
कक ममारजज - एक चचिररतन ससूर 
− पकष्करमाज आपटट

 
चशिवपकत ससद्धरमामय्यमा ककोमकलज अरमार्थात परचडित कक ममार गरधवर्था हमारच्यमावर इतकर  बकोललर आचण सलचहिलर गटलर आहिट कक
अजसून एक लटख कशिमालमा हिमा प्रश्न स्वमाभमाचवक आहिट.  त्यमारचिर तटरमाव्यमा वरर सजनमा हिहॉल मधट झमालटलर गमाणर,  तट ऐकसू न
आश्चियर्थाचिचकत झमालटलट चदिग्गज,  मकोठमा गमायकमारच्यमा रटकहॉडिर्था ऐकसू न त्यमारचिज गमायकक (नक्कल नमाहिज)  हिहबटहिहब समादिर
करण्यमाचिर कसब,  पकढट दिटवधर ममास्तरमारकडिट चमळमालटलज तमालजम,  सजवमावर उठलटलमा आजमार आचण पमाचि वरमार्षांचिर ममौन,
त्यमातसून चफिचनक्स पकमासमारखर झमालटलर त्यमारचिर पकनरमागमन, नरतर भमानकमतजतमाईरचिर अकमालज जमाणर, गजतवरमार्था चकर वमा गमौडिमल्हिमार
दिशिर्थान समारखट त्यमारचिट गमाण्यमातलट 'प्रयकोग', धसूनउगम रमागमारचिज चनचमर्थातज आचण कबजरमाच्यमा फिचकरज ववृतजचिमा त्यमारनज घटतलटलमा
'चनगकर्थाणज' शिकोध - हमाच्यमा अनटक करमा (आचण कमाहिज दिरतकरमा सकद्धमा) आजहिज लकोक एकमटकमारनमा समारगतमात.

कक ममारजज गटलट तटव्हिमा ज्यमाचिमा जन्म सकद्धमा झमालमा नव्ह्तमा असमा चवशिजत असलटलमा,  रमातज उशिजरमापयर्षांत जमागसून यकरकोचपयन
फिक टबहॉल बघणमाऱ्यमा चपढजचिमा ममाझमा पकतण्यमा आज  कक ममारजजचिर एखमादिर नवजन रटकहॉचडिर्षांग समापडिल्यमाचिर समजलर कक लगटचि
ऐकण्यमासमाठज भकणभकण लमावतको. फिट सबककच्यमा 'मककक ल चशिवपकत' गकपमकळट  ओळख झमालटलट आम्हिज जट आठ-दिहिमा कक ममारवटडिट
आहिकोत त्यमात पण कट स पमारढरट झमालटलमा मज एकटमाचि आहिट.  कक ममारजज चडिसजटल यकग यटण्यमाआधजचि गटलट,  पण आपल्यमा
सकदिदैवमानट त्यमारचिर गमाणर जतन करून ठटवण्यमाचिर सत्कमायर्था अनटकमारनज करून ठटवलर आहिट, त्यमामकळटचि आज गसूगलवर Kumar

 G एवढरचि टमाइप करून हिकोईपयर्षांत हिजमारको सचिर्था ररझल्ट आपल्यमालमा चमळतमात. पण कक ममारमारचिर गमाणर असर चचिररतन रमाचहिलर
आहिट तट कट वळ लकोकमारनज तट  ध्वचनमकचद्रित करून ठटवलर आहिट चकर वमा त्यमारच्यमाबद्दल अनटक लटख,  पकस्तकर ,  आचण त्यमारच्यमा
मकलमाखतज उपलब्ध आहिटत म्हिणसून नव्हिट.  हमा तर झमाल्यमा इतरमारनज कट लटल्यमा गकोषज.  हमाममागचिर सगळ्यमात मकोठर कमारण
कक ममारजजींच्यमा चवचिमारमात आचण गमाण्यमातचि आहिट.

