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अशी केली आ�ह� आरास 

सौ. सुधाताई कुलकण!, सांगली 
 

सांगली#या वालचंद कॉलजे क( पसम*ये राहणा+ या आ�ह� बायका दरवष! चैऽगौर�चे 

हळद�कंुकू मो2या थाटामाटात कर�त असू. थाटमाट �हणजे असा क5, दरवष! एका 

सामा7जक 8वषयावर चैऽगैर�पढेु आरास केली जायची. :यात बहधाु  हंडाबळ�ु , शहरांतील 

बागबगीचे सं7<= ःव?पात उभे केले जायचे. काह� वेळा पौरा7णक 8वषय, तर काह� वळेा 

िचऽ सDृीतील एखाFा Gंयावर ‘आधा है चंिमा’ यासारJया गाKयावर आधाLरत आरास 

केली जायची. बरं Mासाठ O आ�ह� बायकांनीच मुप तयार केले होते. एका मुपने 

हळद�कंुकवाची तयार� करायची. दस+ याु  मुपने हॉलम*ये जमणा+ या बायकांना केवळ 

हळद�कंुकू सवाQपयQत नीट पोहोचते आहे �कंवा नाह�, :यांना �डश वगरेै �दली जायची ती 

ू:येकाला िमळते आहे �कंवा नाह� Mाची नीट देखभाल करायची. आणखी एका मुपने 

केवळ आरास. अन ्आरास मांडKयावर सवT ल< कU �ित करायचं. राऽी सवT फॅिमली मUबसT 

एकऽ येऊन एकऽ जेवण Yहायचं आमचं. ह� Yयवःथा ह� एका मुपकडे सोपवली जायची. 

दरवष! मुप#या कामात बदल Yहायचा. हळद�कंुकवाला सांगली िमरज बधुगांव येथील ८०० 

ते १००० बायका आम#याकडे येत असत. केवळ आरास 8वलोभनीय असे. आम#या सवT 

बायकांत एकजटू असे. बहतेकु  वळेा आईसब5म आ7ण वेफसTची �डश येणा+ या ू:येक 
भिगनीला �दली जायची. हळद�कंुकू �हणजे एक चैत\यच असायचं.  

 

एक वषT आरास करKयाचे काम आम#या मुपकडे आले होते. 8वषय काय िनवडावा 

�हणून 8वचार करKयांतच ८/१५ �दवस गेले. न_क5 8वषय काह� के`या  ठ रेना. शेवट� 

माaयाच डो_यात एका नवीन  क`पना आली.  आम#या मुपमधील बायकांना ती सांगावी 

असे माaया मनात आले. :याच वषाTत सांगलीचे लाडके Yय8bम:व सहकार महष! 

वसंतरावदादा पाट�ल Mांचे िनधन झाले होते. आता हा सहकाराचा वारसा पढेु कोण 

चालवणार या 8वषयी पेपरम*ये रोज चचाT वाचKयांत यायची. मी मनांत �हटलं, 

‘सहकारावरच आपण आरास केली तर ? ू:य<ात कसा देखावा उभा करता येईल ? :यात 

�कती अड�अडचणी येतील ? जमेल का हे सारे आप`याला ?’ 
          

आम#या मुपमध`या बायकांना मी हा 8वषयं कसा मांडता येईल Mाची क`पना 

�दली. :यासाठ O सहकार� साखर कारखाने, सहकार� बकँा, सहकार� दकानंु , सहकार� दधु 

डेअर�, सहकार� कापड दकानेु , कशी उभी करता येतील Mाची थोड�फार क`पना �दली. 

बायकांनीह� हे मा\य केले. रोज कॉलजेम*ये ूा*यापक मंडळ� गेली अन ् मुलेह� :यां#या 

शाळेत गेली क5, ११।। नंतर आमचा मुप जमायचा बायकांचा. ूथम साखर कारखाना कसा 
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उभा करता येईल याची पसुटशी क`पना येऊ लागली. साखर कारखा\यासाठ O ूथम ऊसाचे 

शेत दाखवावे लागले. नतंर शेतात ऊस तयार होत असताना 8पकाचे र<ण करKयासाठ O 

बागुलबुवा उभा करतां येईल. मग उसाचे भारे काप`यानंतर ते बलैगाड�त अथवा शकम*ये 

दाखवता येतील. इथं आ�ह� उस कसा तयार केला हेह� सांगायला मला आवडेल, को`स�ंक 

घेKयासाठ O jया ःशॉज िमळतात :या काढनू  :या रंग8व`या. उसा#या रंगात हबेहबु ू  मोkया 

तर तयार झा`या. आता शक कसे दाखवायचे हा पढुचा ूl उभा रा�हला. :यासाठ O पवू! 

