
उपासाचा फंडा 
“मला �शगा�ाचं थालीपीठ आिण दाण्ाची आममी  हीी”  
शाळकरी िनिमषने  � घेतला. चातुमारस सुु  ाा्ापासान नहळनहळ ळदहसाआड आ -
बाबांचे उपास  ोते. त्ांं्ासाठी उपासाचा फराळ आिण मुलांसाठी ने मीचं नेहण णस.े 
फराळाचे चमचमीत पदाथर पाान िनिमषला रा हेना.  
“िमळेल. पण सोबत भात-पोळी ना ी िमळणार. उपासाचं खा्चं णसल ंतर उपासच करा्ला 
 हाी” आ ने णम घातली.  

चातुमारसात बरेच नण उपास करतात. त्ांं्ाता्ा फार थो�ांपाशी कडकडीत िननरळ-उपास 
करा्चा िनधारर आिण आतमबल णसतं. इतरांकड ेइतका द ेदडं सोसा्चं मनःसामथ र् नसतं. 
ळदहसभर फ� दाध-फळं खाऊन र ाणं ळकत्ेकांं्ा िनभेला आिण िखशाला ी परहडणारं 
नसतं. पण दहेाधमारचं का ीतरी कराहं णशी इं्ा णनेकांना णसते. आपण दहेाकड ेऊठसाम 
का ी ना का ी मागत णसतो. मग दहेासाठी आपण ी थोडी तोशीस सोसाही; उपास-तापास, 
�तं हगैरे कराही णस ंब�तेकांना हामत णसतं. तेहढं सांभाळलं क� थो�ा �माणात का  ो ना,  
ऋण ळफमा्ाचं समाधान त्ांना लाभतं. दहेाशी  ालाे्ा त्ा दहेाण-घेहाणीने दहे णिधक 
आपलासा,  �ाचा हामतो; िह�ास हाढतो. त्ािशहा् का ीनणांना केहळ बरोबरचे इतर 
लोक उपास करतात  म णान तर का हना माुन मुमका न उपास करा्चा णसतो.  

धमर  ा साऱ्ांना आचरणात आणा्ला नमेल णसाच णसाहा लागतो. म णान उपासासाठी 
नेमकं का् खाहं ्ाची म्ारळदत ्ादी न दतेा का् खाऊ न्े ्ाची मोठी नंंी ळदललेी णसते. 
त्ाहुन ‘ने िनिषधद ना ी ते खाण्ा्ोय् णसतं’, णसा ी णथर काढता ्ेतो. ती नंंी नेव ा 
त्ार केली त्ा काळात ती णितश् िनबबधकारक  ाली णसले ी. त्ातान ी चतुर सुगरणहनी 
हऱ्ाचे तांदाळ, रानिगरा, �शगाडा ्ांना  ाताशी धुन  चकर रांधप केलं. पण पोतुरगीनांं्ा 
कृपेने बमामा, रताळी ्ा सागरापा्ाडं्ा पळहामा भारताप ब्त पोचा्ा. ते पदाथर नुु्ा 
नंंीनुसार िनिषधद नव तेी गृि णहं्ा पाकककशा्ाने ती नही आव ानं मनेत  ेलली; 
उपहासां्ा पाकळ�्ांचे �ंथ िलि ले गेले. 

िनिमषची आ  फराळाचं उ�म बनहत णसे. ते ती रोनच बनहा शकली णसती. पण मग 
उपासाला ी तेच खाण्ात का ीच हेगळेपणा राि ला नसता. मग उपासाचं, का ीतरी िनबबध 
पाळा्ाचं समाधान िमळालं नसतं. म णान फराळाचं फ� उपासां्ाच ळदहशी, उपास केला 
तरच खा्चं  ा नेम ठेहा्ला  हा. तस ंकेलं तरच त्ा िनिम�ाने त्ा ळदहसां्ा �त्ेक 
घासाला ते धमर-कारण आठहेल; रोनं्ा धबडय्ात िहसरा्ला  ालेला दहेधमर मनात नागा 
 ो ल.  



संसारी, �ह ारी माणसाकडान ळकमान तेहढं तरी घडतं. कडकडीत उपास नमला तर बरंच पण 
हेगळं आिण  चकर खााा्ाने ी नर दहेाची आठहण ठेहणं साधत णसले, तर ते सगळ्ांनाच 
नमेल. खर ् ा धमारला तेच तर साधा्चं णसतं. 
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