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िाडित्य िेवक whatsapp िमूिाचे

 मुख्यिंपादक 
नािा येवतीकर, धमााबाद
मो.नं. 9423625769

 प्रमुख मार्ादर्ाक 
नार्ेर् िू. र्ेवाळकर, पुणे
मो.नं. 9423139071

 िंपादकीय टीम 
िौ. रुपाली र्ोिविकर, नांदेि
मो.नं.8007874965

श्रीमती मीना खोंि, िैद्राबाद
मो.नं.7799564212

श्रीमती स्नेिलता कुलथे, बीि
मो.नं.7588055882

श्री िुंदरडिंर् िाबळे, र्ोंडदया
मो.नं.9370988178

श्रीमती िुनीता आवंिकर, धुळे
मो.नं.9850328663

िौ.डप्रती दबिे, पुणे
मो.नं.9326822998

“प्रेरणा या ई-माडिकात
प्रकाडर्त केलेले लेख, कडवता व इतर
माडितीर्ी मुख्यिंपादक, िंपादक व
इतर ििकारी प्रडतनीधी ििमत
अितीलच अिे नािी. िदरील
माडिकातील मािीती वेर्वेर्ळ्या
माध्यमातून िंकडलत केलेली अिून
त्यांना एकत्रीत आणून िदरील
माडिक डििीटल स्वरुपात प्रडिध्द
केलेले आिे.”
या अंकातील कािी छायाडचत्रे
इंटरनेटवरुन िाभार घेतलेली आिेत.

 मुखपृष्ठ व अंक ििावट 
श्री र्णेर् िाळुंके, िालना
मो.नं.8390132085

 प्रकार्न 
श्री िुनील िामंत,
ई िाडित्य प्रडतष्ठान, ठाणे
मो.नं.9869674820
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िंपादकीय...

युष्यातील सर्ाात मोठा आनंद म्हणजे, जे तुम्हाला जमणार नाही, असं लोकांना र्ाटतं, ते
साध्य करून दाखर्णं होय. असे वर्चार माणसाला प्रेरणा देऊन जातात. त्या प्रेरणेतून व्यक्ती
घडत असतो. म्हणून कोणी तरी प्रेरणा देणारा देखील वमळायला हर्े. याचसाठी मागील र्र्षी
सावहत्य सेर्क नार्ाचा whatsapp समूह वनमााण करण्यात आला. ज्यात महाराष्रातील अनेक लेखक,
लेवखका, कर्ी, कर्वयत्री, कथाकार, गझलकार, आवण वनर्ेदक यांनी सहभाग घेतला. एकामेकांना प्रेरणा
देत आवण घेत ही र्ाटचाल सुरू झाली. लॉकडाऊनच्या काळात घरात बसून काय करार्े म्हणून रो एक लेख
हा उपक्रम पन्नास वदर्स चालवर्ण्यात आला आवण त्यात समूहातील 30-35 मंडळींनी सहभाग नोंदवर्ला.
त्याचा एक सुंदर ई बुक देखील प्रकावित करण्यात आले. समूहातील सावहत्त्यक मंडळींना प्रेरणा देण्याच्या
उद्देिाने प्रेरणा नार्ाचे ई मावसक काढण्याचे ठरवर्ण्यात आले.
पुण्यातील जेष्ठ सावहत्त्यक नागेि सू. िेर्ाळकर यांच्या मागादिानाखाली सदरील अंक वनवमाती
करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. िेर्ाळकर सरांची आम्हा सर्ाांना नेहमी प्रेरणा असते म्हणून आम्ही काही
तरी नर्ीन करण्यासाठी धडपड करत असतो. या अंकाची संपादन करण्यासाठी नांदेडच्या उपक्रमिील
विविका सौ. रुपाली गोजर्डकर, हैद्राबाद येथील बालसावहत्त्यक श्रीमती मीना खोंड, बीडच्या कर्वयत्री
श्रीमती स्नेहलता कुलथे, गोंवदयाचे पविवमत्र तथा उपक्रमिील वििक श्री सुंदरवसंग साबळे, धुळे येथील
स्तंभलेवखका श्रीमती सुनीता आर्ंडकर, पुण्यातील कर्वयत्री सौ.वप्रती दबडे यांचे मोलाचे असे सहकाया लाभले.
या अंकाचे मुखपृष्ठ र् अंक सजार्टीचे काम जालना येथील वक्रयािील वििक श्री.गणेि साळुंके यांनी खूप
सुंदर केले. ठाणे येथील ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री.सुनील सामंत यांनी आपल्या र्ेबसाईटर्र हा अंक प्रकािन
केले आहे. त्याबद्दल त्यांचे ही मनस्र्ी आभार. अरवर्ंद काका कुलकणी, डॉ.हनुमंत भोपाळे, धनंजय
गुडसुरकर अश्या अनेक जेष्ठ सावहत्त्यक वमत्रांचे आिीर्ााद आवण िुभेच्छा पाठीिी आहेत म्हणून हा अंक
यिस्र्ीपणे साकार झाला आहे.
पवहला अंक गुढीपाडर्ाच्या वनवमत्ताने प्रकावित करण्यात आला असून यात गुढीपाडर्ासह डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महात्मा ज्योवतबा फुले जयंती, र्संत ऋतू, उन्हाळा, पळस या वर्र्षयासंबंधी लेख
आवण कवर्ता र्ाचण्यास वमळतील. त्याचसोबत काही लघुकथा, पुस्तक पररचय, पुस्तक समीिा, रेवसपी आवण
काही वचत्रांचा देखील यात समार्ेि केला आहे. र्ाचकांना हा अंक मनोमन आर्डेल याची मला खात्री आहे.
आपल्या सूचना वकिंर्ा सुधारणा र् प्रवतवक्रया आम्हाला email र्र जरूर कळर्ा. म्हणजे पुढील अंकात वर्चार
करण्यात येईल. तेव्हा पुन्हा भेटू पुढील अंकात तोपयांत काळजी घ्या स्र्तःची आवण आपल्या कुटुंबाची. बाहेर
जातांना तोंडार्र मास्क लार्ा, सुरवित अंतर ठेर्ून बोला, आपले हात स्र्च्छ धुर्ा या वत्रसूत्रीचा र्ापर नेहमी
करून कोरोनापासून दूर राहू या.
नािा येवतीकर, धमााबाद डि. नांदेि
9423625769

