काही काय-समारभं असेल तर घरातली ही जाग, जाग न राहता गजबज
हायची.

पुढे िकशोरवयांत कवा त ण वयांतही गाव या वा षक ज ा-उ सवात सगळा गोतावळा जमला क , रा  रा  भुतां या गो ी,
भ ा, पहाटे नदीवर कोण न घाबरता जाईल अशा पजैा, हे सगळे उ ोग क न झाले आण रा भरात दहा वेळा “पोरांनो, आवाज
कमी!!” कवा “झोपा र ेआता!” हे ऐकून मग कधीतरी अवेळी साडेतीन-चारला झोपल ंक , सकाळ हायची ती “बबं तापलाय”,
कवा “आता उठला नाहीत तर दपुारपयत जेवायला काही िमळणार नाही” ा आवाजांनी हायची कवा कुणीतरी बारक पोरं
िपरिपर करायची आजूबाजूला आण मग या जाग या-गाज या घरात जाग यायची. परवाच एक मै ीण हणत होती क , कुठे खु
वाजल ंतरी आजकाल जाग येते, तर ते हा घोडे िवकून कसे काय झोपायचो?  यावर पटकन मनात आल ंक , थोरामो ांनी
जागत ंठेवलेल ंघर असायचं ते, तथे कसली भती वाटणार!

आपण गो ी िकती ा  ध न चालतो याचं मतू मतं उदाहरण आहे हे जागत ंघर! तसं घर सोडून आता खूप वष झाली आण ही
सगळी वष परदेशात घनघोर शांततेत गेली. या शांततेचीही मग सवय झाली. तसंही िव ाथ  असताना रा  रा पाट  क न अकरा
बाराला उठले क  कसल ंजागत ंघर आण कसल ंकाय? कवा आद या िदवशी खूप अ यास क न झोपले असेन तर चटकन
उठून आव न परी ेला, नोकरीला पळायचे. वह समय का दौर ही कुछ अलग होता ह.ै.ज़मीन से उपर चलने के िदन..
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मग पुढे पोरबंाळं झाली क , यां या मागेच िदवस, आठवडे, मिहने आण वष जातात. अशा वेळी, मुल ंजागी हाय या आधीची
शांतता सोनेरी असते. Golden silence हणते मी याला. सगळं घर जाग ं हाय या आधीची ही शांतता हवीहवीशी वाटते. तसंही
एकदा घरातून बाहेर पडून आपल ंब तान बसवल ंक , ही जाग आणायची जबाबदारी नकळत आपली होऊन जाते. कुणा यातरी
जाग असले या उबदार घरात झोपणार ेआपण आता कुणासाठी तरी घर जागत ंकरत असतो. पण हे कालच  उलटत असताना
आता घरांत जाग आणणार ेआपण आहोत हे रोज या रोज चटकन जाणवेलच असं नाही.

Deja Vu आण Nostalgia यांचं अजब रसायन जबरद त असत.ं टक लाचा शॉट उपाशी पोटी घेतला तर तो जसा सटकन् िकक
देईल, तसंच हे अजब रसायन गो ी, ￭सनेमे, पु तकांसारखं रोजरोज नाही पण आप या नकळत आप याला बरो बर खडीत
गाठत.ं  सग या जु या आठवण या छो ा छो ा हो ा होऊन कुठ यातरी, या आप याला खूप पूव  लांब सोडले या
िकना यांवर पु हा घेऊन जातात, आण मग नकळत हात सुटलेली माणसं, झाडं, आवाज, गधं हे सगळे धावून धावून तथे येऊन
भेटून जातात.

ा आठवण ची, जाग या घराची लाट जे हा व जशी येईल तशी येऊ ायची असते. आप याला यात बुडवून टाकून, नाकात डात
पाणी जाईतो जाऊ ायची असते. ना तला थोपवायचं असत,ं ना या यातच गटांग या खात बसायचं असत.ं ती जशी येते, तची
ती तशी ओसरतेही आण पु हा एकदा आप याला आप या ल ख वतमानात घेऊन येते.
आण ातच खरी मजा आहे, कारण the reward of getting through life is getting life itself!

