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काह� पॉजपाठ� खप
ू काह� दडले असते!

अिजत नातू

प्रिस� झाले�ा मजकुराशी संपादक व मंडळ सहमत असतेच असे नाही. िलखाणा�ा िनवडीचे, प्रकाशनयो� िकरकोळ बदलांचे आिण �ाकरणीय दु ��ीचे अंितम
अिधकार संपादक व मंडळाकडे राहतील.

संपादक�य

मधरु ा - ह्रषीकेश श�डे

नमस्कार मंडळी ,

चैत्र म�हना मोहराचा वास फुलांच्या बहराचा !
मराठ� नवीन

वषर् आ�ण चैत्राच्या

त्या�वषयीचे प्रश्न उलगडणारा लेख डॉ.

आगमनाबरोबरच घेऊन आलो आहोत

सच
े ा अमानजी यांच्या लेखणीतन
ु त
ू वाचायला

अ�भरुचीचा हा नवीन अंक. नूतन

�मळे ल .

वषार्�भनंदन!

अ�भरुचीचे संपादक पद स्वीकारल्यानंतरचा

हा आमचा प�हलाच अंक.

�नसगर् जसा

ऋतूनुसार काया बदलतो तसंच अ�भरुची
अंकाची काया

थोडीशी

बदलल� आहे .

या अंकापासून आपण आरोग्य �चंतन हे एक

नवीन सदर सरु
ु कर�त आहोत. यात आरोग्य
�ेत्रातील त�ांकडून उपयोगी मा�हती

आपल्याला वाचायला �मळे ल. कोरोनाचे
महाभयंकर

संकट आ�ण Lockdown

दे त

मोठ� समस्या �नमार्ण झालेल� आहे

.

ह� फार

अशावेळी संगीताच्या माध्यमातून
कसे

उपचार

एक �वशेष

करता येतात

यावर

हे सांगणारा

लेख जेष्ठ आरोग्य�च�कत्सक ,

वैद्य �वजय कुलकण� यांनी �ल�हलेला आहे .
त्याचप्रमाणे दातांचे आरोग्य आ�ण

आपल्या बाल�मत्रांसाठ� एक

�वशेष गंमत तुम्हाला सापडेल , तेव्हा ‘बाल
�मत्र’ सदर नक्क� वाचा आ�ण आपल्या
लहानग्यांना सुद्धा वाचायला सांगा.
“आमुच्या �पला�पलात

जन्मते

मराठ� “ हे

वाक्य मंडळातल्या बाल�मत्रांनी अगद� खरं
केलंय . या अंकातील शब्दकोडे
तयार

केले

आहॆ

हे शब्दकोडे भरून

अशा कठ�ण प�रिस्थतीला जग त�ड
असताना "मान�सक आरोग्य"

या अंकात

मे

पय�त

पाठवन
ू

सान्वी सरूरकर
आम्हाला 31

�हने .

द्या . �वजेत्यांची नावं

lucky draw पद्धतीने काढल� जातील आ�ण
ई-मेल द्वारे जाह�र केल� जातील , �शवाय
मंडळातफ� त्यांना पा�रतो�षकेह� �दल�
जातील.

�शल्पा जे आ�ण मीनल जोशी यांनी िक्लक

केलेल्या फोटो मधन
ू प्रेरणा घेऊन इरा भोसले
�हने रे खाटलेल� हुबेबुब �चत्रे अ�तशय सुंदर

आहे त. तसेच अनुष्का राजोपाध्ये आ�ण

या�शवाय मनाच्या अंतरं गातले, मनातल्या

पाहायला �मळतील. या अंकाचे मख
ु पष्ृ ठ

लेखह� सोबतीला आहे तच. तेव्हा आता वाट

सा�हल श�डे यांची संद
ु र �चत्रेह� तम्
ु हाला
वॉटर कलर च्या माध्यमातन
ू अनज
ु ा

फणसळकर �हने काढले आहे . मंडळातल्या

सग
ु रणींनी �दलेल्या खस
ु खश
ु ीत पाककृतींचा
आस्वाद घेताघेता थोडे काव्यवाचनह� करा.

आपले स्नेहां�कत
मधरु ा-ह्रषीकेश

pause मध्ये काय दडलंय हे सांगणारे

कसल� बघताय, पेन घ्या हातात आ�ण

तम
ु च्या प्र�त�क्रया आ�ण बाल�मत्रांची उ�रे
mmsac.abhiruchi@gmail.com वर

आम्हाला पाठवन
ू द्या. आम्ह� वाट बघतोय !

अध्य�ीय
संद�प �बडये

नमस्कार मंडळी, सवर्प्रथम, जन्
ु याच

कोषाध्य� सज
ु य रण�दवे ह्यांनी खप
ू मदत

शभ
ु ेच्छा. तर मंडळी, "जन
ु ी" कायर्का�रणी

झलक दाखवणार� छोट�शी �चत्रफ�त दे खील

कायर्का�रणीकडून नवीन वषार्च्या खप
ू खप
ू
(कायर्का�रणी सदस्यांच्या वयाशी ह्याचा

काह�ह� संबंध नाह�) संबोधण्याचे कारण ह्या
वष� कायर्का�रणी २०२०-२१ च्या सवर्

पदधारकांनी अजून एक वषर् (२०२१-२२)

कायर्रत राहण्याचा �नणर्य घेतला. तसेच हा

�नणर्य मंडळाच्या �नयमावल�ला अनुसरूनच
घेतल्याने वा�षर्क सवर्साधारण सभेत दे खील

आमच्या सभासदांनी ह्या �नणर्याला कोटार्त

आव्हान वगैरे �दले नाह�. त्यामुळे, अमे�रकन

अध्य�ांच्या �नवडणुक�सारखे कोणतेह� नाट्य
ह्यामध्ये नव्हते. चला तर मग ह्या अंकाची
सुरुवात ह्या सभेचा थोडक्यात आढावा
घेऊनच करूया.

ह्या वष�ची वा�षर्क सवर्साधारण सभा

online घेण्यात आल� होती. कायर्का�रणीतफ�
मी आ�ण उमेश जाधव ह्यांनी २०२०-२१
ह्या वषार्त सादर झालेले कायर्क्रम,

कायर्पद्धतीत केलेले महत्वाचे बदल ह्यांची
मा�हती उपिस्थत सभासदांना �दल�. त्या

नंतर, मंडळाचे कोषाध्य� सतीश अडेट्ट�वार
ह्यांनी संपूणर् वषार्ची आ�थर्क उलाढाल
उलगडून दाखवल�. ह्या कायार्त, उप-

केल�. त्याबरोबरच २०२०-२१ ह्या वषार्ची
सादर करण्यात आल�. मराठ� मंडळाच्या

कामकाजाबरोबरच शाळे चे कोषाध्य� धनंजय
खरे ह्यांनी शाळे चा जमाखचर् मांडला.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यांनी हे

सादर�करण पूणप
र् णे मराठ�त करण्याचा

प्रयत्न केला. ह्यासाठ� त्यांचे खप
ू आभार.