'अगचणत रचव शिचशि'  मज दिकोन-पमाचिशिट वटळमा तरज ऐकसू न झमालर असटल,  तरज परत ऐकतमानमा एखमादिज जमागमा चवजटसमारखज
चिमकसू न जमातट आचण प्रश्न पडितको - अरट? हिट आधज कसर समापडिलर नमाहिज आपल्यमालमा? एकदिमा भसूप मधलमा तरमाणमा सकर
कट ल्यमानरतर मधटचि रमारबसून 'उकमाडिमाहिज फिमार आहिट, लकोकमारनज जरमा गपप बसलर तर चिमारगलर कमाहिजतरज ऐकमायलमा चमळटल" असर
कक ममारजज जरमा वदैतमागसून म्हिणलटत - तट  ऐकसू न मज आज सकद्धमा त्यमा चठकमाणज पकढचिमा तरमाणमा ऐकमायलमा जरमा समावरून बसतको.
"मज आतमा आपल्यमालमा ममालव चबहिमागडिमा ऐकवणमार आहिट,  नकसतमाचि ऐकवतको, नकसतमाचि म्हिणजट ठटक्यमावर नमाहिज.  म्हिणजट
मलमा ठटक्यमावर गमातमा यटत नमाहिज असर नमाहिज हिमार!" - हिमा त्यमारचिमा चमषष्कलपणमा ऐकसू न आजहिज हिससू यटतर. एकदिमा असरचि गमाणर
रमारबवसून, पण ठटकमा न सकोडितमा 'यट क्यमा हिको रहिमा हिदै' हिट दिटखजल सकरमात आचण मध्यलयजत म्हिणसून 'हिदै' वर सम गमाठण्यमाचिज
गरमत करून गटलट. हमा ममाणसमाच्यमा डिकोक्यमात त्यमा वटळज नक्कक कमाय चिमाललर हिकोतर हिमा प्रश्न आजहिज पडितकोचि. एक न दिकोन
- अनटक उदिमाहिरणर सकचितमात - पण त्यमारच्यमा गमाण्यमाचिज जज मनमावर पकडि बसलज आहिट तज इतक्यमा वरमार्षांनरतर कणभरहिज
कमज झमालटलज नमाहिज.

पचहिलर कमारण आहिट त्यमारच्यमा गमाण्यमातलर वदैचवध्य. चवलरचबत एकतमालमातल्यमा तमासभरमाच्यमा बडिमा ख्यमाल पमाससून चिमार-पमाचि
चमचनटमारच्यमा चनभर्थाय चनगकर्थाण गकण रट गमाऊर  पयर्षांत आचण बमालगरधवमार्षांच्यमा मलमा मदिन भमासट पमाससून ममाळव्यमातल्यमा एखमादमा



कमानफिटमा समाधसूकडिसून ऐकलटल्यमा मदै जमागसूर मटरमा सतगकरू जमागट पयर्षांतचिमा शिकोध कक ममारजजींनज आपल्यमा गमायनमातसून घटतलमाय
त्यमाचिमा आवमाकमा चवलकण आहिट.  बरर,  एक रमाग म्हिणमावमा तर त्यमाचिजचि अनटक रूपर त्यमारनमा चदिसलज,  आचण त्यमारनज तज
आपल्यमालमा आवजसूर्थान दिमाखवलज सकद्धमा. मदैचफिलजत तजन-चिमार वटगवटगळट  रमाग, मग एखमादिर भजन चकर वमा नमाटकमातजल पदि,
आचण शिटवटज भदैरवज असमा समाचिमा मकोडिसू न अख्ख्यमा मदैचफिलजत एकमाचि रमागमाच्यमा बरचदिशिज समादिर करण्यमाचिर धमाडिस
कक ममारजजींकडिट हिकोतर. आचण मकख्य म्हिणजट त्यमारच्यमाकडिट तटवढमा अफिमाट सरगहिहिज हिकोतमा. स्वमातरत्र्यपसूवर्था कमाळमात पमाचकस्तमान मधट
भटटलटल्यमा ककोणमा एकमा तकलसजदिमास शिटठ कडिसून एक गमौडिमल्हिमार ऐकलमा तको त्यमारच्यमा डिकोक्यमात नरतर वजस-परचिवजस
रमाचहिलमा,  आचण ६८-६९ च्यमा सकममारमास त्यमारनमा गमौडिमल्हिमारदिशिर्थान हिमा कमायर्थाक्रम बसवतमानमा त्यमारनमा त्यमाच्यमासमाठज यकोग्य
अशिज जमागमा समापडिलज.  कल्यमाण कट  प्रकमार,  भदैरव कट  प्रकमार,  बमागटशज दिशिर्थान,  हमातसून त्यमारचिज अभ्यमाससू ववृतज आचण
प्रस्तकतजतजल कमौशिल्यहिज लकमात यटतर.  मककक ल एकदिमा एकमा कमायर्थाक्रममात म्हिणलमा हिकोतमा "शिकोध आचण प्रस्तकतज हमा दिकोन्हिज
प्रमारतमात चततक्यमाचि तमाकदिजनट वमावरणमारमा एकचि कलमाकमार बचघतलमा - कक ममार गरधवर्था" - हिज अचतशियकोचक नक्ककचि नमाहिज.
हमा त्यमारच्यमा शिकोध-ववृतजमकळट  लकमात यटणमारर दिकसरर कमारण म्हिणजट कक ममारजजींच्यमा गमाण्यमामधसून डिकोकमावणमारट त्यमारचिट चवचिमार.