मुख्यिंपादक
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 र्ुभेच्छा 
आंतररक िाकेला िाद,
यर् डनडवावाद !
िे या लेखाचे र्ीर्ाक अिले तरीिी ते ‘ई प्रेरणा' या माडिकाचे ब्रीद वाक्य आिे. िे ब्रीद िमोर ठेवून ई
प्रेरणा माडिकाची िाडित्य क्षेत्रात यर्स्वी वाटचाल िोणार आिे िे नक्की.
'ित्यमेव ियते' िे आपल्या देर्ाचे ब्रीद आिे. 'ित्याचा नेिमी डविय िोतो' अिा याचा अथा आिे.
ित्य िमोर ठेवनू आम्िी वाटचाल करणार, अित्याला आम्िी थारा देणार नािी अिािी अथा कदाडचत िे ब्रीद
ठरवताना आपल्या राष्रप्रमुखांचा िेतू अिणार.
‘िाडित्य िेवक' िा आता केवळ व्िाट्िअप् िमूि राडिलेला निून ती एक चळवळ िोते आिे.
डलडित्या िाताला बळ देताना डवडवध िाडित्य उपक्रमात ििभार्ी िोण्यािाठी एक िर्क्त व्यािपीठ उपलब्ध
झाले आिे. िाडित्य डवर्यक चचाा अितील, कथा- कडवतांचे लेखन आडण िादरीकरण अिेल, पुस्तकांचे
प्रकार्न अिेल इत्यादी अनेक उपक्रम राबडवणाऱ्या िाडित्य िेवक या िंमूिाने आता एक पाऊल पुढे टाकले
आिे. र्ुढीपािवा िा मराठी वर्ाातील पडिला िण! नवे िंवत्िर!! नवीन कािीतरी करण्याची ऊमी यावी,
िंकल्प करून तो डिद्धीला नेण्याची प्रेरणा डमळावी अिा िा िण!
िाडित्य िेवक या िमूिाचे प्रमुख श्री ना. िा. येवतीकर िे उपक्रमर्ील डर्क्षक म्िणून ििे प्रख्यात
आिेत तिेच ते प्रयोर्र्ील आडण प्रयत्नर्ील लेखक म्िणून डवख्यात आिेत. त्यांच्या िुडनयोडिनातून अनेक
िाडित्य डवर्यक कायाक्रम या िमूिात िुरू अितात. ‘प्रेरणा' िे या माडिकाचे र्ीर्ाकिी त्यांच्या उपक्रमर्ील
व्यक्क्तमत्त्वाला िािेिे अिेच आिे. िमूिातील िदस्यांना प्रेरणा देऊन त्यांना डलडिते करण्याचे काम नािा
मोठ्या उत्िािाने करतात. नािा म्िणिे िाडित्य क्षेत्रातील एक चालतेबोलते व्यािपीठ आिे अिे म्िटले तर ते
अडतर्योक्तीचे ठरु नये.
प्रेरणा िे र्ीर्ाक ठरवताना नािांनी िी कल्पकता दाखवली तीच कल्पना त्यांनी माडिकाचे ब्रीद
डनक्चचत करताना दाखवली आिे...
‘अंतरी िाकेला िाद,
यर् डनडवावाद!'
प्रत्येकाच्या मनात कािी ना कािी डवचार, डचंतन-मनन चालू अितात. िे डवचार म्िणिे त्या त्या
व्यक्तीच्या ह्रदयाने, मनाने घातलेली िाद अिते. या अंतरीच्या िादेला ती व्यक्ती ज्या क्षेत्रात अिते तद्नुरुप
ओ देत अिते. कधीकधी दोन मनाचे द्वंद्विी मािते. यामुळे ह्रदयात प्रचंि खळबळ मािते परंतु िी व्यक्ती
आपल्या मनाने डदलेल्या िाकेला िकारात्मक प्रडतिाद देते, मनाच्या द्वंद्वातील चांर्ले ते घेऊन काया करते
त्याच्या पाठी यर् िमखाि धावत येते.
लेखकाच्या मनातिी अिे अिंख्य डवचार घोळत अितात. िाडित्य डवर्यांची रेलचेल अिते.
अंतमानाने घातलेल्या या िादेला अक्षरांनी ििवले की, उत्कृष्ट िाडित्य डनमााण िोते. िंपादक मंिळाने
डनविलेल्या या ब्रीद वाक्याचा एक अथा मला अिा िाणवतो की, प्रेरणा या ई माडिकाचे िंपादक नािा
आडण त्यांचे िंपादकीय मंिळ यांनी िाडित्य िेवक या िमूिातील लेखकांना एक मनापािून िाद घातली
आिे की, ‘या लेखकांनो, या. प्रेरणा माडिकािाठी डलिा. तुमच्या लेखणीपािून प्रेरणा घेऊन अनेक लेखक
डलडिते िोतील. िोबत तुमच्या डवचारातील अमृतकणांमुळे िमािाला एक डदर्ा डमळेल. तुमच्या डवचारांनी
झालेले िमाि प्रबोधन िे फार मोठे यर् अिेल.'
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‘यर् डनडवावाद' याचा अथा फार मोठा आिे. यर् िे केवळ स्वतःपुरते डकिंवा एखाद्या लिान मोठ्या
पुरस्कारात िामावले िाऊ र्कत नािी. पुरस्कार िा वैयक्क्तक अितो परंतु िमाि कल्याणािाठी केलेले काया
कुणाच्या तरी िीवनात चैतन्य, आनंद, स्फूती डनमााण करते ते यर् फार मोठे अिते.
या ब्रीदाला अिािी एक पदर आिे तो म्िणिे िाडित्य िेवक िा िमूि िंपूणा मिाराष्रात पोिोचला
आिे. दूरवर अिणाऱ्या िाडिक्त्यकांना िवळ, एकत्र आणण्याचे िाधन म्िणिे लेखणी आडण िाडित्य! या
िवा लेखकांना नािा आडण िंपादकीय मंिळाने मनापािून िाद घातली आिे... िी त्यांच्या अंतरीची िाक
आिे की, लेखकांनो डलडिते व्िा, प्रकट व्िा. एकमेकांना प्रेरणा द्या. यर् तुम्िाला र्ोधत डनक्चचतच तुमच्या
दारी येईल.
प्रेरणा माडिकाचा पडिला अंक र्ुढीपािवा या र्ुभडदनी, र्ुभमुिूताावर प्रकाडर्त िोतो आिे. प्रमुख
िंपादक नािा, िंपादकीय मंिळ, िवा लेखक आडण वाचक यांना भरभरून र्ुभच्े छा!

नार्ेर् िू. र्ेवाळकर, पुणे
(९४२३१३९०७१)

 र्ुभेच्छा 
िाडित्य क्षेत्रात नेिमीच नवनडवन उपक्रम यर्स्वीपणे राबडवणारे डर्क्षक
श्री . ना . िा . येवतीकर िरांनी ई प्रेरणा या िाडित्य पडत्रकेत मधे िी डवडवध
मान्यवर िाडिक्त्यकांचे दिेदार िाडित्य आपल्याला वाचायला डमळणार आिे .
तिेच नवोडदत लेखकांना िी िे ई प्रेरणाचे व्यािपीठ नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल !
िाडित्य क्षेत्रातील डलखाणात िातत्याने भरीव कामडर्री करणारे श्री . ना
. िा . येवतीकर िरांना व ई प्रेरणा या िाडित्य पडत्रकेला खूप खूप र्ुभेच्छा !