मागील वषार्च्या आढाव्या व्य�त�रक्त, आपण
मंडळाला मदत करणार्या दे णगीदार,

प्रायोजक, स्वयंसेवक ह्यांचे आभार मानले
कारण त्यांच्या मदतीनेच आपल्याला

नवनवीन उपक्रम राबवता येतात, जसे �क
ह्यावष� आपण सवर् सभासदांना व

स्वयंसेवकांना छोट�शी भेटवस्तू �दल�.
सभेच्या शेवट�, उपिस्थत सभासदांनी

कायर्कारणीच्या कामाचे कौतुक करतानाच

काह� सूचना दे खील केल्या. कायर्का�रणीने

ह्या सवर् सूचनांची दखल घेतल� आ�ण शक्य
होईल त्याप्रमाणे त्या सूचना अमलात

आणण्याचा प्रयत्न दे खील केला जाईल.

मागील अंकात सां�गतल्याप्रमाणे

आमच्या �वस्ता�रत कायर्का�रणीतल्या काह�

सदस्यांना �नयमानुसार थोडी �वश्रांती घ्यावी

लागल� असल्याने काह� नवीन सभासदांनी

करतील.

पदा�धकार� आहे त, डॉ. अमर पवार (IAS

कोरोना काळाने बाह्य कायर्क्रमांना एक

आ�ण हृषीकेश श�डे व मधरु ा श�डे - (अ�भरुची

आ�ण त्या बरोबरच मंडळाकडे येणार्या अशा

ती जबाबदार� स्वीकारल�. ते नवीन

प्र�त�नधी) , अिजत नातू (BMM प्र�त�नधी)
संपादक). ह्या सवर् नवीन पदा�धकार्यांचे
स्वागत आ�ण खप
ू शभ
ु ेच्छा.

कायर्का�रणीने २०२१-२२ ह्या वष�

कायर्रत राहण्याचा �नणर्य तर घेतला परं तु
ह्या वष�चे कायर्क्रम काय असतील, फक्त
online कायर्क्रम सादर केले जातील का,

अजून काह� नवीन बदल?? (मागील वषार्तील

"बाह्य कायर्क्रमांसाठ� मागर्दशर्क तत्वे" -

नवीन "online" पयार्य उपलब्ध करून �दला
कायर्क्रमांचे प्रस्ताव वाढू लागले. त्यामळ
ु े,

ह्यावेळी कायर्का�रणीने अशा प्रस्तावांसाठ�
काह� मागर्दशर्क तत्वे जाह�र केल� आहे त
जेणेकरून कायर्का�रणीला �नष्प�पणे

मंडळाच्या �हताचे �नणर्य घेण्यास मदत
होईल.

हे झाले बदलांबद्दल, आता थोडक्यात

सभासदत्व शुल्काच्या वाढ�नंतर भीतीयुक्त

जाणून घेऊया मंडळाच्या वा�षर्क

तर मंडळी, ह्या अध्य�ीयच्या �न�म�ाने

कॅल� डर तुम्हाला ह्या अंकात �दसेलच, पण

उत्सुकता), वगैरे वगैरे.

थोडी का होईना पण ह्याबाबत काह�तर�

मा�हती पुरवण्याचा प्रामा�णक प्रयत्न करणार
आहे .

नवीन उपक्रम/बदल -

"मराठ� मंडळ सॅक्रम� टो चे प्र�त�न�धत्व

करण्यासाठ� मंडळाकडून आ�थर्क मदत" -

�व�वध कला, क्र�डा, सामािजक अशा मंचांवर
आपल्या मंडळाचे प्र�त�न�धत्व करताना

आपल्या सभासदांना प्रोत्सा�हत करण्यासाठ�
हा उपक्रम चालवण्याचा �नणर्य घेण्यात

आला आहे . ह� आ�थर्क मदत �मळवण्यासाठ�

एक �नयमावल� दे खील आखन
ू दे ण्यात आल�
आहे . आम्हाला आशा आहे क� आपले

सभासद नक्क�च ह्या उपक्रमाचा �वचार
करतील आ�ण आपल्या मंडळाचे नाव
उज्वल�त करण्यासाठ�च ह्याचा वापर

कायर्क्रमांबद्दल. मंडळाच्या कायर्क्रमांचे

तुम्हाला नक्क�च प्रश्न पडले असतील क�
होळी, गुढ�पाडवा कसे साजरे होणार. तर
मंडळी, आपण सवर् जाणताच क� अजून

कोरोनाचे संकट पूणर् टळले नाह� त्यामुळे

साधारण प�हल्या सहा म�हन्यात तर� "in

person" कायर्क्रम होण्याची शक्यता खप
ू च
कमी आहे . परं तु आम्हाला आशा आहे क�
गणपती बाप्पाचा उत्सव आपल्या सवार्ना

एक�त्रत कायर्क्रम साजरे करण्याची सुरुवात
करून दे ईल आ�ण नंतर आपण जल्लोषात
�दवाळीचा सण साजरा करू.

आपण सवर्च एकत्र सण साजरे करायची

प्रती�ा करत असलो तर�ह� तोपय�त सादर

होणार्या "online " कायर्क्रमांचा आनंद घेणे

दे खील तेव्हढे च महत्वाचे आहे . हे अध्य�ीय
�लह�त असेपय�त होळीच्या कायर्क्रमाची

रूपरे षा जाह�र झाल� होती आ�ण खरं च

सांगायला आनंद होतो आहे क� आमच्या सवर्

जसे क�,

�दला. होळीच्या �न�म�ाने मंडळाने

करताना amazon.com ऐवजी "smile.ama

सभासदांनी त्याला उस्फुतर् असा प्र�तसाद

सभासदांना परु णपोळी आ�ण रं गाचे वाटप

केले. आता आशा आहे क� सभासद त्यांच्या

कुटुं�बयांसोबत ह्याचा आस्वाद घेतील. तसेच,
जेव्हा होळीच्या रं गाचा आनंद घेतील ते �ण
फोटो �कंवा �व�डओ च्या माध्यमाने

मंडळाबरोबर नक्क� share करतील.
ह्या जाह�र झालेल्या

कायर्क्रमांव्य�त�रक्त, आपले युवा प्र�त�नधी
�सया जोशी आ�ण अ�ज जोशी, आपल्या
युवा वगार्साठ� नवनवीन कायर्क्रम सादर
करण्यासाठ� खप
ू उत्सुक आहे त. त्या

बरोबरच, मागील वष�प्रमाणे ह्याह� वष� काह�
online workshops करण्याचा प्रयत्न करू.
आपल्या मंडळाच्या ह्या

कायर्क्रमां�शवाय, आपण ह्या वष� IAS

च्या 5K ह्या कायर्क्रमाचे ने�त्ृ व करणार

आहोत आ�ण हा कायर्क्रम साधारण सप्ट� बर

म�हन्याच्या अखेर�स होणार आहे . आशा आहे
�क कोरोनाचे संकट तोपय�त दरू झाले असेल
आ�ण आपल्या सवर् सभासदांना ह्या
कायर्क्रमात सहभागी होता येईल.