ठक मरज,  टप्पमा आचण तरमाणमा हिट प्रकमार गमायक अनटक शितकर  गमात आलट आहिटत.  पण हमा चतन्हिजत कमाहिज दिकवमा आहिट कमा
हमाचिमा शिकोध घटऊन शकोत्यमारसमकोर तको चवचिमार ममारडिणमारट कक ममारजज पचहिलटचि.  अचत द्रिकत लयजत तमानमा घटऊन तरमाणमा गमात
वमाहिवमा चमळवणमारट गवई अनटक हिकोऊन गटलट.  पण एखमादमा रमागमात 'आतमा सगळर समारगसून झमालर,  तरज कमाहिजतरज समारगमायचिर
रमाहिहन गटलरय असर वमाटतर,  तटव्हिमा जको जन्म घटतको तको 'अरर्थाहिजन'  असट बकोल असलटलमा पण तरजहिज आशिय घटऊन यटणमारमा
असमा तरमाणमा' हिमा त्यमारचिमा चवचिमार हमाआधज ककोणज ममारडिल्यमाचिर ऐचकवमात नमाहिज. गमाण्यमात हिरवसून जमाणट, त्यमात तलजन हिकोणट,
त्यमात ईश्वरमाचिमा शिकोध घटणट हिट आपण अनटकदिमा ऐकतको, पण चवचिमार करून गमाणट (आचण तरजहिज त्यमात पमारचडित्य आणसून तट
कर टमाळवमाणर न हिकोऊ दिटणट हिमा कक ममारजजींचिमा गकण मलमा फिमार महित्त्वमाचिमा वमाटतको.  एकदिमा नरदिकट दिमार मधट 'लमा दिट चबरमा म्हिमारट
चिकनरज' गमातमा गमातमा रमारबसून म्हिणलट, "त्यमा नरदि आचण कट दिमारचिज दिकोस्तज चिमाललज आहिट, मज कशिमालमा त्यमारच्यमा मधट यटऊ?"
चशिवमाय गमातमानमा उगमाचि कमाहिजतरज ककोलमारटमा उडमा ममारून भमाव खमाणट असलमा प्रकमार कक ठटहिज नमाहिज. असरचि एकदिमा हिमजर
मधट मध्यलयजतलज चिजज सरपवसून द्रिकत चततमालमात जमा रट जमा ररगरटजमा सकरू कट लर, तशिज लगटचि शकोत्यमारकडिसून आहिमाहिमा, वमा-वमा
झमालर. त्यमावर एकदिम रमारबसून "कमाय करमावर बमाबमा, कमाहिज नमाहिजयट, तरककबज असतमात. हमामधट वटगळर कमाहिजचि नमाहिज, सगळज
बदिममाशिज आहिट." असर म्हिणमालट !  म्हिणजट उगजचिचि मज कशिज जमादिसू करून दिमाखवतको तकम्हिमालमा बघमा, असलमा आव नमाहिज.
अशिमा प्रकमारट शकोत्यमारनमा बरकोबर घटऊन गमात गमात जमाणट हिट हमा शिकोधमातलर चतसरर कमारण वमाटत रमाहितर - 'कक ममारमाचिर प्रवमाहिज
गमाणर.'