हे जागत ंघर तु हा-आ हाला अधूनमधून का होईना भेटत राहो हीच इ छा!
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नवीन वषाचे वागत करीत असतांना.....
नववषाचे वागत कर या या िविवध रीती जगातील वेगवेग या देशांम ये च लत आहेत. आपण
आप या नवीन वषाचे वागत करतांना गु ा उभारतो, तोरणे बांधतो, िम ा ाचे भोजन करतो
आण नवीन वषा या शुभे छा देतो. आपले नवीन वष जरी गुढी पाड याला सु  होत असले, तरी
यावहा रक ा जगात सव  १ जानेवारी हा िदवस नववष िदन हणून साजरा होतो. पारपं रक

प तीने ा उ सवा या िदवशी लोक न या वषाचे वागत नेमके कसे करतात ते पाहणे मनोरजंक
तर आहेच, शवाय मनु य वभावािवषयी या पारपं रक रीती आण ढी, या या देशातील

सां कृतक वारशाब ल बरचे काही सांगून जातात.

आप याकडे मीठ सांडू नये असे हणतात. कोण याही गो ीची सांडासांड अपे त नसतेच. हणून मीठ सांडू नये, नाहीतर ते
पापणीने भरावे लागते असा धाक घातला जातो. यात त य काहीच नसते, पण मीठ वापरतांना काळजी घेतली जाते, ती मह वाची
असते. तुक तानात न या वषाचे वागत करतांना बरोबर रा ी बाराचे ठोके पडत असतांना, दरवाजा या उंब यावर मीठ ￮शपडतात!
शांतता नांदावी, नवीन वषात भरभराट होत राहावी, हणून हे मीठ ￮शपडले जाते! पेन देशात लोक ३१ डसबर या रा ी बाराचे
बारा ठोके घ ाळात पडत असतांना, येक ठो याबरोबर एक ा  अशी बारा ा े खातात! एकोणसा या शतकात सु वातीला
पेनमधील अलीकॅ टी िवभागातील ा  उ पादकांनी अधक ा े िवकली जावीत हणून ही श ल लढिवली होती, आण ती

खूपच लोकि य झाली व तचीच ढी झाली! ा े खा ी क  नवीन वष सुखाचे जाते अशी भावना यामागे असते. माणूस आप या
मनाला आनदंी ठेव यासाठी अशा ृ या लढवत असतोच. आप याकडे सा ांची िव ी हावी हणून नवरा ीत रोज एक रगं
देवीसाठी! अशी जािहरात पु यातील काही हुशार यापा यांनी केली आण एका ￭स  दिैनकाने याचा फायदा घेऊन आपली
िव ी वाढावी हणून तला उचलून धरले! झाले, ती ृ ी इतक  लोकि य झाली क , कदाचत देवीला भगवान ी िव णूनंी
िवचारले असावे, "बायका मनात काय दडवून ठेवतात ते मला अजून समजले नाही! को वधी वषाम ये, तुला नवरा ात रोज
न या रगंाची साडी लागते हे जे गुिपत मला आजपयत मािहती न हते, ते पु यातील आण मुबंईतील लोकांना समजले! केवढे
मनकवडे आहेत ते लोक!"

आप याकडे दस याला रामलीला करतात त हा रावणाचा पुतळा जाळून दु  वृ चा तका मक नाश केला जातो. तसाच
काहीसा कार द ण अमे रकेतील इ े डोर या देशात न या वषाचे वागत करतांना केला जातो. नाग रक रा ी अकरा
साडे-अकरा या सुमारास िमरवणूक काढतात, यां या हातात देशातील राजक य पुढा यांची आण लोकि य य ची बुजगावणी
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असतात. बरोबर बारा वाजता ही सव बुजगावणी एकि तपणे जाळली जातात. ा लोकि य य मधील दगुुण जाळले जाऊन
यांनी अधक चांग या कार ेकाम करीत राहावे अशी भावना यामागे असते! ाझीलम ये एका हातात पेट या मेणब या घेऊन

समु ाला पांढरी फुले अपण केली जातात. समु ाची राणी हणून ओळखली जाणारी येमोजादेवी स  राहावी, आण नवीन वष
सुखाचे जावे, अशी भावना यामागे असते. चली देशात तर आणखी मनोरजंक कार पहावयास िमळतो! ३१ डसबर या
म यरा ी, १ जानेवारी सु  होत असतांना ाथना कर यासाठी लोक ￭जथे जमतात, ते िठकाण चच नसून क तान असते!
आपले मृत झालेले सगेसोयर ेनववष सु  होत असतांना आप याबरोबर असावेत, यांना या आनदंात सामील क न यावे, हा
यामागचा उ ेश असतो.