वर�ल सवर् कायर्क्रम यशस्वी होण्यासाठ�

आम्ह� आपले योगदान दे ऊच परं तु आपल्या
सवा�चे पाठबळ आ�ण मागर्दशर्न हे दे खील
�ततकेच महत्वाचे आहे . तेव्हा आपला

पा�ठं बा नेहमीच आमच्या सोबत असेल अशी
आशा करतो. कायर्क्रमात सहभागी होऊन
सहकायर् करण्यासोबत मंडळाला मदत

करण्याचे अजन
ू काह� सोप्पे मागर् आहे त,

- online खरे द�

zon.com " चा वापर करा आ�ण

"Marathi Mandal Sacramento " ह्या
संस्थेला दे णगीसाठ� �नवडा.

- तम
ु ची कंपनी जर "volunteer hours "
दे णगी दे त असेल तर तुम्ह� आपल्या

मंडळासाठ� volunteer करून आपल्या

मंडळाला ती आ�थर्क मदत �मळवून दे ऊ
शकता.

ता. क. - वर�ल सूचना ह्या फक्त मंडळाला
कायदे शीर पद्धतीने आ�थर्क मदत �मळवून
दे ण्याबाबत आहे , त्यात कोणालाह� कोणतेह�
टाग�ट �दलेले नाह� ह्याची न�द घ्यावी.
तर, अ�भरुची पदाची जबाबदार�

स्वीकारल्यानंतर, प�हल्याच अंकात मला हे
अध्य�ीय �ल�हण्याची संधी �दल्याबद्दल

नवीन संपादक जोडी ह्रषीकेश आ�ण मधरु ा
ह्यांचे आभार. आपण बयार्च संगीतकार

जोड्या पा�हल्या आहे त, सल�म-जावेद च्या

रूपाने लेखक जोडीदे खील पा�हल� आहे . परं तु
अ�भरुचीच्या �न�म�ाने आपल्याला नवीन
संपादक जोडी पाहायला �मळत आहे "

ह्रषीकेश आ�ण मधरु ा". माजी संपा�दका
�हमानी कुलकण� �हने मागच्या अंकात

त्यांची छान ओळख करून �दल� असल्याने
मी त्यांच्या कलागण
ु ांबद्दल अजन
ू काह�

सांगणार नाह�, परं तु एक नक्क� सांगेन क�

त्यांचा मंडळाच्या कायार्त सहभागी होण्याचा
उत्साह खरं च वाखाणण्याजोगा आहे . आ�ण
तो उत्साह असाच �टकवून ठे वायची

जबाबदार� आपल� आहे , तेव्हा तुमचे सा�हत्य

लसीकरणाला सुरुवात झालेल� आहे आ�ण

घरातील सा�हत्य दे ऊ नये) वेळेत

�वस्ता�रत कुटुंब लसीकरण करून घेईल

(म्हणजे लेख, क�वता, �चत्रकला, वगैरे..उगाच
त्यांच्यापय�त पोहोचवा, ह�च नम्र �वनंती.
कायर्क्रमाचा आढावा झाला, येणार्या

कायर्क्रमांची मा�हती दे ऊन झाल�, थोड्या

आगाऊ सच
ू ना पण दे ऊन झाल्या तेव्हा आता
शेवटाकडे वळूया. मंडळी, सगळीकडे

आपला नम्र,

- संद�प �बडये

अध्य� मराठ� मंडळ सॅक्रम� टो २०२१-२२

आम्ह� आशा करतो क� लवकरच आपले हे
आ�ण एकत्र कायर्क्रम साजरे करायला तयार
होईल, तोपय�त स्वतःची काळज़ी घ्या,

आपल्या कुटुंबीयांची काळज़ी घ्या आ�ण
आपल्याला कोणत्याह� मदतीची गरज

असल्यास �न:संकोच मंडळाकडे संपकर् साधा.

आरोग्य �चंतन
मानिसक आरो�ासाठी उपयु � आयु व�दीय सं गीतोपचार
वै � िवजय कुलकण�

आयव
ु �द आ�ण शास्त्रीय संगीत ह� दोन्ह�

संयोग घडवण्यासाठ� प्रयत्न सरु
ु केले आ�ण

आजच्या धकाधक�च्या जीवनशैल�मळ
ु े अनेक

आयव
� �य संगीतोपचार ह� अ�भनव
ु द

आपल्या दे वाने जगाला �दलेल� दे णगी आहे .
जण आपले मान�सक स्वाथ्य हरवून बसले

आहे त. �वशेषतः तरुण �पढ� तर �डप्रेशनच्या
जाळ्यात मोठ्या प्रमाणात फसलेल� �दसते
आहे . त्यातन
ू बाहे र पडण्यासाठ�

मानसोपचाराचे सहाय्य घेऊन ‘अँट� �डप्रेस्ड’
गोळ्या खाण्याचेह� प्रमाण समाजात वाढले

आहे . �डप्रेशनप्रमाणेच कौटुं�बक ताणतणाव,

व्यवसायजन्य प�रिस्थतीचा ताण, �नद्रानाश,

सततची �चंता, या मनाच्या अवस्थाह�

वष� - दोन वषा�च्या �चंतनानंतर परू क
संकल्पना उदयाला आल�.
रागांचे नवरस

�हंदस्
ु थानी शास्त्रीय संगीताचा उपचार म्हणून
उपयोग करण्याचा प्रयत्न ‘म्यु�झक थेरपी’

म्हणून आजपय�त बर्याचदा झाला आहे . पण

त्याला आयुव�दाची जोड दे ण्याचा हा कदा�चत
प�हला प्रयत्न असावा.

वाढल्या आहे त. त्यावर उपाययोजना

प्राचीन संगीत ग्रंथामध्ये सुमारे ५०० राग

शोध घेण्याचा प्रयत्न काह� जण करताना

राग सध्या �हंदस्
ु थानात प्रच�लत आहे त, या

शास्त्रीय संगीताचा सदप
ु योग मान�सक

काह� राग करुण आहे त, तर काह� शांत.

आयुव�द शास्त्राची जोड दे ऊन, या दोन्ह�

संगीतशास्त्रानेच या रागांचे वग�करण करुण,

करता येतील, अशी संकल्पना मनात आल�.

आ�ण भयानक अशा नऊ रसांमध्ये म्हणजे

असल्याने एकूणच समाजस्वास्थ

वग�करणाचा उपयोग करत �व�वध रागांचा

शोधण्यासाठ� �व�वध अध्याित्मक मागा�चाह�

वणर्न केले असले, तर� सामान्यतः ८०-८५

�दसतात. या पाश्वभूमीवर �हंदस्
ु थानी

प्रत्येक रागाचा स्वःतचा असा मूड आहे .

स्वास्थ्यासाठ� होतो. हे ल�ात घेऊन त्याला

अनेक राग शंग
ृ ार रसप्रधान आढळतात.

शास्त्रांच्या समन्वयाने काह� पूरक उपचार

शांत, शंग
ृ ार, हास्य, वीर, रौद्र, बीभत्स, गंभीर

मी स्वतः या दोन्ह� शास्त्रांचा अभ्यासक

�टकवण्यासाठ� या दोन्ह� भारतीय शास्त्रांचा

भावांमध्ये केले आहे . या शास्त्रीय

उपयोग मनाच्या �व�वध अवस्थांमध्ये करून
घेता येईल.