हमाचिज सवर्वोतम उदिमाहिरणट म्हिणजट कक ममारजजींचिट गमाण्यमातलट अनटक 'प्रयकोग',  आचण अरमार्थातचि त्यमारचिट 'मकक्कमाम वमाशिज'  हिट
चिचिमार्थासत.  अरट बघमा,  हिमा बमागटशज वटगवटगळमा कसमा चदिसतको मलमा.  तकम्हिज पण बघमा -  हिज त्यमारचिज कळकळ मनमालमा स्पशिर्था
कट ल्यमाचशिवमाय रमाहित नमाहिज. बमागटशजचिमा चिटहिरमा टटससूल बन फिसू लट मधट वटगळमा आचण फिट र आई मकोरमा अरबकवमा पट मधट वटगळमा हिमा
लमागलटलमा शिकोध त्यमारनमा सवमार्षांनमा समारगमायचिमा हिकोतमा. एखमादमा छकोटमा मकलमालमा बटण दिमाबल्यमावर चदिवमा लमागतको हिमा शिकोध एखमादिज
जमादिसू समापडिमावज तसमा असतको.  आपल्यमालमा त्यमाचिर फिमारसर चवशिटर नसलर तरज त्यमा मकलमालमा तको शिकोध गकरत्वमाकरर्थाणमाच्यमा
शिकोधमाइतकमाचि महित्त्वमाचिमा असतको.  नरतर तट मसूल समारखमा तकोचि उदकोग करत रमाहितर कमारण त्यमाचिर कक तसूहिल एकदिमाचि चदिवमा
लमावसून शिमत नमाहिज. कक ममारमारच्यमातलर असर कक तसूहिल सजवरत ठटवणमारर मसूल त्यमारच्यमा प्रत्यटक गमाण्यमात आपल्यमालमा भटटत रमाहितर.



मकलमालमा 'आतमा बमास बटणमाशिज खटळणर'  असर म्हिणण्यमाऐवजज ज्यमारनमा परत परत चदिवमा लमागल्यमाचिज गरमत वमाटतट अशिमा
सवमार्षांनमा कक ममारजजींचिर गमाणर कधजचि कर टमाळवमाणर हिकोत नमाहिज.

हमा ओघमानट यटणमारर चिमौरर कमारण म्हिणजट बरचदिशिजचिट शिब्दि नजट उच्चिमारण्यमाचिमा त्यमारचिमा कटमाक.  पमावमा मदै दिसूरमासट हिज शज
रमागमातलज अप्रचतम बरचदिशि त्यमारनज मकरबई-नमागपसूर प्रवमासमात दिसूर टटकडिजवर असलटल्यमा एकमा दिटवळमाकडिट बघसून कट लज. त्यमारनमा
चतरट जमाण्यमाचिज ओढ हिकोतज पण तट कधज जमलर नमाहिज. आतमा हिज पमाश्वर्थाभसूमज लकमात घटतमा दिसूरमासट मधलमा दिसूरमा  हमा अकरमारचिमा
'नमादि' त्यमारनमा ररगवणमाऱ्यमा समा-प हमा स्वरमारइतकमाचि महित्त्वमाचिमा आहिट. शिब्दिचि कळलट नमाहिजत तर बरचदिशि गमायलज कमाय आचण
नकसतटचि अगम्य शिब्दिमात सकरमारचिट फिरमाटट ममारलट कमाय,  चचितमाचिमा बटररग हिकोणमारचि.  बळज दिटण्यमासमाठज घटऊन चिमाललटल्यमा
बकोकडिमाकडिट बघसून सकचिलटलज मधसकरजमा चिज 'बचिमा लट मकोरज मदैयमा', समाममान उचिलणमाऱ्यमा हिममालमालमा बघसून झमालटलज 'लदिमा लट
लदिमा लट', चमतमाकडिट हिकोळज खटळमायलमा बकोलमावणट आल्यमावर सकचिलटलज 'आप कट  बकलमावमा' - हमा सगळ्यमा बरचदिशिजींचिट शिब्दि
नटमकट पणमानट आपल्यमापयर्षांत पकोचिलट नसतट तर त्यमात कमाय गरमत रमाचहिलज असतज? एकदिमा तर वसरतरमाव दिटशिपमारडमारबरकोबर
झमालटल्यमा पतव्यवहिमारमातसूनचि एक बरचदिशि चनममार्थाण झमालज.