कॉटलडंम ये नवीन वषिदनाला हॉगमॅने (hogmanay) असे संबोधले जाते. कॉिटश लोकांचा असा िव ास आहे क ३१
डसबर या म यरा ी घरा या रगणात येणारी ‘पिहली य ', ही काळे केस असलेला पु ष असावी. तसे झाले तर नवीन वषात
बरकत येते, भरभराट होते, वगरै ेवगरै!े असे काळे केस असलेले लोक हातात कोळसा, मीठ, पाव आण ह क  घेऊन येतात!
जोग याचा हा वेगळा कार असावा! इथे जोगवा मागत नाहीत, तर जोगवा घेऊन ते येतात! काळे केस असलेला पु ष ही
संक पना कशाव न आली असावी? कॉटलडंवर हाय कग लोकांचे आ मण झाले होते आण यांनी तो देश ￬जकला होता. ा
हाय कग लोकांचे केस भुर ेहोते आण यां या हातात धारदार कु हाड असे! यामुळे दारात अशी य  येणे अशुभ समजले जाऊ

लागले, मग यावर उतारा हणजे काळे केस असलेला पु ष! ीस देशात ३१ डसबर या रा ी हणजे १ जानेवारी सु  होत
असतांना, कां ाची माळ दारावर लावली जाते! कांदे हे ीक सं कृतीत पुनज माचे तीक समजले जात अस यामुळे, ा ढीमागे
असा समज आहे क  कां ाची माळ नवीन वषात आथक भरभराट घडवून आणेल. कांदे घरात ठेवले क  यांना मूळे फुटून जशी
यांची पात वाढू लागते, तशीच आपली वाढ होत राहावी! तथा तु!!

आप याकडे कवा जगातच सव  खातांना त डाने मचमच करीत खाऊ नये, ती वाईट सवय असते, असे शकिवले जाते. पण
जपानम ये नववषाचे वागत करतांना सोबा नूड स त डाने मचमच आवाज करीत खातात! या काय माला टोशीकोशी सोबा असे
हणतात! सोबा नूड स या पातळ आण लांब शेवयां माणे िदसतात. येणार ेवष या लांब शेवयां माणे दीघायु य देणार ेआण

आरो यदायी असेल असा जपानी लोकांचा समज आहे. सोबा नूड स हगोडा (buckwheat) या धा या या िपठापासून बनिवतात.
आप याकडे उ रते हे धा य िपकते. ताकद देणार ेहे धा य आहे. वषा या सु वातीलाच ते खाऊन वषभर आपण ताकदवान
रािहले पािहजे, असा याचा  तका मक अथ असतो. न या वषाचे वागत कर याची जपानम ये आणखी एक प त आहे.
जपानम ये बु मिंदर ेबरीच आहेत. ३१ डसबर या सं याकाळी या मिंदरांमधील घटंा १०७ वेळा वाजिव या जातात, आण

बाि टमोर मराठी मंडळ http://baltimoremarathimandal.org मै वष २०२१ अंक १

http://baltimoremarathimandal.org/


बरोबर म यरा ी १२ वाजता १०८ या वेळेस घटंा वाजिवतात. या प तीला जोयानोकान असे हणतात. माणसा या मनात
असले या १०८ वाईट इ छांचा याग क न जुनी पापे धुतली जातात, असा यांचा िव ास आहे!

डे माकमधील लोकांना ३१ डसबर या रा ी, आप या घरासमोर तुटले या चनीमाती या था यां या तुक ांचा उंच ढीग पाहून
ध यता वाटते. ￭जतका ढीग उंच, ततके नशीब चांगले, आण न या वषात सुख अधक असे यांचे गणत आहे! यां याकडे प त
अशी आहे क , ते आप या शेजा यां या आण िम ां या घरासमोर जाऊन या चनीमाती या था या फेकतात. या पाने
आ मकता आण दु  वृ चा नाश होऊन पुढचे वष सुखाचे जाते असा यांचा िव ास आहे. चनी माती या व तूचंा यापार
करणा यांसाठी ही पवणी असते. कदाचत यां यातील हुशार आण धूत माणसाने पवू  कधीतरी ही प त िवक￭सत केली असावी!
ट स भरभ न ा था यांची िव ी होते! ीसम ये अशाच कार ेपण था यां या ऐवजी डा￮ळबे फेकून न या वषाचे वागत केले
जाते. ीक पुराणात डा￮ळबाला अतशय मह व आहे. डा￮ळब हे जीवन, सुपीकता आण आबादीआबाद (िवपुल उपल धता) यांचे
तीक मानले जाते. यामुळे ते उ वल भिव याचे तीक मानतात. दसु या या घरासमोर न फेकता, ते वतः याच दारावर आपटले

जाते, आण यातून ￭जत या जा त िबया िवखरु या जातील, ततके नवे वष अधक चांगले जाईल, असा ीक लोकांचा िव ास
आहे.