मनाच्या �व�वध अवस्था

उपयोग या पूरक उपचारपद्धतीत होत

असतो. आनंदाने उन्म� झालेल्यांना करुण

वाद्यावर तोडी राग ऐकवणे हा उपाय होय.
अत्यंत दःु खी व्यक्तीला सतार�वर

मन चंचल आहे . त्याच्या अनेक अवस्था

श्यामकल्याण, केदार असे राग ऐकवणे तर

�चंता, शोक, क्रोध, मोह, मद, मत्सर,

गमावलेल्या व्यक्तीला वीर रसप्रधान राग

आत्म�वश्वास नसणे, अ�तआत्म�वश्वास

अवस्थेवर शांत स्वभावाचे राग बासर�सारख्या

बघायला �मळतात. अिस्थर मन, अस्वस्थता,

�डप्रेशनमध्ये असलेल्या �कंवा आत्म�वश्वास

अ�तउत्साह, �नरुत्साह, दख
ु ः, आनंद,

ऐकवणे उपयुक्त ठरते. �नद्रानाश या

प्रलाप, भ्रम, द�नता आळस, �डप्रेशन, वैराग्य

गंभीर वाद्यावर ऐकवल्याने उपयोग होतो.

अशा अनेक अवस्था आपल्याला अनुभवायला
�मळतात. या सवा�तून मनाचे स्थैयर् गाठणे हे
प्रत्येकाचे ध्येय असते. त्यासाठ� संगीतातील
रागांचे नवरस उपयोगी पडू शकतील.

�हंदस्
ु थानी शास्त्रीय संगीतात रागांच्या
�व�शष्ट वेळा सां�गतल्या आहे त. त्या

�व�शष्ट वेळी तो राग गायल्यास त्याचा

मनावर व शर�रावर अनक
ु ू ल प�रणाम होतो.

आयुव�द शास्त्राने सामान्य �वशेष �सद्धांत

आयुव�दातह� शर�रातील वात, �प�, आ�ण कफ

गुणाची वाढ आ�ण �वपर�त गुणांचा र्हास

वेळांचे वणर्न केले आहे . मनाच्या �नमार्ण

दःु ख या अवस्थेत शंग
ृ ार रसप्रधान आनंद�

�नमार्ण होतात. उदाहरणाथर् वातामुळे मन,

सां�गतला असून, समान गुणाने समान

या तीन दोषांच्या �दवस आ�ण रात्रींच्या

होतो, असे हा �सद्धांत सांगतो. येथे मनाच्या

होणार्या �व�वध अवस्थाह� या तीन दोषांमुळे

स्वभावाचा श्यामकल्याण �कंवा मल्हार केदार

चंचल, तर �प�ामुळे क्रोध �नमार्ण होतो.

असे राग �कंवा त्यावर�ल आधा�रत गाण्याचे

कफामुळे आळस वाढतो. अशा र�तीने

झाला.

वग�करण करता येते. आता �दवसा आ�ण

जसे रागांचे नवरस आहे त तसेच वाद्यांचह
े �

�व�शष्ट वेळेचा राग यांचाह� सबंध

श्रवण करणे हा पूरक आयुव�द�य संगीतोपचार

स्वतःचे मूड्स आहे त. उदाहरणाथर् – सारं गी,
व्हायो�लन ह� वाद्ये साधारणतः कारुण्य

दशर्वतात. सतार हे वाद्य आनंदाचे प्र�तक

आहे , तर शहनाई म्हणजे मंगलवाद्य म्हणन
ू
प्र�सद्ध आहे . अशा र�तीने तालवाद्यांचह
े �
आहे . या सवर् वाद्यांच्या स्वभावाचाह�

मनाच्या अवस्थांचह
े � या तीन दोषांप्रमाणे
रात्री या तीन दोषांची वेळ आ�ण त्या

एकमेकांशी असला पा�हजे कारण शास्त्रीय

संगीत आ�ण आयव
ु �द ह� दोन्ह� मळ
ू भारतीय
शास्त्रे आहे त. संगीत रत्नाकर हा प्रख्यात
ग्रंथ शारं गधर याने �ल�हला. शारं गधर या

नावाच्याच एका वैद्याने शारं गधरसं�हता हा
आयव
ु �द�य ग्रंथ �ल�हला आहे . या दोन

शारं गधरामध्ये काह� ना काह� नाते असावे
असे वाटते.

अशा र�तीने या दोन्ह� शास्त्रांचा योग्य

मेळ घालन
ू परू क आयव
ु �द�य संगीतोपचार ह�
अ�भनव संकल्पना उदयाला आल� आहे . हा
उपचार अन्य उपचारांना परू क आहे .

आयव
ु �द�य शास्त्रांची त्याला जोड आहे आ�ण

संगीताचा त्यामध्ये उपयोग केल्याने तो पूरक
आयुव�द�य संगीतोपचार आहे . या पूरक

वै� िवजय कुलकण�
आयुव�द �च�कत्सक व संगीत उपासक ना�शक.
Email - ayurvijay7@gmail.com
Website - www.arogyachintan.in

उपचारांचा उपयोग आपल्या मनाच्या

प्रसन्नतेसाठ�, स्वास्थ्यासाठ� व्हावा अशी

संकल्पना आहे . अगद� मानसोपचार त�ांनाह�
या उपचारांचा उपयोग करून घेता येईल.
जसजशी ह� संकल्पना �वक�सत होईल

व्यवहारात येईल तसतशी त्यात त�ांकडून
भरह� टाकल� जाईल.

आरोग्य �चंतन

जागितक महामारी आिण दातां चे आरो�

डॉ. सच
े ा अमनजी - डीडीएस
ु त

आज सवर् जग को�वड १९ या जाग�तक

महामार�शी लढत असताना �वक�सत आ�ण

माझ्या मुलाला दं तवैद्याकडे नेणे सुर��त

आहे काय?

�वकसनशील दे शांमध्ये जाग�तक स्तरावर

होय आहे . सवर् दं त कायार्लयांनी संर�णासाठ�

ने लोकांवर असा प्रभाव �नमार्ण केला आहे

कमर्चार� आ�ण दं त�च�कत्सक यांना

आरोग्याची �चंता उद्भवल� आहे .को�वड १९
क� मुलांच्या दातांचे आरोग्य आ�ण दातांच्या
काळजीबद्दल पालकांच्या मनात भीती,

अ�निश्चतता आ�ण शंका �नमार्ण झाल्या
आहे त.

बर्याच कुटुंबांच्या दै नं�दन आ�ण खाण्याच्या
सवयींमध्ये बदल झाला आहे ."घरातन
ू काम
करणे" पयार्य आ�ण "ऑनलाइन शालेय
�श�ण" असणार� मल
ु े, खाणे यामळ
ु े

�शस्तबद्ध खाण्याच्या सवयींमध्ये तडजोड
झाल� आहे .सतत स्नॅ�कंग केल्याने त�डात

अन्न अडकून राहते आ�ण यामुळे सू�मजीव
वाढून आ�ण कॅिव्हट� �नमार्ण होत आहे त.

तथा�प, बर्याच पालकांना को�वड संसगार्च्या
भीतीमुळे �नय�मतपणे आपल्या मुलांना
ड��टस्ट कडे नेण्यास भीती वाटते .तेव्हा

पालकांना पडणारे हे काह� प्रश्न:

सुर�ा उपाय स्था�पत केले आहे त.त्यांचे

अमे�रकन ड�टल असो�सएशन (एडीए) ने

सां�गतलेले �दशा�नद� श आ�ण प्रोटोकॉलचे

पालन करणे अ�नवायर् आहे . आपल्या मुलास
दं त�च�कत्सकांकडे नेण्या�वषयी जर तुम्हाला
काळजी वाटत असेल तर ड�टल ऑ�फसला
कॉल करा.