औषधां#या बाट`यांसाठ O लहान मोठे  कागद� �कंवा प2ुयाचे जरा जाडसर आ7ण लांबट 

उभट बॉ_स असत. एक शक :याूमाणे क?न पा�हला. सुरवातीला काह� के`या जमेना 

इं7जन जमले तर मागची बॉड� ओबडधोबड �दसे. पण :यातह� ४/५ शक खराब झा`यावर 

एका शकला चांगला आकार हबेहबु ु  आला, मग ४/५ तर� शक तयार Yहायला पा�हजे 

�हणून :याबरहकूमु  तयार केले. रंगवले`या ःशॉ#या काpयांपासून तयार केले`या उसा#या 

मोळया :यात एकावर एक छान रच`या. हे काम तर साधले �हणून खपू आनंद आ�हाला 

झाला. आता एखाद�तर� बलैगाड� दाखवावी लागणार, ती कशी बनवायची ? प\ुहा ूl उभा  

? :याच दर�यान माझा आ�कT टे_ट भाऊ माaया घर� आला होता. लहानपणी तो अन ् इतर 

भाऊ नेहमी धांpयापासून छान बलैगाड�, खटारा बनवीत असत. मी :याला �हटल,ं ‘तुला 

आठवतंय का रे बलैगाड� कशी तयार करायची धांpयापासून ती ?’          
 

तो �हणाला, ‘क?न बघतो, आठवेल पण करता करता’ :याूमाणे २/३ �दवसात 

:यांने धांpयापासून एक सुरेख बलैगाड� बनवून �दली. �हणजे हे ह� काम यशःवी झाल.ं 

:यानतंर सहकार दकानु  भांpयाचं, धा\याचं उभ ंकेलं. गोणपाटाची लहान आकाराची पोती 

तयार क?न :यात धा\य भरल.ं भांpयाचं दकानु  उभ ं करताना भातकुली#या खेळात 

ःट�लची लहान भांड� तयार असतात - बादली, तव,े बबं, गसॅ, शेगड�, पातेली. हे सवT एका 

दकानदाराकडूनु  आणले. एक कपाट जाड प2ु2याचे तयार क?न :यात एकेका कttयांत ह� 

भांड� रचली. झालं सहकार दकानु  तयार झालं. Mाच प*दतीने मग सहकार वसाहत. :यात 

एकसारखी कागदाची घरे तयार केली. वसाहतीत एकदोन नागमोड� वळणे दाखवनू :यावर 

नगरपािलकेचे �दवे असतात तसे कामuया उvया क?न कागद� �दवे िचकटवले.  
 

आता ूमुख ूl साखर कारखाना, दधू डेअर� कशी दाखवायची ?. :यातह� एकेक5न ं

आपलं डोकं लढवून प2ुठयापासून साखर कारखाना दाख8वला. :यावर धुराडं बसवलं. आता 

धूर कसा दाखवायचा, प\ुहा ूlिच\ह ? मग कासव छाप आगरबwीचे तुकडे आत �कंिचत 

पेटते क?न ठेवले. धुराpयांतून धूर येऊ लागला. स_सेसफुल झालं. दधा#याु  बाट`या 

तयार के`या. दधाचेु  कॅन तयार करKयासाठ O तेलां#या tल7ॅःटक बाट`यांचा उपयोग क?न 
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घेतला. हे सवT तयार झा`यावर आदले �दवशी आखणी क?न मांडामांड� झाली. देखाYयाला 

छान ःव?प येऊ लागले. या देखाYयापढेु दोन हात दो\ह� कडून हातिमळवणी क?न 

सहकाराचा हात अस`याखेर�ज सहकार चळवळ कशी यशःवी करतां येईल हे दाख8वKयाचा 

ूयx केला. आरासी#या सवाTत पढेु  थमाTकोलची वेलवेट लावनू एक राजेशाह� खचु! 

बन8वली ती सवाTत पढेु ठेवली. आ7ण :यावर एक ूlिच\ह थमाTकोलचेच तयार क?न 

िचकटवले. �हणजे आता ह� खचु! पढेु कोण चालवणार हा *विनत अथT :यात दडलेला 

असणार आहे. तो ूl येणा+ या ू:येक बाईन ंसमजावनू yयावा. या सवT मांडामांड�साठ O 

आमचा मुप जसा झटत होता. तसाच कॉलजेमध`या काह� कामगारांनीह� आ�हाला 

चांगलीच मदत के`याने एक सुंदर आरास तयार झाली. या आरासीचे काह� फोटो अजूनह� 

मी जपून ठेवले आहेत. :यातील काह� खाली दाख8वले आहेत. 
 

  
 

  
 

तर असे हे आमचे खेळ�मेळ�चे �दवस होते. कधीह� न 8वसरKयासारखे एका 
कलाकृती#या िनिमTतीचा आनंद काय असू शकतो हे आम#या मुपने चांगलंच अनुभवल ं

होतं. 
 