जमन लोक नवे वष साजर ेकरतांना शसे िवतळिवतात! याला जमन भाषेत लाईगीजीन असे हणतात. मेणब ी या योतीवर
शशाचा कवा कथलाचा तुकडा िवतळिवतात आण तो िवतळलेला धातूरस थडं पा यात ओततात. याचा आकार जसा बनेल,
यावर या य चे नवे वष कसे जाईल याचा अदंाज बांधता येतो, असा जमन लोकांचा िव ास आहे. रशयन सं कृतीत, न या

वषाचे वागत करतांना, आप या मनातील इ छा कागदावर लहून तो कागद जाळतात, आण या कागदाची राख शॅ पेनम ये
िमसळून िपतात! असे केले तर या इ छा पूण होतात, असा यांचा समज आहे. आप याकडील बेवडा सं कृतीत हा रवाज
चटकन वीकारला जाईल! झेक लोक नववषाचे वागत करीत असतांना आपले नशीब न या वषात कसे असेल याचा अदंाज
बांध यासाठी सफरचंदा या फळाचा वापर करतात. येक जण ३१ डसबर या रा ी बारा वाज यापूव  एक सफरचंद कापतो. या
सफरचंदा या गा याचा आकार नशीब कसे असेल ते ठरिवतो असा यांचा िव ास आहे. जर तो गाभा ता या माणे असेल तर या
य चे पुढील वष आनदंाचे आण सुखाचे जाईल, पण जर तो गाभा ॉस कवा फुली या आकाराचा असेल तर नवीन वषात

आजारपणाचा सामना करावा लागेल!  आमिनयन लोक ३१ डसबर या रा ी वतःसाठी पाव भाजतात. यासाठी जी कणक ते
मळतात, यात एक िवशेष पदाथ टाकला जातो! या पदाथाचे नाव आहे ‘चांगले नशीब’! ते घालून पीठ मळले जाते आण पाव
बनतो! असे केले तर पुढील वष चांगले जाईल असे या भाब ा लोकांना वाटते!
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नवे वष सु  होताना नवनवीन संक प केले जातात! या संक पांपकै  िकती पुर ेहोतात हा संशोधनाचा िवषय आहे! असे एक
संशोधन झाले आहे, आण यात असे िदसले होते क , फ आठ ट े  लोकांचे संक प पूण होऊ शकले! आपण आप याबाबतीत
हा अ यास न  क  शकतो. आप याही ल ात येईल, क सहसा असे संक प पिहला मिहनाच नाही न हे, तर पिहला आठवडा
संप यापूव च हवेत िव न जातात! माणसे आपणच केलेला संक प कसे िवसरतात? याचे मह वा वाचे कारण असे आहे क ,
संक प करीत असतांना ते भावने या भरात केले जातात! नववषाची सु वात करीत असतांना िम  मडंळात चालले या
ग पाट पांम ये मनात काहीतरी येते, आण पुढचा मागचा िवचार न करता, आपण याला संक प हणून जाहीर क न टाकतो! पण
याचा आवाका नतंर ज हा ल ात येतो, यावेळी हे आप याला श य नाही असे ल ात येते, आण संक प िवसरला जातो. ‘ ाण

जाय पर वचन न जाय!’ हे ऐकायला बर ेवाटते, पण वतःशी जो तारणा करतो, याचे दसु याशी वतन कसे असेल, याची
क पनाच केलेली बरी! काही लोकांना वतःम ये बदल कर याची ती  इ छा असते, यामुळे ते जे संक प करीत असतात, ते
यांना काय वाटते, यावर अवलबंून असतात, पण काय श य आहे, याचा अदंाज घेतलेला नस यामुळे ते हवेत िवरतात. एखादा