माझ्या मल
ु ाला वेदना होत नसेल तर

ड��टस्ट कडे जाण्याची गरज आहे का?

दातात वेदना �कंवा संवेदनशीलता असल्याचे

मुले स्पष्टपणे सांगू शकत नाह�त. ते दख
ु र्या
बाजूने खाण्याचे टाळतात आ�ण केवळ द्रव
�कंवा मऊ पदाथर् मागतात.�वशेषतः, एक
वषार्च्या आतील मुले �व�शष्ट पदाथा�ना

नकार दे ऊ शकतात आ�ण त्यांच्या दाताच्या
आरोग्याशी तडजोड होऊ शकते.

ड�टल emergency म्हणजे काय?
दातावर आघात, वेदनादायक फोड �कंवा

आ�ण अस्वस्थता टाळण्यासाठ� या

फायद्यांचा लाभ घेणे आवश्यक आहे .

त�डात सूज, �हरड्यांना इन्फेकशन, दध
ु ाचे
दात न पडल्यामुळे पक्के दात न येणे हे
मुलांमध्ये आपत्काल�न मानले जाते.

को�वड १९ मळ
ु े बालरोग दं त कायार्लयात
काय बदल झाले आहे त?

प्रती�ा �ेत्र आ�ण ऑपरे शन्सची स्वच्छता
राखण्यासाठ� कमर्चार� अ�धक काळजी

घेतात. खेळणी आ�ण पुस्तके आता काढल�
गेल� आहे त, जेणेकरून जंतुसंसगर् टाळता
येईल. मुले आ�ण पालकांसाठ� हँड
सॅ�नटायझसर् उपलब्ध आहे त. दं त

ऑपरॅ टर�जमध्ये प्रवेश करण्यापव
ू � शर�राचे

सध्याच्या महामार�च्या प�रिस्थतीत आपण
दाताच्या समस्यांना कसे रोखू शकतो?

 �नय�मतपणे दात घासा. आपल्या

मुलांना दररोज 2 �म�नटांसाठ� दात
घासण्यास मदत करा.(फ्लोराईडेटेड

टूथपेस्टसह - 2 वषा�वर�ल मुलांसाठ�).
 �वशेषत: sippy कप �कंवा बाळाच्या

बाटल�मध्ये झोपेच्या वेळी लहान
मल
ु ांसाठ� सरबते टाळा.

 साखरयुक्त पदाथर्, सोडा आ�ण जंक

तापमान घेतले जाते.

फूड टाळा. आपल्या मुलाचे दात

माझ्या मुलाला ड�टल cleaning साठ� आणणे

आ�ण �चकट पदाथर् (कँडी, क्रॅकसर्,

खरोखरच आवश्यक आहे काय?

ड�टल cleaning केवळ चांगले दात आ�ण

स्वच्छता �निश्चत करत नाह� तर ड��टस्ट ना
कॅिव्हट� प�हल्या टप्प्यातच शोधण्यासाठ�

मदत करते. यामळ
ु े आपत्काल�न प�रिस्थती
टाळता येऊ शकते. ड��टस्ट पालकांना

मुलांसाठ� चांगल्या सवयीबद्दल �श�ण दे ऊ

िजतके जास्त वेळा साखरयुक्त पदाथर्
�चप्स, कुक�ज) यांच्या संपकार्त येतील
�ततका कॅिव्हट� चा धोका जास्त
असतो.

 आपल्या मुलास �नय�मत दं त

तपासणीसाठ� न्या.

 दं त�च�कत्सा ह� एक आवश्यक सेवा

शकतात.

आहे . आपल्या मुलासाठ� एका

माझा insurance दं त सेवा कव्हर करते का?

जो तम्
ु हाला उ�म सेवा आ�ण योग्य

बहुतेक insurance मध्ये, dental exam, xray
आ�ण क्ल��नंग सारख्या रोग�नदान�वषयक

प्र�क्रयेचा समावेश आहे .म्हणून कॅिव्हट�, वेदना

अनभ
ु वी दं त�च�कत्सकाची �नवड करा
सल्ला दे ऊ शकेल.

 लहान वयात �नमार्ण केलेल्या

चांगल्या सवयी तम
ु च्या मल
ु ाच्या

आयष्ु यातील ठे वा बनतील.

डॉ सच
े ा 2007 पासन
ु त
ू बालरोग दं त�च�कत्सा कर�त आहे त आ�ण त्यांची कायार्लये रोज�वल,
वड
ु लँ ड आ�ण व्हॅका�वल, California येथे आहे त.

अ�धक मा�हतीसाठ� www.toothfairy4u.com वर भेट द्या.

काव्यवाचन
पन्नाशीनंतरचे जीवनाचे सत्र
ू

ठरवलंय आता..... ठरवलंय आता मी

जे �बपीन

ठरवलंय आता मी

�बनधास्त जगायचं
कुणासाठ� काह�ह�

ठे ऊन नाह� जायचं
जमेल तेवढे आता

जग �फरून घ्यायचं
खचर् होतो म्हणन
ू

मन नाह� मारायचं
आवडत खाणं आता

भरपरू खाऊन घ्यायचं

तब्येतीच्या कारणास्तव

पढ
ु े आपलं काय होईल

जर कुणालाच माह�त नाह�
तर..

भ�वष्याची तरतद
ू करण्यात
वतर्मानाची का करा लाह�?
ठे वन
ू जसं नाह� जायचं

घेऊन तसं नाह� जायचं

कजर् एक रूपयाचं सध्
ु दा
नावावर नाह� ठे वायचं
पाप पण्
ु याचा �हशेब

�चत्रगप्ु त नक्क� कर�ल
स्वगर् नाह�तर नरक

उगीच नाह� घाबरायचं

कुठे तर� नक्क� धाडील

चांगल्या नातेवाईकांशी

उरलेला काळ कसा

प्रेमभराने वागायचं

ढ�गी आ�ण लबाडांकडे
ल�य नाह� द्यायचं

तब्येतीत जगायचं
कुणासाठ� काह�ह�

ठे ऊन नाह� जायचं

�चत्रकथी
इरा भोसले

�शल्पा जे आ�ण मीनल जोशी यांनी िक्लक केलेल्या सय
ू ार्स्ताच्या �चत्रांमधन
ू ह� दोन �चत्रे प्रे�रत आहे त.
�चत्रांमध्ये कैद केलेल्या मोहक रं गांनी ते कॅनव्हासवर आणण्यासाठ� मला प्रे�रत केले.