अरडवंद कुलकणी पुणे
9834114379

 र्ुभेच्छा 
र्ुढीपािव्याच्या िुमुिुताावर ई िाडित्य प्रकाडर्त आडण ना. िा. येवतीकर
िंपाडदत ' प्रेरणा 'माडिक प्रकाडर्त िोत अिून र्ब्दफुलांनी ,र्ब्दर्ंधाने नटलेला
प्रथम अंक डदमाखात येतोय. िृिन प्रडक्रयेत प्रथम डनडमाती अडतर्य आनंददायी
कौतुकाची अिते. प्रेरणा माडिकाचा प्रथम अंक वैडवध्यपूणा आर्ळा वेर्ळा िंपन्न
अिणार आिे. ना. िा.येवतीकर िरांचा िाडित्यडवर्यक दृष्टीकोन मूल्याधाररत
अिून त्यांना िंस्कार मूल्यांची िाण आडण िामाडिक बांडधलकीचे भान
आिे.त्यामुळे िा अंक िमािातील लिान थोर िवा व्यक्तींकररता मनोरंक
माडितीपूणा िाडित्य लाडलत्य िमाडवष्ट अिणारा िवंकर् आिे.
िंपादकांना िाडदाक र्ुभेच्छा आडण अडभनंदन!
ई िाडित्य प्रकार्नाला अनंत र्ुभेच्छा आडण अडभनंदन! प्रेरणाच्या िवा टीमचे अडभनंदन!
मीना खोंि, िैद्राबाद
7799564212
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र्ुढीपािवा
भारतीय िौर राष्रीय पंचांर्ानुिार वर्ााचा पडिला
मडिना चैत्र अितो.िूया िेव्िा मेर् रार्ीत प्रवेर् करतो
त्यावेळी भारतीय िौर पंचांर् िुरू िोते. चैत्र र्ुद्ध प्रडतपदा
िा डदवि भारतीय िंस्कृतीत' मिापवा ‘म्िणून िािरा
केला िातो. या डदवर्ी र्ुढी उभारून नवं वर्ााचे स्वार्त
केले िाते.नववर्ााच्या पडिल्या डदवर्ी नवे िंकल्प करून
प्रर्तीकिे वाटचाल िुरू करण्याचा िा डदवि र्ुढीपािवा
म्िणून िािरा केला िातो. िािेतीन मुिूतांपैकी तो एक
मुिूता मानला िातो. या डदवर्ी नवीन वस्तूंची खरेदी,
व्यविायाची िुरुवात व नव्या उपक्रमांचा प्रारंभ केला
िातो. या डदविापािून चैत्र नवरात्रीि िुरुवात
िोते.वर्ाातील चार नवरात्रांपैकी िे पडिले नवरात्र.
तिेच या डदविापािून राम िन्मोत्िवाच्या कायाक्रमाचा िुद्धा प्रारंभ िोतो. कनााटक व आंध्र
प्रदेर् या राज्यात स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या आनंदामुळे डवियडदन म्िणून िंवत्िर पािवो वा उर्ादी अर्ा
वेर्वेर्ळ्या नावांनी व पद्धतीने िा िण िािरा करण्यात येतो. डिंधी लोक चेटीचंि नावाने या
उत्िवाला िंबोधतात. प्रभू रामचंद्रांनी 14 वर्ा वनवाि िंपवून लंकापती रावणाचा पराभव करून याच
डदवर्ी अयोध्येत प्रवेर् केला. दैवी डवचारांनी आिुरी वृत्तीवर, योर्ाने भोर्ावर, डवभूतीने वैभवावर
आडण डवचारांनी डवकारांवर डमळवलेल्या डवियाचे प्रडतक म्िणिे र्ुढी िोय. र्ुढी डविय व िमृद्धीचे
प्रतीक आिे.
र्ाडलवािन नावाच्या कुिंभाराच्या मुलाने र्कांचा पराभव करण्यािाठी मातीच्या िैडनकांचे
पुतळे तयार केले व त्यात प्राण घालून त्यांच्या िाह्याने र्कांचा पराभव केला अर्ी आख्याडयका
प्रचडलत आिे. र्ाडलवािनाने मातीच्या िैन्यात प्राण भरला िे एक लाक्षडणक कथन आिे. त्याकाळात
चेतनािीन,पौरूर्िीन व पराक्रमिीन बनलेल्या लोकांमध्ये त्याने चैतन्य भरले त्यांच्यामधील पराक्रम
िार्ृत केला आडण र्त्रूचा परािय झाला. र्ाडलवािन रािाच्या ह्या डवियाप्रीत्यथा त्याच्या नावाने
नवीन कालर्णना र्ाडलवािन र्क िुरु झाला.
या मडिन्यापािून विंत ऋतूची िुरुवात िोते. िवा ऋतूंमध्ये विंतऋतु मीच अिे र्ीतेच्या
दिाव्या अध्यायात भर्वान श्रीकृष्ण म्िणतात. विंत डनिर्ााला नवा बिर देतो आरोग्यदायी वातावरण
ठेवतो. प्रातःकाली डिंर्, ओवा, मीठ, डमरी आडण िाखर किडनंबाच्या पानांबरोबर वाटून खातात.
त्यामुळे पचनडक्रया िुधारते. डपत्ताचा नार् िोतो. त्वचारोर् बरे िोतात. किडनंबाची पाने धान्यातील
कीि िंपवतात. किूडनंब िंतुनार्क अिल्याने घरात येणाऱ्या रोर्िंतूना अटकाव िोतो.र्रीराला
थंिावा देणाऱ्या किडनंबाचे पाणी आंघोळीच्या पाण्यात घालतात. ती पाने वाटून खाणे आरोग्याच्या
दृष्टीने डितकारक िमिले िाते. किडलंबाचे िेवन करणारा िदा डनरोर्ी राितो. चांर्ले डवचार
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आचरणात आणताना कष्ट पितात एवढेच नािी तर ते कटू वाटतात पण तेच डवचार िीवन उदात्त
बनवतात. अर्ा िुंदर िाक्त्वक डवचारानेच मानडिक आडण बौडद्धक आरोग्य चांर्ले रािते. डर्वाय
प्रर्तीपथावर िाणा-याला िीवनामध्ये डकत्येक वेळा कटू घोटिी द्यावे लार्तात याचीच िूचना िणू
यातून डमळते.
या डदवर्ी अभ्यंर्स्नान केल्याने रि, तम र्ुण एक लक्षांर् एवढे कमी िोतात व तेवढ्याच
प्रमाणात ित्वर्ुण वाढतात. र्ुढीपािव्याला ब्रम्िांिातील प्रिापडत लिरी िास्तीत िास्त पृवीवी वर
पाठवल्या िातात. या लिरी खेचून घेण्याचे काम र्ुढी करते. तांबे धातू या लिरींना आकडर्ात करतो
तांब्याचे मुख खाली अिल्याने त्या लिरी घरात प्रवेर् करतात या लिरींनी िंस्काररत तांब्यातून वर्ाभर
पाणी डपल्याने आरोग्य लाभते.
र्ुढीचे मिात्म्य िांर्ताना ज्ञानेचवर माऊली म्िणतात की, ‘अधमााची अवघी तोिी| दोर्ांची
डलिीली फािी| िज्िनांकरवी र्ुढी| िुखाची उभवी||'
आि िंपूणा िर् कोरोना या मिामारीच्या डवळख्यात अिकले आिे. िवात्र अिुरडक्षतता, भीती,
र्ंका, नैराचयाचे वातावरण आिे. अर्ा पररक्स्थतीत स्वतःची व कुटुंबाची काळिी घेत ‘ये भी डदन
िायेंर्े' अिे म्िणत धैयााने, िंयमाने आलेल्या पररक्स्थतीला िामोरे िाणे िेच आपल्या िातात आिे.
आडण म्िणूनच आि आर्ेची, िकारात्मकतेची, धैयााची, िंयमाची, आरोग्याची र्ुढी उभारण्याची
खऱ्या अथााने र्रि आिे.
िंत एकनाथ िेच तर िांर्ून र्ेले, र्ुढी उभारावी िर्ााची, ज्ञातेपणाची, भक्तीिाम्राज्याची,
यर्ाची, स्वानंदाची, िायुज्याची, वैराग्याची आडण डनिधमााची.
खरोखरच आपले उत्िव िर खऱ्या अथााने आपण िमिून घेतले,उपयोर्ात आणले ,
िांभाळले तरच ते िािरे करण्यात अथा आिे. कारण उत्िव िे ऐक्याचे िाधक, प्रेमाचे पोर्क, प्रिन्नतेचे
प्रेरक, धमााचे िंरक्षक आडण भावनांचे िंवधाक आिेत.उत्िव आपल्याला िीवन डवकािात उपयोर्ी
अिे मूकिंदेर् देतात. एक डदर्ा दाखवतात, दैनंडदनी िीवनात चैतन्य, उत्िाि भरतात म्िणूनच उत्िव
िे िवांनाच आवितात.

िौ.आरती डिुंर्ोरे, नाडर्क.
९४०४६८७७२९
••••••••••
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उन्िाळ्यातला पळिवृक्ष
आला उन्िाळा उन्िाळा
डपऊ िरबत डन र्िाळी
विंतऋतुच्या आर्मनाने
पानफुलांनी वाके ििाळी
उन्िाळा आला की विंताचे आर्मन िोते.
रस्त्याकिेच्या रोपट्ांना डन नानाप्रकारच्या वृक्षांना, पानाफुलांचा बिर आलेला डदितो. िोंर्रावरील
डिरवे र्वत उन्िांमुळे डपवळिर पिते. परंतु वृक्षवेली लडतकांची पानर्ळ िोऊन नवी पालवी फुटलेली
डदिते.
आला विंत िाित नाचत
िणू िृष्टीचे मनोिारी रूप
डिरवीर्ार पाने वृक्षलडतका
रानमेवा डमळे खायला खूप
िूयााच्या प्रखर उष्णतेने अंर्ाची काडिली िोत अिताना घनदाट पालवीच्या वृक्षाखाली बिून
मिक्यातील थंिर्ार पाणीदेखील अमृतािुनी मधुर लार्ते. त्याचे वणान र्ब्दांत करता येणार नािी.
दऱ्याखोऱ्यांतून छोटेिे डनझार झुळझुळताना िृष्टीचे र्ीत र्ायल्याप्रमाणे भाितात. त्यांच्यामुळे
िडमनीत आडण दऱ्याखोऱ्यात ओलावा डटकुन अिलेला डदितो. विंत ऋतुच्या आर्मनाने
आम्रवृक्षाला मोिर येतो डन िारा पररिर िुर्ंधाने दरवळून िातो. लाल केर्री रंर्ाचे पळिवृक्ष
फुलापानांनी बिरलेले, िवरलेले डदितात. िोळ्यांना मनमोिक वाटणारे िृष्टीचे िे िौंदया िणू
कॅमेरयात
् डटपून घेण्याचा कुणालािी मोि व्िावा!
एकीकिे पानर्ळ झाल्याने झािाखाली पिलेली डपवळीिदा िीणा पाने वाऱ्याने इकिून डतकिे
पळताना डदितात. त्या वाळलेल्या पानांचा नाद कानांना खुळखुळ्यांप्रमाणे भाित अितो. िाऱ्या
पररिरात नवचैतन्य पेरणारा िृष्टीचा िा निारा पािून मनाला तिेला डमळतो. पळिाची तांबिी केर्री
फुले िणू अडिडर्खा अिल्याप्रमाणे िूयाडकरणांच्या प्रकार्ात चमकतांना डदितात. देवाने
िढळ िाताने िृष्टीला बिाल केलेले िे िौंदया आपणाि नेत्रदीपक न वाटेल तरच नवल! मोर्रा,
िाईिुई, चाफा आडण चमेलीचा िुर्ंध िाऱ्या पररिराला र्ंडधत करत अितो आडण रात्री चांदण्यात
डफरताना रातराणी आपल्या िुर्ंधाने िंमोडित करते.
उन्िाळ्यात उन्िांमुळे िीवाची तल्खली िोत अिली तरी नारळाच्या र्िाळ्यांनी पोटाला
तृष्णार्ांती आडण आतील कोवळ्या खोबऱ्यामुळे क्षुधार्ांती डमळत अिते. उन्िाळ्यात रानमेव्यांपैकी
_डिडिटल ई - माडिक “प्रेरणा”