वसरतरमावमारनज सलचहिलर - मम आऊर  तकोरट मरदिरवमा, पदैयमार परत दिटहिको मकोहिट मनबससयमा
त्यमावर कक ममारजज उतरलट - अरट मटरको मढदैयमार तकोरमा आहिट रट, कमाहिट चिरन धरको मकोरट मनबससयमा 
झमालज. मधकवरतज मधट एक छमान बरचदिशि झमालज! 

कक ममारजजींनमा अनटकदिमा बरडिखकोर, चवद्रिकोहिज अशिज चवशिटरणर लमावलज जमातमात. मलमा स्वत:लमा तट पटत नमाहिज. चवद्रिकोहिज म्हिणजट
प्रस्रमाचपत व्यवस्रमा न पटल्यमानट तज उलरसून टमाकणमारमा (म्हिणजट भगतससरहि समारखमा). कक ममारजजींनज असलटलज व्यवस्रमा
उधळसून लमावण्यमाचिमा कधजचि प्रयत्न कट लमा नमाहिज.  उलट त्यमारनज त्यमाचिमा आदिरचि कट लमा नटहिमज.  पण त्यमारनमा त्यमा ममागमार्थावर
आरधळ्यमासमारखर चिमालत रमाहिणर ममात ममान्य नव्हितर.  जकनर तट सकोनर हिट ठजक आहिट, पण त्यमा जकन्यमा सकोन्यमाचिट नवजन दिमाचगनट
करून बघमायलमा हिरकत नमाहिज अशिमा त्यमारच्यमा चवचिमारमालमा चवद्रिकोहिज म्हिणमायचिर हिट चकतपत बरकोबर आहिट?  त्यमारनज एकमाचि
घरमाण्यमाचिर ककर कसू  लमावण्यमात धन्यतमा ममानलज नसटल, पण उलट त्यमारनज प्रत्यटक घरमाण्यमाच्यमा गमायककचिमा बमारकमाईनट अभ्यमास
कट लमा हमात चवद्रिकोहि कसमा कमाय हिकोतको? कदिमाचचित आजच्यमा तरणमारनमा त्यमारच्यमा गमाण्यमाचिर वटडि लमागण्यमाममागट हिट पण कमारण
असटल. कमारण कक ममारमारसमारखजचि आजचिज चपढज पण सगळ्यमाचि पमाररपमाररक चिमौकटज मकोडिजत कमाढमायलमा चनघमालज आहिट असमा
जको कमायम आरकोप हिकोतको तको मलमा नटहिमजचि अयकोग्य वमाटत आलमा आहिट.

तरूण चपढजलमा हिट गमाणर भमावण्यमाचिर एक महित्त्वमाचिर कमारण म्हिणजट हमात लपवमाछपवज नमाहिज.  आधजचि शिमासजय सरगजत
समजमायलमा षक्लष असतर अशिज समजसूत आहिट. त्यमात गमायकमानट आपण करतकोय तट लकोकमारनमा कसर समजत नमाहिजयट हमातचि
आनरदि ममानलमा तर अजसून परचिमाईत. कक ममारजजींकडिट हिमा प्रकमार नमाहिज. जरमा आलमाप झमालमा कक - "इस रमाग कमा नमाम हिदै, शिकद्ध
श्यमाम" – असर समारगसून मकोकळट .  अरमार्थात,  हियमा बमाबतजतलज त्यमारचिज सगळ्यमात मकोठज कमामचगरज म्हिणजट अनसूपरमागचवलमास!
नवजन रमाग आचण बरचदिशिज चनममार्थाण कट ल्यमा त्यमाबद्दल चवनमाकमारण गकोपनजयतमा पमाळलज नमाहिज. म्हिणजट एखमादिज चिजज चशिष्यमारनमा
दमायचिजचि नमाहिज, चदिलज तर एकमालमाचि, त्यमात पण नकसतमा अरतरमाचि चशिकवमायचिमा, असलमा 'चिकोरून डिबमा खमाणट' हिमा प्रकमार
नमाहिज.  बरचदिशिजींचिट नकोटटशिनसचहित पकस्तक तयमार.  नवजन चनममार्थाण कट लटल्यमा रमागमारचिट तर आरकोहि-अवरकोहि,  पकडि (ज्यमालमा