पोटोबा

सौ. अवनी राजोपाध्ये

जवस मुखवास

सा�हत्य: जवस १ �कलो, मीठ चवीनस
ु ार, पाणी ४ ट�स्पन
ू
कृती: एक �कलो जवस �नवडून कडक उन्हात ३-४ तास ठे वावे. ४ ट�स्पन
ू पाण्यात अंदाजाने मीठ (१ �कं वा
द�ड ट�स्पन
ू ) �वरघळवन
ू ठे वावे. लोखंडाच्या कढईत मंद आंचेवर जवस नीट भाजन
ू घ्यावेत. जवस चांगले
भाजून झाल्याची खूण म्हणजे चटचट आवाज येतो, तीळ भाजताना येतो तसा. आता त्याच कढईत मीठ
�वरघळवन
ू ठे वलेले पाणी घालावे आ�ण मंद आंचेवर परत नीट भाजून घ्यावे. मीठाचे पाणी घातल्यामळ
ु े
जवस नीट खरपस
ू भाजन
ू घ्यायला थोडा वेळ लागेल. मीठाचे पाणी नाह�से होईल आ�ण जवस चांगले

भाजून झाले �क चटचट आवाज येऊ लागेल. शंका असल्यास थोडे खाऊन पाहावे, कुरकुर�त व्हायला हवे.
असा आवाज आल्यानंतरह� ५ �म�नटे मंद आंचेवर जवस भाजून घ्यायचे आहे त. खरपस
ू , मस्त असा
मख
र् णे थंड झाल्यावर काचेच्या हवाबंद डब्ब्यात ठे वावा. ५-६ म�हने
ु वास तयार आहे . मख
ु वास पण
ू प

आरामात �टकतो. येता-जाता, जेवणा-नंतर कधीह� खाता येईल. जवसाचे आ�ण लोखंडी भांड्यांचे अनेक

फायदे आहे त. रोजच्या आहारात जवस वापरण्याचे अनेक पयार्य असतील. जवसाचा मख
ु वास त्यांतीलच
एक. एकच काळजी घ्यायची आहे - ती म्हणजे मंद आंचेवरच जवस भाजायचे आहे त. लोखंडी कढईत
जवस भाजल्यामळ
ु े जवसाचे गण
ु धमर् वाढतात.

ट�प: �ह पाककृती माझ्या नणंदेच्या सासब
ु ा�नी (श्रीमती कल्पना मंत्री) मला �शकवल�.

पोटोबा

सौ मनीषा होटपेट�

डाळ वडा

सा�हत्य: १/२ वाट� तरू डाळ, १ वाट� चणा डाळ , १/४ वाट� तांदळ
ू

सगळे िजन्नस वेगवेगळे �भजवन
ू ठे वा . ३ तासांनी वाटून घ्या .(पाणी कमी वापरून रवाळ वाटा ). त्यात
मीठ , आल्याची पेस्ट , �मरची, (काळी �मर� ,धने , बडीशेप कुटून) हळद ,को�थंबीर,कढ�प�ा , आवडत

असल्यास कांदा घाला. सगळे नीट �मसळून चपटे गोळे करून तेलात तळा . डाळ वडे तयार !

मॅकरोनी चीझ वडा

सा�हत्य: �शजवलेल� मॅकरोनी , चीझ ,उकडलेला बटाटा , फोडणीचे सा�हत्य ,को�थंबीर ,बेसन, �तखट, मीठ
,�लंबू रस
कृती:

�शजवलेल� मॅकरोनी फोडणीला घाला , त्यात को�थंबीर आ�ण चवीनस
ु ार मीठ घाला .त्यातच बटाटा

कुस्करून घाला . �लंबू रस आ�ण चीझ घालन
ू या �मश्रणाचे गोळे करून घ्या . बेसन पीठ �तखट आ�ण

मीठ घालन
ू �भजवा. �पठात गोळे घोळून तेलात टाळून घ्या . मॅकरोनी वडे तयार !

�चत्रातील ११ फरक ओळखा आ�ण आम्हाला ई-मेल द्वारे कळवा - mmsac.abhiruchi@gmail.com

सान्वी सरूरकर, १० वष�, मराठ� शाळा चौथी
शब्दकोडे सोडवा

आ�ण आम्हाला ई-मेल द्वारे कळवा - mmsac.abhiruchi@gmail.com

आडवे शब्द

उभे शब्द

१ महाराष्ट्राची राजधानी

२ एक प�ी

७ जहाज ज्या मागार्ने जाते तो मागर्

४ मसाल्याचा एक पदाथर्

११ एक फळभाजी

५ रस्ता

१४ �चरणे/कापणे

९ धपाटा

१७ न�वन चा �वरुद्धाथ� शब्द

११ �ल�हण्यासाठ� आवश्यक वस्तू

२० _ _ _ वरची रे घ (एक वाक्प्रचार)

१९ एक सुका मेवा

२३ आईची/बाबांची आई

२१ गाय खाते ते

२६ तळे

२३ छं द

३० शर�राचा भाग

२६ हा प्राणी शयर्त हरला.

मला �व�ान हा �वषय आवडतो कारण...
श्रीया सरूरकर, १३ वष�, मराठ� शाळा पाचवी

मला �व�ान हा �वषय आवडतो कारण,

आपले रोजचे जीवन वेगवेगळ्या वै�ा�नक

अशा जीवनशैल�ची कल्पनाह� करू शकत

नाह�.

शोधांमुळे खप
ू सोपे आ�ण सुखी झाले आहे .

COVID-19 मुळे, आपण सगळे घर� अडकलो

का? िजथे �वजेचा �दवा नाह�, म्हणून पूणर्

बंद झाले असते. पण, आपल्याजवळ फोन,

कोणीच कुठे वेळेवर पोहोचत नाह�. िजथे

ऑनलाईन �श�ण आ�ण घरून काम करू

मुलांना आईस-क्र�म खाता येत नाह�. िजथे

प्रगती आहे . वैद्यक�य �ेत्रात पण खप
ू प्रगती

थंडगार पाण्याने आंघोळ करावी लागते.

कोरोनाव्हायरसची लस. वैद्यक�य �ेत्रात

लागले नसते, तर आपले रोजचे जग असेच

लावला नसता तर आपल्याला आणखी �कती

आबांच्या लहानपणी अशीच िस्थती असेलह�

याची कल्पनाह� करवत नाह�. सगळ्यांना

शोधांवर एवढ� अवलंबून आहे , क� आम्ह�

कमी होईल. COVID-19 च्याआधी इतरह�

तम्
ु ह� अश्या जगाची कल्पना करु शकता

आहे . �व�ान नसतेतर कायार्लय, शाळा सगळे

जगभर अंधार. िजथे घड्याळ नाह�, म्हणन
ू

कॉम्पट
ु र, आ�ण Internet आहे , म्हणन
ू आपण

�फ्रज नाह�, म्हणून अन्न लवकर खराब होते,

शकतो. आ�ण ह� फक्त तां�त्रक �ेत्रातील

प्लंिम्बंग, ह�टरचा शोध न लागल्यामुळे

होते आहे . याचं एक उदाहरण म्हणजे,

�व�ानामुळे ह्या सगळ्या गोष्ट�ंचे शोध

काम करणार्या शास्त्र�ांनी ह्या लसीचा शोध

कठ�ण रा�हले असते. आई-बाबा, आजी-

वषर् COVID-19 शी झगडावे लागले असते

पण आजची �पढ� या सगळ्या वै�ा�नक

अशी आशा आहे क� ह्या ल�सनी कोरोना
प्राणघातक रोग झाले आहे त, जसे क�

कांिजण्या, घटसपर्, मले�रया, डांग्या खोकला,

धनुवार्त, आ�ण meningitis. पण, वै�ा�नकांनी

पण �व�ानामुळे त्या प्राण्यांना मदत करणे

या प्राणघातक रोगांचे औषध शोधल्यामुळे

आ�ण पुनवर्सन करणे शक्य झाले आहे .