9

िांभळे, कैऱ्या, र्ाभूळलेल्या डचंचा, करवंद,े बोरे आडण िापूि खाण्याची मिा कािी औरच!
उन्िाळ्यात िूया प्रखर अिल्याने दाट वृक्षांच्या छायेत पिूिण्याची आडण डवडिरी,तलावात िूुंबण्याची
खूप मिा लूटता येते. पळिाची तळिाताएवढी रुंद आडण िाि डदिणारी पाने िेवणाच्या पत्रावळी
आडण द्रोणािाठी वापरली िातात. त्यांच्या फुलांपािून रंर् बनडवला िातो. पळिाच्या किू डबयांना
'पळिपापिी' अिे म्िटले िाते. पळिाची पाने तीनाच्या िमूिात उर्वतात. त्यातूनच 'पळिाला पाने
तीन' िी म्िण प्रचडलत झाली आिे. पळिाच्या खोि डकिंवा िालीच्या खाचातून लाल रि पाझरतो. तो
िुकल्यावर डवडर्ष्ट प्रकारचा र्ोंद बनतो.
कोवळी पाने डकिंवा खोिे मात्र लवदार डदितात.
पळिाची लालभिक फुले डबनवािाची अितात. पण
डदिायला र्ोंिि तािी फुले खूप छान वाटतात. त्यांचे
आकार पोपटािारखे अिल्यामुळे इंग्रिीत याला 'पॅरट री'
म्िणतात. पळि आयुवेडदक और्धांमध्ये र्क्क्तवधाक म्िणून
वापरला िातो. पळिाच्या िुकलेल्या तुकड्ांना 'िडमधा'
म्िणतात. पूिा आडण डववाि या मंर्ल प्रिंर्ी िोमिवनमध्ये
त्या टाकल्या िातात. त्यावरून िंस्कृतमध्ये त्याि 'याडज्ञक
'म्िणतात. पूणा िर्भर याची लार्वि पािायला डमळते.
डनरडनराळ्या डठकाणी त्यांचे डवडवध उपयोर् आढळून
येतात.विंत ऋतुत उर्वणाऱ्या पळिाची नवलाई डवर्ेर्
वाटते. तिेच िी पाने थंिीत र्ळून पितात. नवीन पालवी एडप्रल अखेर येते.त्याच्या भिक रंर्ाने
आकडर्ात झालेले अनेक पक्षी फुलांतील मध लुटण्यािाठी झािावर र्दी करतात आडण परार्ीकरणाला
ििाय्य करतात. अनेक कामांिाठी उपयुक्त अिणारा पळि िोळ्यांना आकडर्ात करतो आडण
मनोवेधक वाटतो.
कवीच्या िोळ्यांना डदितो
िौंदया अिणारा िा पळि
लालभिक रंर्ांची फुलेिी
भािती र्ेंड्ावरील कळि

िौ.भारती िावंत, मुंबई
9653445835
•••••••
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अलक.. अती लघु कथा
१. माझ कुठे चुकलं?
रस्त्यावरुन िातांना डतला छनछन अिा छन्नी िातोड्ाचा आवाि आला. डतने िाऊन बडघतले
तो एक डर्ल्पी दर्िातून मूती िाकार करत िोता. ती बघत राडिली. रोिच ती िातांना डतथे िायची
आडण थोिा वेळ बघून यायची. डतला ते वेि लार्ले. डर्ल्पी आपल्या कामात मि अिायचा. ती
कृष्णाची मूती पूणा झाली. डतची स्थापना मंदीरात िोऊन त्या मूतीला देवपण लाभले. ती मूतीकाराच्या
पाया पिली. डतच्या िोळ्यातून आिवं ओघळत िोते.
"माऊली आपण कां रिता?’
"आपण दर्िातून देव िाकार केला. मी मात्र मुलाला माणुिकी अिलेला माणूि बनवू र्कले
नािी!’
मीना खोंि, िैद्राबाद
9703942425
——————————

२. िंस्कार
घर आवरता आवरता मुलर्ी आईला म्िणाली "या िुन्या झालेल्या डनरुपयोर्ी वस्तू फेकनू देऊ र् आई .!’
आईला िमोरच्या डभंतीवरच्या आरर्ात डतला डतचं रुप डदिलं ! थकलेला चेिऱ्यावर म्िातारपणाची झाक
बघून ती एकदम दचकली!
"आई ऽ अर्ं िी देवाची मूती, आिी आिोबांचा फोटो, िे िुरेख पेंटींर् आडण िी पुस्तकिं नािी फेकू र्कत
! मला घिवणाऱ्या या वस्तू, माझी श्रद्धा, कृतज्ञता, माझं भावडवचव त्याच्यार्ी डनर्िीत आिे !’
आईने प्रिन्न मनाने मुलीकिे बडघतले.
मीना खोंि
9703942425
——————————
मडिलांकररता आरडक्षत अिलेल्या िरपंच िार्ेकररता डतला डतच्या पतीने नविणूकीत उभे केले. त्याने
भरलेल्या फामावर डतने ििी केली. मडिला रक्षण, डर्क्षण, िन्मान आडण मडिला डवकाि या त्याने तयार केलेल्या
िाडिरनाम्यावर डतने ििी केली. ती डनविून आली. िरपंच झाली. फक्त ििीपुरती!
मीना खोंि