माणूस सतत ￭सगारटे ओढत असेल, तर तो ￭सगारटे सोड याची ती  इ छा अस यामुळे, मी एकही  ￭सगारटे ओढणार नाही असा
संक प क न बसतो, आण दसु याच सकाळी या संक पाला तलांजली िमळते! आपण संक प पुरा क  शकत नाही, या
जाणीवेने याला नरैा यदेखील येऊ शकते. या उलट जर याने ￭सगारटेची सं या कमी करीत जा याचा संक प केला, तर यात
यश ये याची श यता अधक असते. कदाचत वषअखेरीस तो या यसनातून पूण मु ही होऊ शकतो! संक प करीत असतांना
वतः या मयादा समजावून घेणे अधक गरजेचे असते. मयादा ओलांड यासाठी मयादा मािहती पािहजे! तीच मािहती नसली, तर

ओलांडणार काय आण कशी? सकारा मक बदल कर यासाठी हे सव ज रीचे आहे. जर तु ही अ￭जबात यायाम करीत नसाल,
तर रोज एक तास यायाम कर याचा संक प िटकू शकणार नाही. पण पधंरा िमिनटे यायाम कर याचा संक प क न वषअखेरीस
एक तास यायामापयत तु ही न  पोहोचू शकाल.

येकाने करावेत असे काही संक प इथे सुचवावेसे वाटतात. हे संक प सोपे आहेत क  अवघड आहेत, हा  नसून, ते आप या
यि गत सुधारणेसाठी आहेत, हे ल ात घेतले, तर ते पूण हो याची श यता अधक असेल.

येक माणूस साधारणपणे वा षक ३०० ते ४०० िकलो कचरा िनमाण करतो. ा वयैि क चार टल मधूनच देशात ४० कोटी
टन कचरा दर वषाला िनमाण होतो. आपण आपला कचरा नवीन वषात अ यावर आणला तर देशाला आण वतःला िकती
उपयोग होईल, या ीने संक प केला पािहजे. ताटात अ  टाकले जाणार नाही याची द ता या. व तू कच यात टाक याऐवजी
यां या पुनच ांकनाकडे ल  ा.
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नवीन वषात आप या िवषयाशी संबंधत सहा ते दहा पु तके आण अवांतर वाचनाची सहा ते दहा पु तके वाच याचा संक प
वषअखेरीस आप याला मनाने अधक ीमतं क न सोडेल यात शकंाच नाही.

दर मिह याला कवा दर दोन मिह यांनी कोण या तरी एका य या जीवनात आनदं िनमाण कर याचा मनापासून य न करा.
यासाठी अनाथा मात जाऊन तेथील अनाथ मुलांशी संवाद साधणे, णश येवर असहा य अव थेत असणा यांना मदत करणे,

आप या िम ांची, नातेवाईकांची आ थेने चौकशी क न यांना मदत हवी अस यास ती करणे, एखा ा गरजू िव ा याला मदत
करणे, संकटकाळी संकट तांना मदतीसाठी धावून जाणे यासार या बाब चा िवचार करता येईल.

आठव ातून एक िदवस इले टॉिनक मा यमांपासून दरू राहून तो वेळ आ वक यांसाठी खच करा कवा हवापालटासाठी याचा
उपयोग करा.

िदवसाचे एक तरी जेवण कुटंुबातील सवानी एक  या आण यावेळी मोबाईल कसोशीने दरू ठेवा.

आठव ातून एक िदवस तरी इधंनबचती या ीने वयचं लत वाहने वाप  नका.

वतः या शरीराची काळजी घेणे मह वाचे आहे. या ीने वतः या शरीरासाठी कमीतकमी अधा ते एक तास देऊन यो य ते
यायाम करा.

घरातील कामात येकाने आपला वाटा उचलला पािहजे. घरातील एकाच य ने राबायचे आण बाक  सवानी बसून खायचे ही
वृ ी आप या घरात नाही याची आवजून काळजी या.