कक ममारजज रमागमात्ममा असमा जमास्त समपर्थाक शिब्दि वमापरतमात), तमानमा-पलटट, सगळर छमापसून मकोकळट . आजच्यमा तरणमारनमा हिमा
मकोकळटपणमा,  तसरचि ऐकणमाऱ्यमारबरकोबर सरवमादि समाधमायचिज कलमा नक्ककचि भमावत असणमार.  मलमा खमातज आहिट कक आज
कक ममारजज असतट तर त्यमारनज नक्ककचि हिमा सरवमादि चिमालसू ठटवण्यमासमाठज एखमादिमा ब्लहॉग कट लमा असतमा,  आचण कदिमाचचित चिचट
करतमा करतमा एखमादिज बरचदिशि बमारधसून 'कमाय मजमा आहिट यमार' असरहिज म्हिणलट असतट!

शिटवटज अजसून एक कमारण सकचितर. कक ममारजज प्रत्यटक गकोषजकडिट ज्यमा पद्धतजनट बघमायचिट तज तशिजच्यमा तशिज आपण बघसू शिकत
नमाहिज.  पण तट समारगतमात तसर - "तकम्हिज सकमाळज फिक लर जशिज चदिसतमात तशिज सरध्यमाकमाळज चदिसत नमाहिजत,  हिट बचघतलरय
कमा?” - तको प्रयत्न आपल्यमालमा करून बघमायलमा हिरकत नमाहिज. (त्यमासमाठज सकमाळज आधज उठमायलमा हिवर.) कक ममारजजींनमा
पसूररयमाधनमाशज च्यमा आजरमा चदिन डिसू बमा चिज सरध्यमाकमाळ हिज कक ठलजहिज अससून  चिमालत नमाहिज.  त्यमारच्यमा मतट तज
उन्हिमाळ्यमातलजचि सरध्यमाकमाळ असतट. आतमा ऑचफिस, गमाडिज आचण घर हिट चतन्हिज एअरकर चडिशिन्डि असलट तर उन्हिमाळ्यमाचिज
आचण चहिवमाळ्यमाचिज सरध्यमाकमाळ वटगळज कळणमार कशिज कमाय? नटहिमज जमत नमाहिज, पण कधजतरज जमतर हिट आपलर नशिजब
समजमायचिर.  अनटक पमौचणर्थाममा यटतमात आचण जमातमात.  पण जटव्हिमा दिकगमार्था रमागमातल्यमा आनरदि झरमायको रज च्यमा अरतऱ्यमातलज
'चचितवत मन'  हिज जमागमा शिरदि पमौचणर्थामटलमा ममातमा वटगळजचि भमासतट तटव्हिमा कक ममारजजींच्यमा गमाण्यमाचिज चचिचकत्समा करण्यमापटकमा
ऐकण्यमात मजमा आहिट हिट कळतर !

रमात झमालटलज असमावज. उशिजरमा जटवण हिकोऊन छमानपदैकक पमान लमावलटलर असमावर. यमन, ममारवमा वगदैरट सरध्यमाकमाळचिज मरडिळज
आपलमा कमायर्थाभमाग उरकसू न मदैफिलजत बमाजसूलमा बसलटलज असमावजत, आचण ममालकर स चिमाललटलमा असमावमा. चिमारगलट दिकोन तमास
वटगवटगळ्यमा बरचदिशिज ऐकल्यमानरतर 'आनरदि मनमा'  सकरू व्हिमावज,  आचण आपण एकतमालमाच्यमा ठटक्यमावर ममान हिलवमावज
तटव्हिढमात ममालकर सलमा रूढजप्रममाणट वज्यर्था असलटलमा परचिम लमागसून जमावमा.  अशिमा वटळज एकचि वमाटतर - कक आपल्यमाकडिट
हिनकममान, परशिकरमाम, चबभजरण असट समात चचिररजजव आहिटत असर समारगतमात. कक ममार त्यमा अरमार्थानट चचिररजजव नसलट तरज त्यमारचिट
गमाणट नक्कक चचिररजजव आहिट.