————————————
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कोरोना िंपणार !
कोरोना आला आडण िवांच्या मनात
भीतीमय वातावरण डनमााण करीत वाटचाल
करता झाला. त्यातच या कोरोनानं अनेकांचे
बळी घेतले आडण तो घेतच आिे. तो चीनमधून
आला अिला तरी आििी अख्खं िर्
त्याच्यामुळुं धास्तावलं आिे. तिा तो फारच
आर् ओकत अिल्याचे डदिते. कोरोनावर
और्धी किंपनींनी और्धीिी काढली आिे. पण
कोरोना त्या और्धालािी घाबरायला खाली नािी. ज्याप्रमाणे आि आपण कोरोनावर और्ध काढली.
त्यालाच प्रडतबंध म्िणून कोरोनानं आपलं रूप बदलवलं व तो नवीन स्वरुपात खुलेआम वावरतो आिे.
कोणाला न भीता. त्यामुळुं तो न िंपण्याची डचन्ि डदित आिेत.
माणिे पाप करीत िोते. कोणी कोणाला डवनाकारण लुटत िोते. कोणी कोणाचे र्ळे दाबत
िोते. कोणी बलत्कार करीत िोते. कोणी कोणाच्या मालमत्ता दाबत िोते. कोणी कोणाची िीविी घेत
िोते. मित्वाचं म्िणिे िे पाप करतांना माणिे नातेिंबंधिी पािात नव्िते. पाप करतांना माणिाला
पुढला िंभाव्य धोकािी डदित नव्िता. तो आंधळा झाला िोता. कािी तर म्िणत िोते. िे पापपुण्य म्िणिे
काय? कािीिी पाप नितं. पुण्यिी नितं. आििी अिे कािी मिाभार् पापच करीत आिेत. ते कोणाला
घाबरत नािी. कारण त्यांना आििी वाटतं की िे पाप कोणाला डदित नािी. आििी अिं पाप घितं.
पाप िे घित िोतं. िे माणिाला डदित नव्ितं. ते डनिर्ााला डदित िोतं. अडलकिुं देव नािी
अिे मानणारे बरेच लोक आिेत. ते देव मानत नािीत. त्यामुळुं त्यांच्यामध्ये भीती नावाची र्ोष्टच नािी.
पण िे पाप......आपलं पाप........िे आपल्याला डदित नािी, ते पाप डनिर्ा पािात अितो, त्याला ते
िर्ळुं डदितं. ज्याला आपण परमेचवर म्िणतो. कोणी त्याला अल्ला म्िणतात, कोणी देविी िंबोधतात.
ह्याच डनिर्ाानं कोरोना नावाचा आपला एक दूत पृवीवीवर पाठवलाय. िे पृवीवीवर पापाचं विन झालं
आिे, त्या पापाची छाटणी करायला नव्िे तर ते पाप िंपवायला. अिे म्िटल्याि आडतर्योक्ती िोणार
नािी. पण र्व्िाबरोबर िोंिािी भरिल्या िातो ना. तर्ीच आि कािी पुण्यवानिी या कोरोनाच्या
किरात मरत आिेत.
मृतकांची िंख्या वाढत आिे. िर्ळे िुरक्षा बाळर्ून आिेत. कािी तर चक्क िंदूकात िीलबंद
अिल्यार्त घरातच रािून काळिी घेत आिेत. कोणी काचेच्या मिालात. डिथे िवेला डर्रायलािी
िार्ा नािी. अर्ीिी कोरोनाच्या धास्तीनं िार्ा नव्िे तर पूरक वातावरण कािींनी आपल्या िभोवती
िंरक्षक डभंत म्िणून तयार केली आिे. पण कोरोना कािी त्यांचं ऐकतो काय, तो त्यािी व्यक्तीपयंत
िात आिे आडण त्याला बाधीत करीत आिे. कारण तो पापाचा भार्ीदार आिे. तर्ी एक दंतकथा
प्रचलीत आिे.
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एक रािा िोता. त्याला एका ज्योतीर्ानं
िांर्ीतलं की तू आिपािून िातव्या डदवर्ी एक िाप
चावून मरणार. मर् काय रािा घाबरला. त्यानं
आपल्याला मृत्यू येवू नये, म्िणून आपल्याभोवती
िंरक्षक काचेची डभंत बांधली. डिथं िवेलािी प्रवेर्
नव्िता. कोणी डवनामंिूरीनं त्याच्या कम-यात प्रवेर्
करु र्कत नव्िता. त्यातच त्याचं िेवनिी तपािून
त्याला डदलं िात िोतं. पण डनिर्ा तो... त्या रािाचे पाप
पुणा झाले िोते की काय, आि िातवा डदवि िोता.
तपािणारे थकले िोते. त्यांना त्या रािाबद्दल ििू
वाटायचं. त्यातच एक लिानर्ी अळी बोराच्या
आतमध्ये डर्रली. तपािणा-यानं बारकाईनं तपािलं नािी व ती अळी आतमध्ये र्ेली. मर् काय,
रािानं बोराला स्पर्ा केला. ते बोर खाण्यािाठी त्याला फोिलं तर ती अळी बािेर पिली. ती मोठी
झाली. ती एवढी मोठी झाली की डतचा आकार िापािारखा डदिू लार्ला. डतनं रािाला दंर् केला व
रािा मरण पावला.
अर्ीच एक कथा मिाभारतातिी आिे. आकार्वाणी झाली की देवकीचा आठवा पुत्र किंिाचा
वध करणार. तिा किंि स्वर्त म्िणाला,
"आठवा ना. वेळ आिे. तो िन्म घेईल तेव्िा पािू. तोपयंत अभय देतो देवकीला." त्यातच दुिरी
आकार्वाणी.
"तो देवकीचा आठवा पुत्र पडिल्या लेकराच्या रुपानं िन्माला आला तर........" आता किंि
घाबरला. काय करावे िुचेनािे झाले. र्ेवटी त्यानं देवकेला कारार्ृिात टाकलं व डतचे ििािी लेकरं
मारले.
मित्वपूणा र्ोष्ट िी की कोणी डकतीिी िंदूकात िीलबंद िरी राडिला तरी कोरोना त्याचेिवळ
पोिोचणार नािी कर्ावरुन? डकती प्रमाणात तुम्िी काळिी घ्याल. अिे म्िणत कािी माणिं डबनधास्त
डफरत आिेत. अिाच एक क्व्ििीओ व्िाट्िअपवर र्ाित आिे. कोणी खराा खाल्ला म्िणून मास्क
वापरला नािी अिं म्िणत आिे. तर कोणी चेि-यावरचा मेकअप डमटतो म्िणून मास्क वापरला नािी
अिे म्िणत आिे. कोणी डमर्ी वाकिी िोते म्िणून मास्क वापरला नािी अिे म्िणत आिे. कोणी पायी
चालत आिो ना, र्ािीवर मास्क वापरावा अिे म्िणत आिे. परंतू मला िे म्िणायचे आिे की कोरोना
दस्तक देवो की न देवो. कदाडचत कोरोना त्या तरुणांना डर्वतिी निेल कदाडचत. कारण त्यांचं मन
डनरोर्ी अिेल, त्यांच्यात प्रडतकार र्क्ती िास्त अिेल, पण त्यांच्यारुपानं िो कोरोना इतरांमध्ये पिरतो
ना. ते बरोबर नािी.
आि िरकार लाकिाऊन लावतं. कर्ािाठी? तर कोरोना िंपावा म्िणून. तरीिी मिूर वर्ा
डबनधास्त बािेर पित आिे. त्या वर्ााला वाटते की आपल्याला कोरोना काय, कोणतािी आिार
डर्वणार नािी. त्यांचं म्िणणं बरोबर आिे. कारण त्यांची प्रडतकार र्क्ती िास्त आिे. त्यांनी बिुतःर्
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पापिी केलेलं नितं. कोणाची मनंिी दुखावली नितात. म्िणून कोरोना र्क्यतोवर त्यांना डर्वणारच
नािी. पण ह्या कोरोनाचे ते नक्कीच वािकिी ठरु र्कतात. त्यांच्याच र्रीरावरुन ते कोरोनाचे िंतू पिरु
र्कतात िे कािी नाकारता येत नािी.
डवर्ेर्तः कोरोना कोणाला छळतो. कारखान्याचे िे मालक अितात. ते मालक आपल्या
मिूरांवर अत्याचार करीत अितात. ते मात्र एिीच्या कम-यात अितात. घरात काम करणा-या
मोलकरणीवर घरातील लोकिं अत्याचार करतात. ते स्वतः एिीत अितात. िरकारी कायाालयात
कमाचा-यावर अडधकारी अत्याचार करीत अितात. मात्र ते स्वतः एिीत बितात. िरकारी योिनेची
घोर्णा करणारे मंत्री र्ेतकरी, श्रमीकावर अत्याचार करतात, ते स्वतः एिीत डफरतात. तिेच लिानर्ा
प्रमाणपत्रािाठी दररोि र्ाळेत येणा-या डचमुरड्ा मुलांवर र्ाळेत िाण्यािाठी तर्ादा लावणारे