न या वषा या सवाना मनापासून शुभे छा.
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सं ांती आण उ रायण
प रचय

मकर सं ांती या आगमनाने आप या सवा या मनात एक वेगळी उ साहाची भावना येते, कारण हा
सण वषभरा या सणांची वाताच जणू घेऊन येतो. महारा ात हा सण तीन िदवस साजरा करतात. या
तीन िदवसांना भोगी (सामा यतः १३ जानेवारी), सं ांत (सामा यतः १४ जानेवारी) व क ांत
(सामा यतः १५ जानेवारी) अशी नावे आहेत

िहवा यात येणा या उ रायणा या सुमारास अस याने आण
ाच िदवसांत शेतांम ये धा य िपकून तयार अस यामुळे ा

सणाला आप या धमात बरचे मह व िमळाले आहे. ाचीन काळापासून ऋषीमुन नी ा
सणाला आप या ंथांत थान िदले आहे. मकर सं ांतीचा पिहला उ ेख मनु मृतीसार या
अत ाचीन ंथाम ये आढळतो. उ रायण हणजे सयूाची उ रकेडे वाटचाल. हा िदवस
एवढा शुभ मानला गेला आहे. महाभारताम ये भी म िपतामहांनी आप या न र देहाचा याग कर यासाठी ाच िदवसाची िनवड
केली होती. असेही  हणतात क  ाच िदवशी भगीरथा या य नांमुळे गगंा नदी समु ापयत पोचली होती.

सं ांती हा श द सं कृत ांती ा श दापासून आला आहे. ांती हणजे ‘न मडंळात सयूाचे मण’, हणजे मकर सं ांती हा
िदवस सयूाचे मकर राशीम ये सं मण दशिवतो. जर सयूाची मकर राशीम ये आगमनाची वेळ आद या िदवशी सं याकाळी असेल
तर मु य सण हा दसु या िदवशी साजरा केला जातो. माघ मिह यात अस याने भारतात काही जागी ा सणाला माघी सं ांत
असेही हणतात.

महारा ीय लोकांसाठी हा एक मु य सण असला तरी संपूण भारतभर ा सणाला तेवढेच मह व आहे. तिमळनाडूत ा सणाला
प गल हणतात, गुजरात म ये उ रायण, पजंाब, िहमाचल देश आण ह रयाणाम ये लोहड़ी, आसामम ये भोगली, िबहू,
का मीरम ये शशर सं ांत, आण कनाटकाम ये मकर सं मण हणून साजरा केला जातो. सुदरू पूव आशयापयत भारतीय
सं कृती या सारामुळे ा सणाला या देशातही मह व िमळाले आहे. थायलडंमधील सॉ ग ाण, यानमारमधील ￮थ यान,
लाओसमधील पाय मा लाओ आण कंबोडयातील मोहा सॉ ग ान हीदेखील सं ांतीचीच भ पे आहेत. ￬सध-पािक तानम ये
हा उ सव अजूनही तमुरी हणून साजरा केला जातो.
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खगोलशा ीय मह व

आप या सवाना हे ठाऊक आहे क वषातील सवात लहान िदवस, हणजे वा तिवक उ रायण स या २१ डसबरला असते.
ते हा मकरसं ांती या सणाला एवढे मह व कसे ा झाले? याचे कारण, मकरसं ांती हणजेच उ रायण असा एक सामा य
समज िनमाण झाला आहे.

खरे तर शा ीय ा सं ांत आण उ रायण ा दोन वेगवेग या घटना आहेत. सयूाचे "मकर
राशीम ये होणारे सं मण" आण "उ र िदशेला सु होणारे अयन (वाटचाल)" ा दोन
खगोलशा ीय घटना एकमेकांवर अवलबंून नाहीत. आप याला माहीतच आहे क स या सं ांतीचा
सण जरी १४ जानेवारीला असला तरी उ रायण हे जवळ जवळ एक मिह यापूव २१ डसबरला
झालेले असते. परतुं इ.स. ३४० या सुमाराला उ रायण हे मकर सं ांती या िदवशीच असे. ाचे
कारण हणजे पृ वी या अ ाची वतुळाकार गती (परांचन गती). पृ वीचा अ जरी साधारणतः

साडेतेवीस अशंातून कललेला असला तरी वा तिवक हा अ थर नाही, कारण हा अ सु ा वतुळाकार िफरत असतो. ा
वतुळाकार गतीमुळे, सयूाचा मकर राशीतील वेश दर वष आधी या वषापे ा सुमारे २० िमिनटांनी पुढे जातो, आण यामुळे मकर
सं ांत सुमारे ७० वषानी एक िदवस पुढे ढकलली जाते. ामुळे मकर सं ांत इ.स. ३४०   म ये २१ डसबर या िदवशी होती तर
इ.स. १००० म ये ३१ डसबर रोजी होती आण आता ती १४ जानेवारीला येते. आजपासून १०,००० वषानतंर मकर सं ांत
जूनम ये येईल. मग हाच  सण भारताम ये द णायनाचा सण हणून साजरा केला जाईल का?

