उपासाचा फं डा
“मला �शगा�ाचं थालीपीठ आिण दाण्याची आमटी हवी”
शाळकरी िनिमषने ह� घेतला. चातुमार्स सु� झाल्यापासून जवळजवळ �दवसाआड बाबांचे उपास होते. त्यांच्यासाठी उपासाचा फराळ आिण मुलांसाठी नेहमीचं जेवण असे
फराळाचे चमचमीत पदाथर् पा�न िनिमषला राहवेना.
“िमळे ल. पण सोबत भात-पोळी नाही िमळणार. उपासाचं खायचं असलं तर उपासच करायला
हवा!” आईने अट घातली.
चातुमार्सातबरे च जण उपास करतात. त्याच्यातल् फार थो�ांपाशी कडकडीत िनजर्-उपास
करायचा िनधार्र आिण आत्मबल असत इतरांकडे इतका देहदंड सोसायचं मनःसामथ्यर् नस.
�दवसभर फ� दूध-फळं खाऊन रहाणं �कत्येकांच्या िजभेला आिण िखशालाही परवडणार
नसतं. पण देवाधमार्चं काहीतरी कराव अशी इच्छा अनेकांना असते. आपण देवाकडे ऊठसूट
काही ना काही मागत असतो. मग देवासाठी आपणही थोडी तोशीस सोसावी; उपास-तापास,
�तं वगैरे करावी असं ब�तेकांना वाटत असतं. तेवढं सांभाळलं क� थो�ा �माणात का होईना,
ऋण �फटल्यचं समाधान त्यांना लाभतं.देवाशी झालेल्या त्या देव-घेवाणीने देव अिधक
आपलासा, ह�ाचा वाटतो; िव�ास वाढतो. त्यािशवायकाहीजणांना के वळ बरोबरचे इतर
लोक उपास करतात म्हणून तर काह�ना मा�न मुटकून उपास करायचा असतो.
धमर्हा साऱ्यांन आचरणात आणायला जमेल असाच असावा लागतो. म्हणूनउपासासाठी
नेमकं काय खावं याची मयार्�दत यादी न देता काय खाऊ नये याची मोठी जं�ी �दलेली असते.
त्यव�न ‘जे िनिषध्द नाही ते खाण्यायोग्य अ’, असाही अथर् काढता येतो ती जं�ी जेव्हा
तयार के ली त्या काळात ती अितशय िनब�धकारक झाली असेलही.त्यातूनही चतुर सुगरण�नी
वऱ्याचे तांदूळ, राजिगरा, �शगाडा यांना हाताशी ध�न �चकर रांधप केलं.पण पोतुर्गीजाच्या
कृ पेने बटाटा, रताळी या सागरापल्याडच्या पळवाटा भारतापय�त पोचल. ते पदाथर् जुन्य
जं�ीनुसार िनिषध्द नव्हत गृिहण�च्या पाककौशल्ने ती नवी आव्हानंमजेत झेलली;
उपवासाच्य पाक��यांचे �ंथ िलिहले गेले.
िनिमषची आई फराळाचं उ�म बनवत असे. ते ती रोजच बनवू शकली असती. पण मग
उपासालाही तेच खाण्यात काहीच वेगळेपणा रािहला नसता. मग उपासाचं, काहीतरी िनब�ध
पाळल्याचं समाधान िमळालं नसतं. म्हण फराळाचं फ� उपासाच्यच �दवशी, उपास के ला
तरच खायचं हा नेम ठे वायला हवा. तसं के लं तरच त्या िनिम�ानेत्या �दवसाच्या �त्य
घासाला ते धमर-कारण आठवेल; रोजच्या धबडग्यात िवसरायला झालेला देवधमर् मनात जा
होईल.

संसारी, �वहारी माणसाकडून �कमान तेवढं तरी घडतं. कडकडीत उपास जमला तर बरं च पण
वेगळं आिण �चकर खाल्ल्याने जर देवाची आठवण ठे वणं साधत असेल, तर ते सगळ्यांनाच
जमेल. खर् य धमार्ला तेच तर साधायचं असतं
पोटोबातून जात असला तरी मागर् शेवटीिवठोबापय�त पोचतोच!
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