पालक तिेच र्ाळेत येण्यािाठी तर्ादा लावणारे डर्क्षक, िे मुलांचं स्वातंत्र्य डिरावतात. कोरोना त्या
मुलांना िोत नािी. त्याच्या पालकांना व डर्क्षकांना िोतो. कारण याच घटकांकिून या डनरार्ि मनावर
अत्याचार िोतो.
कोरोना िंपणारच. कधीतरी िंपणारच.
कारण िो िन्म घेतो, तो मरणारच. अथाात
कधीतरी िंपणारच. िा डनिर्ाडनयम आिे. तेव्िा
मित्वाची र्ोष्ट िी लक्षात घेण्यािोर्ी आिे की
आपण आिपयंत िेिी कािी केलं, ते िवा डविरुन
िावे. चांर्ले वार्ावे. आपले डवचार चांर्ले
बनवावे. र्िडवकार आपल्यातून काढून टाकावे.
दुि-याबद्दल चांर्ली भावना ठेवावी. दयाभाव
ठेवावा. आदर बाळर्ावा. दुि-या व्यक्तीबद्दल
चांर्ूलपणा बाळर्ावा. तो र्त्रू का अिेना. तिेच
माणूिकी बाळर्ावी. मास्क वापरावा. िेवनापुवी
िात स्वच्छ धुवावे. कोणीिी अत्याचार करु नये.
अत्याचाराचा भावच मनात आणू नये. डनंदानालस्ती करु नये. मनात भीती, रार्, लोभ, द्वेर्, मद, मत्िर
ठेवू नये. अिे िर तुम्िी वार्ले तर कोरोना िरेल व तो आल्यापावली डनघून िाईल. पण िे प्रत्येकानं
करण्याची र्रि आिे, एकानं नािी. कारण कोरोना व्िायरि िा एक डनिर्ादत्त िंतू आिे. या िंतूला
िेवढे तुम्िी घाबराल, तेवढा िा ितावणारच आिे. त्यािाठी और्ध म्िणिे स्वतःच्या मनात चांर्ूलपणा
आणून तो चांर्ूलपणा आत्मिात करण्याची र्रि आिे. आपण पािात आिोत की कोरोना और्ध
डनघाल्या. तरी कोरोना िंपायचं नावच घेत नािी. तो अिून वाढत आिे. कधी नव रुप घेवून येत आिे.
तर कधी त्याच रुपात किरचा वर्ााव करीत आिे. मात्र आपण आता किं वार्ावं िे आपल्यावरच
अवलंबून आिे. िे तेवढुंच खरं आिे.
अंकुर् डर्ंर्ािे नार्पूर
९३७३३५९४५०
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वेळ !
क्षणात िोत्याचं नव्ितं करणारी !
रािाला रंक आडण रंकाला रािा करणारी. वाट
पिायला लावणारी िीच ती वेळ .
िमय बिा बलवान िोता िै !
वेळ कोणािाठीिी कधी थांबत
नािी. आपल्याला िवांना आया चाणक्य व
चंद्रर्ुप्त मौया चा इडतिाि माडित आिे.
नंदवंर्ाने भर दरबारात आया चाणक्याचा
अपमान केला. त्याच वेळी चाणक्याने प्रडतज्ञा
केली की मी नंदकुळाचा नार् करीन व त्यांचे
राज्य नामर्ेर् करीन. काळ आडण वेळेचा योग्य
वापर करून चाणक्याने नंदवंर्ाची रािवट िंपडवली व चंद्रर्ुप्त ला र्ादीवर बिवून आपली प्रडतज्ञा
पूणा केली !
वेळेचा मडिमा आर्ाध आिे. तीचा िदुपयोर् करुन घेता आला पाडििे. आिच्या तरुण डपढीचा
डवचार केला तर ती िास्तच बेडफकीर िोत चालली आिे. कुिंभार ििा मातीला आकार देऊन त्यांची
िुंदर वस्तू बनवतो. तिा आपण आपल्या आयुष्याला आकार डदला पाडििे.
डनघून र्ेलेला डदवि, डनघून र्ेलेली वेळ परत कधीच येत नािी मर् कािी लोक डतला पकिायला
आयुष्यभर तीच्या मार्े फरफटत िातात पण ती कािी िाती लार्त नािी .
वेळेचे व्यवस्थापन करण्याची िवय डवद्याथी दर्ेपािूनच लार्ायला पाडििे. चांर्ल्या माकांनी
पाि व्िायचे अिेल तर अभ्यािाचे वेळापत्रक बनवून कोणत्या डवर्याला डकती वेळ द्यायचा यांचे
डनयोिन केले तर िमखाि तो डवद्याथी घवघवीत यर् प्राप्त करतो. नौकरी व्यविायात िी वेळेचे योग्य
डनयोिन केले तर वेळच्या आधी त्या कामाचा डनपटारा िोतो व बाॅॅि च्या बाॅॅिर्ीरी पािून िुटका िोते.
डनवृत्त झालेल्या िेष्ठ नार्ररकांनी तर वेळेचे व्यवस्थापन िरुर केले पाडििे. आनंदी िमाधानी
िीवन िर्ण्यािाठी, तणावमुक्त िर्ण्यािाठी वेळेचे डनयोिन फार उपयोर्ी पिते.
नौकरी वर अिताना वाटेल तिा पैिा खचाला. मौिमिा केली पण बचत केली नािी.
मुलाबाळांच्या डर्क्षणािाठी कािी तरतूद केली नािी. डनवृत्ती नंतरच्या आिारपणािाठी पैर्ाची बचत
केली नािी. आता िातपाय थकले आिारपणािाठी लोकांच्या िाताकिे बघायची वेळ आली.
त्यािाठीच लिानपणी र्ाळेत डर्स्त, स्वावलंबनाचे धिे र्ुरुिी देत अितात. त्याचा तुम्िाला आयुष्यात
पुढे उपयोर् व्िावा म्िणून.
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पररक्षेला एक मडिना राडिला की डवद्याथी िार्े िोतात. मर् रात्र रात्र िार्ून अभ्याि करतात.
अडत िाग्रणाने आरोग्यावर पररणाम िोतो. पेपर डलिायच्या वेळी िलक्या खातो, ऐनवेळी काय
डलिायचे ते देखील डविरतो. पररणामी माकक कमी पितात मर् नडर्बाला दोर् देणे िुरू
िोते. डकिंवा आपल्या अपयर्ाचे खापर आई वडिलांवर फोिले िाते.
मी नौकरीत अिताना माझा एक डमत्र िोता. तो नेिमी म्िणायचा यार मला या नौकरीचा किंटाळा
आलाय. दुियांची ताबेदारी नको वाटते. आपला स्वत चा छोटा मोठा व्यविाय करावा. धंदा,
व्यविायात आपले मालक आपण अितो. वाटेल तेव्िा करावा, वाटेल तेंव्िा िुट्टी घ्यावी. कोणाची
बाॅॅडिंर् नािी, कोणाची ताबेदारी नािी. आडण मडिनाभर नौकरी करुन मडिन्याच्या र्ेवटी ठराडवक
रक्कम िातात पिते. व्यविायात रोिच पैिा येतो. िे त्यांचे बोलणे ऐकून मी म्िणालो "तू
कोणता व्यविाय करायचे ठरडवले आिेि? तर डमत्र म्िणाला अिून ठरवले नािी, डवचार करायला
थोिा वेळ पाडििे. पुन्िा ििा मडिन्यांनी भेटल्यावर त्याला डवचारले अरे काय झाले तुझ्या
व्यविायाचे? ठरवले का कोणता व्यविाय करायचा तो ? िध्या भांिवल नािी, अिून ती वेळ आली
नािी.
पुन्िा कािी डदविांनी त्याला व्यविायात बद्दल डवचारले तर म्िणतो, आता पैिा आिे पण
माकेट िाऊन आिे. धंदा चालणार किा ? अिून थोिी वाट पािायचे ठरवले आिे. दरम्यान नौकरी
वर दुलाक्ष िोत र्ेल्यामुळे वारंवार िुचना देवून िी कामात िुधारणा िोत निल्यामुळे वरीष्ठांनी त्याला
कामावरून काढून टाकले आडण आता त्याच्यावर आडण त्याच्या कुटुंबावर उपािमारीची वेळ आली.
योग्य वेळ येण्याची वाट पािाता पािाता िातातली आलेली िंधी िोियाची निते. मराठीत एक
म्िण आिे. िातचं िोिून पळत्याच्या मार्े लार्ू नये नािीतर तेल िी र्ेले आडण तूप िी र्ेले, िाती आले
धुपाटणे अर्ी र्त िोते.
िेतू र्ुद्ध अिेल तर कुठलीिी वेळ योग्य च अिते. त्या वेळेचा कुर्लतेने योग्य वापर करुन
आपण आपली प्रर्ती करुन घ्यावी. योग्य वेळेची वाट पिात वेळ घालवू नये.
"िीच ती वेळ’ म्िणून कामाला लार्ावे.
TIME IS MONEY अर्ी इंग्रिी म्िण आिे.
र्ुभस्य डर्घ्रम !
अरडवंद कुलकणी, डपंपरखेिकर 9834114379
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िॉ बाबािािेब आंबेिकर