एक गरैसमज असा आहे क , मराठा आण अ दाली यां यातील पािनपतची तसरी लढाई सं ांती या िदवशी सु झाली. वर
सांिगत या माणे, सुमारे २६० वषापूव मकर सं ांती १० जानेवारीला असे. वा तिवक, मरा ांनी सं ांती पचंांगा माणे चार
िदवसांपवू च हळदीकंुकू आण तळगुळासिहत साजरी केली होती आण ते १४ जानेवारी, १७६१ या घातक िदवशी अंतम
लढाईसाठी स  होते.

उ सव

महारा ीय लोक या िदवशी एकमेकांना तळगुळ देतात. काही जागी गुळाची पोळी/ पुरण पोळी सु ा करतात. िववािहत या
आप या मिै ण ना/ कुटंुबातील अ य सद यांना आमिं त करतात आण हळदीकंुकू साजरे करतात. स ावनांचे तीक हणून
लोक एकमेकांना “तळगुळ या गोड गोड बोला” हणत अभवादन करतात. तळगुळा या देवाणघेवाणीतील मूळ िवचार
भूतकाळातील वाईट भावना व श ु व िवस न गोड बोल याचा आण िम वाचा संक प करणे हाच आहे.
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एका पौराणक कथेनुसार सयूदेवाने आपला मुलगा शिन याला ाच िदवशी मा केली आण आप या मुला या भेटीला आला. या
कारणाने असावे कवा ा िदवसांत थडंी अस या कारणाने असावे, पण सं ांती या सणाला का या रगंाचे व प रधान कर याचा
घात पडला, जो अ य सणां या िदवसांत व￭जत असतो.

भारतात ब याच देशांम ये ा िदवशी लोक पतगं उडव यासाठी बाहेर येतात आण पतगंां या मोठमो ा शयतीसु ा लागतात.
यामुळे ा सणाला काही िठकाणी पतगंो सव असेही हणतात.

तळगुळ

तळाचे िबयाणे हे सहजपणे oxidized होत नाही आण खराबही होत नाही. िबयांम ये ५०-६० ट े उ -गुणव ेचे तेल असते,
जे poly-saturated fatty acidने यु असते. यात थने, ब१ जीवनस व, फायबर, फॉ फरस, लोह, मॅ ेशयम, कॅ शयम,
मॅगंनीज, तांबे भरपूर माणात असते. यात बायोए ट ह घटकांचे माणदेखील उ आहे, जे आरो यदायक असते. गूळ सू म
पोषक यांसह बहुतेक सु ोजपासून बनलेला असतो आण लोह, मॅ ेशयम, पोटॅशयम, मॅगंनीज आण ब जीवनस वाने यु
असतो.

ाचीन काळी चरक आण सु ुत यांनी आयवुिदक ंथांम ये तळा या गुणधमाचा उ ेख
केला आहे. आयवुदात वणन के या माणे तळाचे गुण असे आहेत - र वािह यांम ये
व रत वेश करतात (सू म व), पोषक तलै ( न ध व), उ णवीय वाचे साम य

(वाजीकार), मधुर पचन भाव (मधुर िवपाक), बळदायक (ब य), केसांचे टॉिनक
(के य) आण कायाक प रसायन. ते वात संतु लत ठेवते आण वण सुधारते (व य),

शरीरातले मळ काढते (िवष न), बु म ेला ो साहन देते (मेधावधक), पचन सुधारते (अि वधक) आण हाडांसाठीपण चांगले
आहे (भ सादक).

या तळगुळा या सुपरफूडमुळे आप या मराठा सै याला यां यापे ा दु पट मो ा असणा या अफगाण सै याला सामोरे
जा यासाठी पुरसेे पोषण आण साम य िन तच िमळाले असेल.

चला तर, मग नवीन वषाची सु वात भारतात हजारो वषापासून साजरा के या जाणा या ा शुभ सणा या िनिम ाने एकमेकांना
गोड पदाथा या पात माधुय आण मै ीचा आशीवाद देऊन होऊ ा!

संदभ: लेखातील सव च े िविकपीडयातून साभार  घेतली आहेत.
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