हे फक्त मानवांच्या प्रगती व आरोग्यासाठ�च

त्याबरोबरच आ�ण वाईल्डलाईफ �रस्टोर करणे

खप
ू लहान मुलांचे प्राण वाचले आहे त.�व�ान
नाह� तर पथ्
ृ वीवर�ल इतरह� प्राणी, प�ी,
आ�ण �नसगार्च्या फायद्यासाठ�सद्
ु धा

वापरता येऊ शकते. याचे एक उदाहरण

म्हणजे �शकार�च्या बंदक
ु �मध्ये �शश्याच्या

(lead) गोळ्या वापरल्या जातात आ�ण �शकार
झाल्यानंतर �शकार्याने टाकून �दलेल्या

प्राण्यांचे अवशेष खाऊन �गधाडे, कावळे , घार�,

अश्याप्रकारे �व�ानामुळे इको�सस्टम
शक्य आहे .

�व�ानाने आपल्याला AK-47, अणब
ु ॉम्बसारखी
संहारक शस्त्रे �दलेल� आहे त. पण �व�वध

रोगांवर�ल औषधे, �व�वध सख
ु सोयी,

वाहतुक�ची साधनेपण �दल� आहे त.

यावरून कळते क� �व�ान गोष्ट� नष्ट करू

लांडगे, कोल्हे इ. प्राण्यांना �वषार� �शश्यामुळे

शकते, पण मला �व�ान आवडते कारण

प्रा�णत� lead poisoning वर योग्य औषधे

सवर् जीवांना उपयक्
ु त ठरू शकते. चला तर

मानव�न�मर्त कचर्यामुळे आपले समुद्र

संद
ु र पथ्
ृ वी फक्त माणसांसाठ�च नाह� तर

lead poisoning होऊ शकते. पण �व�ानामळ
ु े,

जबाबदार�ने वापरल्यास �व�ान पथ्
ृ वीवर�ल

दे ऊन प्राण्यांचे प्राण वाचवू शकतात.

मग �व�ानाच्या मदतीने आपण आपल�

प्रद�ू षत होत आहे त आ�ण त्यामुळे अनेक

इतरह� जीवांसाठ� राहण्यायोग्य बनवूया!

जलचर प्राण्यांना आपला जीव गमवावा
लागतो.

�चत्रकथी
अनुष्का राजोपाध्ये
वय - ८ वष�

�चत्रकथी
सा�हल श�डे
वय - ९ वष�

काव्यवाचन
�खडक�तला तो हात
अिजत नातू

आईचा तो हात काह� मनातन
ू जात नाह�, २००८ वष�, मब
ुं ईतन
ू �नघताना, दस
ु र्या मजल्यावर�ल बाल्कनीच्या

�खडक�च्या गजावर, आईची ती हात आ�ण डोके टे कून मला �नरोप दे णार� व मी टॅ क्सीतन
ू वळून पाहताना

धूसर होत जाणार�, �तच्या म्हातारपणातल� एकटे पणाच्या अंधारातील ती �तची म�ू तर् माझ्या मनात नेहेमी
�दसते कारण ती मनात घट्ट कोरल� आहे व �दवसातन
ू एकदातर� माझ्या मनासमोर येत.े आनंदाच्या
�णी काय �कं वा इतर वेळी काय, मला मनी सैरभैर करत असते. २००८ मध्ये अमे�रकेला परतण्यासाठ�
�नघालो त� व्हा, मी आता आईला परत कधी बघणार ह्या दःु खाच्या कायम अंधारात �नघालो होतो .

त्यावेळी मग बळे च दाबन
ू टाकलेल्या अश्रूंनी, माझ्या मनाच्या �वद�णर् �खन्नतेचे व आईच्या मनस्तीतीचे,
एयरपोटर् वर �वमानाची वाट बघत असताना, �लहून गेलल
े े हे खाल�ल मक
ू स्तवन:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�खडक�त गजावर� तो तझ
ु ा �ीण हात

दरू दे शी चाललो पण कोरला मम मनात
अंधारले तव मनी, शोधे मला तझ
ु ी अधू नजर
काठ� मी दरू जाई, तर� तू काढते दरू
ू न नजर
घेऊनी येईल अंधार उद्याची उगवती

राखेपर� जीवन तव, ज्योती�वना पणती
�नरोपाची जीवघेणी वेळच सळ
ू
म्या रोपाचे तू आसवलेले मळ
ू

मी वळून पाह�, शोधे �दसे फ़क्त सान माउल�

मम दे ह �नघाला, पण �खडक�त रा�हल� सावल�

मक
ु ा तझ
ु ा हात, आक्रंदशी परत वळशील का रे
सन्
ु न ते मन, लाख �वचार� तू का जातोस रे

�तच्या नशीबी, परत येणार एकटे पणाचा अंधार
मणामणाची माझी पावले, मन अपराधी बेजार
आई असन
ु ी पन्
ु हा होतो मी पोरका

मल
ु े असन
ु ी �तला प्रश्न, का पोर का?
त्या �खडक�वर तव दोन अश्रू आता वाळतील
एकटे

अ�भमन्यू मी उदास, वात्सल्य आता कुठे वाटे

भेटे

मनाच्या अंतरं गातून
सौ.अंजल� प्रभाकर पाट�

माझी आई ( माई) त्यांना चहा द्यायची. एखाद�
माचर् म�हन्याचे �दवस. आम्ह� सगळे काह�
कामासाठ� व� गल
ु � मक्
ु कामी गेलो होतो.

सकाळपासन
ू आकाश �नरभ्र होते. हळूहळू

सय
ू �र् करणांचा दाह वाढू लागला. रोजच्यापे�ा

जास्त तीव्र वाटू लागला. दप
ु ारपय�त कडक ऊन

होते, पण भर दप
ु ार� काह� �णात उन्हं नाह�शी
होऊन पावसाळी ढग जमू लागले. बघता बघता
�वजांचा कडकडाट ढगांचा गडगडाट सरू
ु झाला
आ�ण �णात भर पावसाळ्यात पाऊस पडतो
तसा जोराचा पाऊस सरू
ु झाला.

पावसाच्या जोरदार धारा बघताबघता मनाच्या
अंतरं गातन
ू आठवणींच्या धारा

वेगाने बाहे र आल्या आ�ण अशा माणसांच्या

आठवणी दाटून आल्या क� �कत्येक वषार्त त्यांना
पा�हलेलं दे खील नाह�. पण मनात खोलवर
कुठे तर� दडून होत्या. आपलं नातंगोतं
असेल असं नाह� पण सख्यांपे�ाह�
त्यांच्याशी नातं असावं.

सकाळी सात वाजले क� आमच्या दारात आवाज
येई , "माई भांडं आणा" हेच आमचे दध
ू

घेऊन येणारे कुडपकर काका! दोन मैलावरून

चालत यायचे. आल्यावर शांत बसायचे. कधीकधी

�वडी ओढल� क� झाकणासह�त ठे वलेल्या दध
ु ाच्या
भांड्यात दध
ू ओतले क� काकांचा परतीचा प्रवास
सरु
ु व्हायचा. आम्ह� लहानाचे मोठे होत होतो
पण काकांचा �नत्यनेम चालच
ू होता.