ला

खो देर्भक्तांच्या बडलदान व
िंघर्ाानंतर आपला भारत देर्
१५ऑर्स्ट १९४७ रोिी स्वतंत्र झाला व
त्यानंतर देर्ाने िंिदीय लोकर्ािी मान्य केली. यात
िॉ.बाबािािेब आंबेिकर यांचे फार मोठे योर्दान भारतीय
िंडवधान डनडमाती मध्ये आिे.म्िणून िॉ.बाबािािेब आंबेिकर
यांना भारतीय घटनेचे डर्ल्पकार म्िणून भारत व िर् ओळखते
. डदनांक २६ िानेवारी १९५० पािून भारतीय िंडवधान अंमलात
आले. त्या डदविापािून भारत िावाभौम लोकर्ािी राष्र म्िणून
िर्भर ओळखले िाऊ लार्ले. या कालावधीत भारताने अनेक
चढ-उतार पाडिले आिेत.ताठ व स्वाडभमानाने िर्ात भारत
अखंि उभा आिे.नुिता उभाच नािी तर प्रर्तीच्या डर्खरापयंत
पोिोचत आिे.नामवंत देर्ांच्या बरोबरीने प्रर्तीपथावर आिे. र्ेती ,औद्योडर्क, डवकाि ,वैज्ञाडनक,
व्यापारी, अंतराळ, तंत्रज्ञान, डर्क्षण, बांधकाम या क्षेत्रातिी िोमाने ध्याि घेऊन आपला भारत देर्
डवकाि करीत आिे. िे िवा भारतीय िंडवधानामुळे र्क्य झाले आिे.भारतीय िंडवधान िा देर्ाचा
कायदा आिे. िंडवधानामध्ये र्ािन पद्धत, नार्ररकांची कताव्य व िबाबदारी िांडर्तली आिे.
िंडवधानाने व्यक्तीचे मूलभूत अडधकार ठरवून डदलेले आिेत.िामाडिक पररवतानाची तत्वे नमूद केली
आिेत.स्वातंत्र्य, िमता ,बंधुता व धमाडनरपेक्षता भारतीय राज्यघटनेची मिबूत चौकट आिे.
मिान घटनाकार, कायदेपंडित, थोर रािकीय डवचारवंत, िार्डतक कीतीचे िमािर्ास्त्रज्ञ,
मानवी िक्कांचे कट्टर पुरस्कते, िमाि िुधारक, क्स्त्रयांचे कैवारी, र्ोडर्तांचा मुक्क्तदाता म्िणिेच िॉ.
बाबािािेब आंबेिकर आपणा िवांना िुपररडचत आिेत.िामाडिक क्रांतीचे अग्रदूत अिलेल्या िॉ.
बाबािािेब आंबेिकरांनी आपल्या अभ्याि ,डचंतन, मनन व मंथनातून भारतीय रािकारणाला,
िमािकारणाला डदर्ा देण्याचा अिामान्य प्रयत्न केला.भारतीय लोकर्ािी बाबत िॉक्टर आंबेिकर
यांनी मांिलेले डवचार आििी मार्ादर्ाक आिेत.िंडवधान िभेचे अध्यक्ष म्िणून िॉक्टर रािेंद्र प्रिाद
यांची डनवि करण्यात आली िोती.िवाानुमते मिुदा िडमतीचे अध्यक्ष म्िणून िॉ. बाबािािेब
आंबेिकर यांची डनयुक्ती करण्यात आली िोती.ते िार्डतक कायदेपंडित अिून िाऱ्या िर्ातील
घटनांचा त्यांचा र्ाढा अभ्याि िोताच पण कायदा,िमािर्ास्त्र,अथार्ास्त्र ,राज्यर्ास्त्र यावर प्रभुत्व
अिणारा डवद्वान आडण देर्ाच्या घटनेने िारखं कठीण आडण अडत मित्त्वाचं काम केवळ आडण केवळ
तेच करतील, अिे िडमतीतील िाणकारांच्या लक्षात आले, आडण म्िणून िंपूणा राज्यघटना डनमााण
करण्याची िबाबदारी एकट्ा िॉ.आंबेिकरांवर येवून ठेपली.
िॉ.बाबािािेब आंबेिकर यांनी िर्ातील अनेक राज्य घटनांचा िखोल अभ्याि करून
िर्ातील िवाात मोठे व िवाश्रेष्ठ अिे िंडवधान की ज्या िंडवधानाला िात ते आठ वर्े लार्णार िोते
,ते िंडवधान िॉ. बाबािािेब आंबेिकरांनी डदवि-रात्र एक करून ,स्वतःच्या तब्येतीकिे दुलाक्ष करून
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,दोन वर्े ११ मडिने १७ डदविात पूणा केले व डदनांक २६ नोव्िेंबर १९४८ ला आपल्या देर्ाला बिाल
केले. पुढे ते िंडवधान २६ िानेवारी १९५० पािून अमलात आणले.
िॉ. बाबािािेब आंबेिकरांनी व्यक्क्तपूिेचे नाकारलेले आिे. कारण िे लोकर्ािीिाठी अत्यंत
घातक आिे अिे त्यांचे मत िोते व त्याच डठकाणी लोकर्ािी डिवंत ठेवण्यािाठी िमान तत्त्वाि िास्त
मित्त्व डदलेले आिे.त्याबाबत िॉक्टर आंबेिकर म्िणतात िर आपण दीघाकाळ िमता देण्याि नकार
देत राडिलो तर आपण आपली रािकीय लोकर्ािी धोक्यात घालून िे लोकर्ािी िे िंिदीय
लोकर्ािीचे ितन करणे व िंडवधान िवा िनतेने िमिून घेणे र्रिेचे आिे म्िणून भारताचे
िंडवधानाचे वाचन घराघरात करून त्याचे पाडवत्र्य राखू अिा आपण िंकल्प केला पाडििे.
पंतप्रधान पंडित नेिरू यांच्या मंत्रीमंिळात िॉ.बाबािािेब आंबेिकर कायदामंत्री िोते. त्यांनी
आपला स्वाडभमान कधीिी िोिला नािी.भारतीय िंिद फक्त दोनच व्यक्तींिाठी उठून उभे रािून मान
देत अिे, त्यातील पडिले पंडित िवािरलाल नेिरू ते प्रधानमंत्री िोते म्िणून आडण दुिरे िॉक्टर
बाबािािेब आंबेिकर कायदा मंत्री िोते म्िणूनच नािी तर मिाडवद्वान, मिार्ीलवान,थोर रािकीय
डवचारवंत , मानवी िक्कांचे पुरस्कते व िार्डतक कीतीचे कायदेपंडित िोते म्िणून.
िन १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा अंमल िुरु झाला तेव्िा िामाडिक पररवतानाची
िबरदस्त प्रडक्रया देखील िुरू झाली. प्रामाडणकपणा आडण बुद्धी डर्वाय मोठेपणा प्राप्त िोत
नािी.िोपयंत हृदय आडण बुद्धी एकत्र काम करत नािी तोपयंत रािकीय आडण धाडमाक स्वातंत्र्य देऊ
र्कत नािी िॉ. बाबािािेब आंबेिकर यांनी आपली प्रचंि बुडद्धमत्ता खचा करून देर्ाची राज्यघटना
बनवली आिे. आपल्या भारत देर्ात डिंदू, मुक्स्लम, र्ीख ,ईिाई ,बौद्ध ,डलंर्ायत ,पारर्ी, डिचचन
अिे अनेक धमााचे िातीचे पंथाचे अनेक भार्ा बोलणारे लोक एकमताने व एक डदलाने राितात .िे िवा
िंडवधानाचे फडलत आिे. िमािामध्ये डनकोप वातावरणा िाठी बंधुता अिणे आवचयक आिे. िमता,
स्वातंत्र्य, बंधुत्व , न्याय व धमाडनरपेक्षता या आधार तत्वांची पेरणी भारतीय िंडवधानाच्या मुळेच आिे.
या तत्त्वांना अनुिरून अपेडक्षत नार्ररक तयार िोण्यािाठी, व्यक्ती_व्यक्तीतील व राष्र_राष्रांतील
िंबंध िलोख्याचे िोण्यािाठी, माणिाने माणिार्ी माणुिकीने वार्ण्याची डर्कवण िंडवधान देते.
िंडवधान माणिाला प्रज्ञावंत ,नीतीमान ,चाररत्र्यवान, र्ीलवान, िदाचारी बनवते .तिेच िाती, धमा
,पंथ, भार्ा प्रांत, डलंर् यािारख्या भेदातून माणिाला मुक्त करण्याची डर्कवण िंडवधानातूनच
डमळते. िंडवधानातील धमाडनरपेक्षता या तत्त्वामुळे भारताला िर्ात बिुमान प्राप्त िोत आिे.िर्ातील
िवाात मोठी लोकर्ािी अिलेल्या देर्ाच्या िंडवधानाचा िन्मान िर्ातील राष्रे स्वाडभमानाने करतात.
धमाडनरपेक्षता म्िणिे राज्याचा स्वतःचा कोणतािी धमा नािी. राज्य िी डनधमी आिे. िंडवधानाने प्रत्येक
व्यक्तीि त्याच्या इच्छेनुिार व डववेक बुद्धीनुिार धमास्वातंत्र्याचा अडधकार डदला आिे आडण याचे िवा
श्रेय िॉ. आंबेिकरांकिे िाते.
कोलंडबया डवद्यापीठाने िॉक्टर बाबािािेब आंबेिकर यांच्या पुतळ्याची उभारणी करून
पुतळ्याच्या दर्ानी भार्ात डलडिले आिे , "The symbol of knowledge"आडण त्याच कायाक्रमात
अमेररकेचे तत्कालीन राष्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी िॉ.बाबािािेब आंबेिकरां बद्दल अिे उद्गार
काढले की, िॉ. बाबािािेब आंबेिकर अमेररकेत िन्माला आले अिते तर आम्िी त्यांना िूया िंबोधले
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अिते.इतकेच नािी तर त्यावेळी अिलेले तत्कालीन राष्राध्यक्ष बराक ओबामा िे भारताच्या दौर्यावर
िोते, त्यावेळेि त्यांनी भारतीय िंिदेच्या िेंरल िॉलमध्ये अिे म्िटले की,"भारताची लोकर्ािी पुढील
ििारो वर्ा अबाडधत रािील ,कारण या देर्ाचे िंडवधान िॉ. बाबािािेबांच्या कायाकतृात्वातून आडण
दूरदृष्टीतून िन्माला आलेले आिे , भारतीय िंडवधान िे िर्ातील िवोत्तम िंडवधान आिे.’
िंडवधान डनमााते िॉ.बाबािािेब आंबेिकर यांचे िंडवधान िभेतील डदनांक १७ डििेंबर १९४६
चे भार्ण िमिून घेण्याची र्रि आिे. िॉ. बाबािािेब म्िणतात,"ित्ता िाती आली म्िणून डतचा
अडवचाराने डकिंवा स्वाथााने वापर करता कामा नये, बळाचा वापर करून कोणालािी फार वेळ आपल्या
अडधपत्याखाली ठेवता येत नािी. ित्ता देणे िोपे आिे परंतु र्िाणपण देणे कठीण आिे.तेव्िा देर्ातील
िवा घटकांना आपल्यािोबत नेण्याचा व एकते किे िाण्याचा मार्ा अवलंबला पाडििे. तरच भारत िा
एकिंघ राष्र म्िणून उभा रािील". आपला भारत देर् प्रिाित्ताक देर् आिे. देर्ाचे लोक िावाभौम
आिेत. म्िणून लोकांमध्ये िंडवधानाची िीवनमूल्य रुिली र्ेली पाडििेत. त्यातून आपली लोकर्ािी
िमृद्ध िोईल. िंडवधान माणिाला प्रज्ञावंत, नीतीमान, चाररत्र्यवान ,र्ीलवान ,िदाचारी बनवते.२६
नोव्िेंबर १९४९ रोिी भारताच्या लोकांनी भारताचे िंडवधान अंर्ीकृत व अडधडनयडमत करून स्वतःप्रत
अपाण केलेले आिे. िंडवधान डनडमातीच्या इडतिािातील िर्ाच्या पाठीवर िी अद्भुत अर्ी घटना
आिे.बाबािािेब आंबेिकर यांच्या अथक प्रयत्नांनी देर्ाला डमळाले आिे.िंडवधानाच्या प्रास्ताडवकेचे
याचा उल्लेख आिे. म्िणून प्रास्ताडवकेचे वाचन करून ते िमिून घेणे,अंर्ीकरण करणे तिेच िंडवधान
कायद्यानुिार वतान करणे आवचयक आिे .
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िॉक्टर आंबेिकर आडण िमाि पररवतान
उर्ःकाल िोता िोता
काळ रात्र झाली
अरे पुन्िा आयुष्याच्या
पेटवा मर्ाली........
िॉक्टर बाबािािेब आंबेिकर एक मिान पुरुर्,
अडतर्य बुडद्धमानी. त्यांचा िन्म 14 एडप्रल 1891 रोिी मिू
(इंदूर) येथे झाला. त्यांचे विील रामिी िपकाळ िे लष्करामध्ये
िुभेदार िोते. लष्करातील नोकरी िोिल्यानंतर ते कोकणातील
दापोली येथे आले. तेथून ते िातारा येथे स्थाडयक झाले. र्ाळेत
अस्पृचय म्िणून इतर मुले िॉक्टर आंबेिकरांना स्वतःिवळ
डफरकू देत नित. अस्पृर्या वर िोणारा अन्याय ,अत्याचार
त्यांनी लिानपणापािूनच ििन केला िोता.लिानपणी त्यांना
कािी उमित नव्िते. उदािरणाथा डवडिरीवर पाणी भरू न देणे,
र्ावच्या बािेर झोपिीत रािणे इत्यादी. अस्पृचयता म्िणिे
िीवन िर्ण्याि नकार. एका माणिाने दुिऱ्या माणिाला
िमािात मुक्तपणे वावरण्याि डदलेला नकार.
प्राथडमक डर्क्षणानंतर त्यांनी िरकारी िायस्कूलमध्ये प्रवेर् घेतला. तेथेिी मिारपण आिवे
आले. त्यांना तुच्छतेने वार्णूक डदली िात अिे. पण त्यातूनिी एकटेपणाचा त्यांना फार फायदा झाला.
त्यांनी पुस्तकांना आपले डमत्र बनडवले. र्ाळेत आंबेिकर र्ुरुिी फार चांर्ले िोते.त्यांनी िॉक्टर
आंबेिकरांचे िपकाळ िे आिनाव बदलून स्वतःचे आंबेिकर िे आिनाव त्यांना लावले. त्यांचे
िायस्कूलचे डर्क्षण मुंबई येथे झाले. एक मिार मुलर्ा मॅडरक झाला, या बातमीने तर िवात्र खळबळ
मािली. डठकडठकाणी त्यांचा ित्कार झाला. त्यानंतर कोलंडबया डवद्यापीठात त्यांनी एम. ए. ला
अथार्ास्त्र डवर्य घेतला. नंतर त्यांनी पीएचिी पदवी िुद्धा घेतली. भारतीय िमािाने त्यांना बडिष्कृत
केले िोते, तरीदेखील िामाडिक पररक्स्थतीला तोंि देत त्यांनी आपले डर्क्षण पूणा केले. पैर्ाच्या
अभावी त्यांना पुन्िा भारतात यावे लार्ले.परंतु कोल्िापूरच्या छत्रपती र्ािू मिारािांच्या पैर्ाची
मदतीने ते पुन्िा डवलायतेला र्ेले. व तेथे एम एि िी इकाॅॉन व िी एि िी इकॅॉण आडण बार. अॅट. लाॅॅ.
या पदव्या िंपादन केल्या.
िॉक्टर आंबेिकर यांनी मिाि येथे चवदार तळ्याच्या पाण्यािाठी ित्याग्रि केला. त्याचप्रमाणे
देवळात प्रवेर् डमळावा म्िणून नाडर्क येथे ित्याग्रि करण्यात आला.
अस्पृचय ते डवर्यी त्यांनी िामाडिक लढा डदला, ठराव िंमत केले. डवचार पररवतानाची धुरा
चालडवली. अस्पृचयता दूर झाल्याडर्वाय देर्ाचा डवकाि िोणार नािी अर्ा मताचे ते िोते. भारतीय
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घटनेतील आराखड्ात त्यांनी मांिलेल्या मुद्द्ांना कायदेर्ीर स्वरूप प्राप्त झाले. राज्य घटना
बनडवण्याची िवाात मोठी िबाबदारी त्यांच्यावर िोपडवण्यात आली िोती. म्िणून त्यांना भारतीय
घटनेचे डर्ल्पकार म्िणतात. 14. 10. 1956 ला त्यांनी नार्पूर येथे डिंदू धमााचा त्यार् करून बौद्ध धमा
स्वीकारला.
आि रूढी-परंपरा बदलवून टाकून अस्पृचय िा र्ब्द िमािातून डनघून िावा यािाठी िॉक्टर
आंबेिकरांनी आपले िंपूणा िीवन खची घातले.
तेिस्वी व्यक्क्तमत्व, डर्स्त, वक्तर्ीरपणा, अभ्यािू वृत्ती, इत्यादी र्ुणांनी पररपूणा िॉक्टर
आंबेिकरांनी िमाि पररवतान करण्यात मोलाचा वाटा डदलेला आिे. त्यांनी डर्क्षण क्षेत्राप्रमाणेच
िामाडिक क्षेत्रातिी बिुमोल कामडर्री केली आिे.
अर्ा या क्रांतीिुया मानवाचा मृत्यू 6 डििेंबर 1956 ला झाला. िाऱ्या देर्ात र्ोककळा
पिरली. म्िणून 6डििेंबर मिापरर डनवााण डदन म्िणून िािरा केला िातो.