काह� वषा�नी त्यांना बोलण्याचा त्रास सरू
ु झाला.
जेवण कमी झाले. थकवा वाढला. डॉक्टरांनी
म्हणजेच माझ्या व�डलांनी �नदान केले,
श्वासन�लकेचा कॅन्सर झालाय.

गोवा मब
ुं ई सगळीकडे त्यांची तपासणी झाल�

पण �नदान तेच. माझा व�डलांनी उपचार करावेत
ह� त्यांची ईच्छा. सगळ्यांना खूप वाईट वाटले .
काका आता दध
ू द्यायला येणार नाह�त ह�

कल्पना सहन होईना. सगळ्या आठवणी मनात
तशाच साठून रा�हल्या.

आठवणींच्या प्रवाहातन
ू दस
ु र� लाट आल�.
आमच्याकडची कामाला असलेल� मल
ु गी
"एकादशी" खूप प्रेमळ, अ�श�ीत

आ�ण �वसरभोळी. ती तशी लहान होती. �तची
आई �तला आमच्याकडे घेऊन आल�.

अगद� �नरागसपणे �तने माझ्या आईला

सां�गतले, "माई, मी सगळं करे न, पण मला

पोटभर जेवायला वाढ." दस
ु र्या �दवशी सात

वाजता एकादशी आमच्याकडे आल�. एकदम
ग�लच्छ. आईने आमचे जुने कपडे �तला

घालायला �दले. हळूहळू ती आमच्या घरात एवढ�
रुळल� क� आमच्या घर�च झाल�. आम्हा सवर्

भावंडांचा ती �नरोप्या. काह� खायला पाह�जे का

आयष्ु य जगत होती. अजूनह� आमच्यापैक�

आम्ह� काह�ह� मा�गतले क� वाक्य पण
ू र् व्हायच्या

माह�त नाह�. काठ� टे कत टे कत येऊन आमच्या

मधून मधून �वचारायची. कारण ती भक
ू ाळ होती.
आत वस्तू हजर. गावात कुठे काह�ह� पा�हले क�
ते आम्हाला सां�गतल्या �शवाय �तला चैन पडत
नसे.

कुणीह� गावी गेले क� �तला लगेच कसं कळतं
समोर उभी राहते. तशीच प्रेमळ, थकलेल�.
अशी �कतीतर� माणसं आगंतक
ु

एकादशीला काह� �वचारलं क� सांगायची "ते का

पावसाच्या धारे सारखी आपल्या आयष्ु यात येतात

काह� वषार्नी �तच्या आईने �तचं लग्न केल. पण

आठवणींचा ठे वा. प�हल्या पावसाचा मद
ृ गंध जसा

पाय धुऊक पाणी दे वक नको."

काह� म�हन्यातच एका रात्री ती पळून आल�

आ�ण आमच्या मागच्या पडवीत येऊन झोपल�.
सकाळी उठल्यावर आई सवयीनस
ु ार मागच्या

बाजूला गेल�. एकादशीला पाहताच आई घाबरल�.
�तच्या आईला बोलावन
ू घेतले. आईने �तला

�वचारले एकादशी तू इथे कशी ? �तने रडायला
सरु
ु वात केल�. थोड्या वेळाने �तची आई

आल�. दारुड्या नवरा आ�ण त्याच्या घरातल्यांची
कथा सांगन
ू रडू लागल�. एक वेगळं

आ�ण �नघन
ू जातात, पण आपल्याजवळ राहतो
आपल्याला धुंद करून सख
ु ावन
ू जातो, तशाच
मनाच्या अंतरं गात दडलेल्या गणगोतांच्या
असंख्य आठवणी बेभान करतात.

शब्दात मांडण्यासारख्या आणखी खूप आठवणी

असल्या तर� आता शब्दमयार्देमळ
ु े इथेच थांबते.
अशाच प्रेमळ, �न:स्वाथ� माणसांच्या मायेच्या

आठवणीवर जगायचं असतं. याला जीवन ऐसे
नाव..!

काह� पॉजपाठ� खूप काह� दडले असते!
अिजत नातू

पॉज

प्रवेश १:

पॉज

�मत्र: अरे �मत्रा, खूप �दवसांनी, कळले तू

मस्त खुशाल आहे स, बरोबर ना?
तो: ....

"काह� पॉजपाठ� खप
ू काह� दडले असते"

पॉज

"(मनात: मल
ु � कसं सांगू तल
ु ा, तू मोठ�
झाल� क� कळे ल ह्या पॉजचा अथर्, तू

पॉज

प्रत्य� आल�स ह�च तझ
ु ी माझ्यासाठ�

तो: हो हो मी ना, मी मी मस्त आहे ,
चांगले चालले आहे

"काह� पॉजपाठ� खप
ू काह� दडले असते"
प्रवेश २:

खर� भेट!)
प्रवेश ३:

मल
ु गा: बाबा तम्
ु ह� आईबरोबर ५६ वष�

एकत्र संसार केलात. तम्
ु ह� खप
ू यशस्वी
झालात, आम्हाला छान मोठे केले,

मल
ु गी: बाबा, ह� बघा तम
ु च्यासाठ� भेट,

आमच्या मल
ु ांना तम्
ु ह� दोघांनी मस्त

वाढ�दवसासाठ�. मी तम
ु च्या पाठच्या दहा

एका म�हन्यापव
ू � वारल� ते तर खूपच

पण ह्या वष� मी ठरवन
ू , बाक� सगळे

�मळाल� तम्
ु हाला. ५६ वष� एकत्र सहवास

तम
ु च्या आजच्या ७० व्या

वळण लावले. आई आता वाधर्क्यामळ
ु े

वाढ�दवसाला प्रत्य� भेटू शकले नाह�

वाईट झाले, तर�पण �तची खूप साथ

बाजूला ठे वन
ू , तम्
ु हाला भेटायला आले.

सहसा भाग्याला येत नाह�. त्या न्यायाने,

बाबा आनंद झाला ना?

बाबा: पॉज (चेहर्यावरचे हास्य मात्र

मल
ु �ला ब�घतल्यावर जे आले होते ते

तसेच)

मल
ु गी: बाबा माझी �गफ्ट उघडा ना,

मला खात्री आहे तम्
ु हाला आवडेल.

बाबा तम्
ु ह� content रहा, मनाला

समजवा, त्या �वचारांनी सावरून घ्या,

आनंद� रहा. ५६ वष� म्हणजे तसे म्हं टले
तर भरपरू नाह� का?

पॉज

पॉज

असे वाटते, अरे ती गेल्यापासन
ू एक
�दवस काय एक �म�नट जात जात

"काह� पॉजपाठ� खूप काह� दडले असते"
"मनात: अरे तल
ु ा कसे सांग?ू ५६ चे काय
घेऊन बसलास, काल ती भेटल� प्रथम

नाह�!

खरं च - "काह� पॉजपाठ� खप
ू काह� दडले असते"

गुढ�पाडवा आ�ण नवीन वषार्च्या शुभेच्छा !