अर्ा मिामानवाि माझा कोटी कोटी प्रणाम.

"िार्राचे पाणी कधी
आटणार नािी डभमराया
भारतीय िंडवधान डदले देर्ाला
तुझे काया िाणार नािी वाया.’
िौ.भारती डदनेर् डतिके
रामनर्र, र्ोंडदया.
8007664039 / 7020756845

-------------
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मिात्मा ज्योडतबा फुले
ज्योतीबा फुले यांच्या ियंतीडनडमत्त डवनम्र अडभवादन.
येत्या ११ एडप्रलला मिात्मा ज्योडतबा फुले यांची ियंती.
मार्च्या वर्ीप्रमाणे यावर्ी िुद्धा त्यांची िी ियंती
िािरी करायची आिे. कोरोनाने आपल्यावर आणलेल्या
िंकटाचा िामना करत िारे कािी योग्य खबरदारी घेत आपण
आपल्या स्तरावर पार पाित अितो यात र्ंकाच
नािी. याप्रिंर्ी मी ज्योतीबा फुले यांच्या डवर्यी थोिक्यात
व्यक्त िोण्याचा प्रयत्न करत आिे.
स्त्री डर्क्षणाचे आद्यिनक, क्रांतीिुया ज्योतीबा फुले यांचे पूणा नाव ज्योतीराव र्ोडवंदराव फुले.
ते मिात्मा या नावाने प्रडिद्ध आिेत. ते एक यर्स्वी लेखक, डवचारवंत आडण िमाििुधारक
िोते. त्यांचा िन्म ११ एडप्रल १८२७ रोिी िातारा डिल्ह्यातील कटर्ुण येथे झाला. वडिलांचे नाव
र्ोडवंदराव आडण आईचे नाव डचमणाबाई. ते केवळ नऊ मडिन्याचे अिताना त्यांच्या आईचे डनधन
झाले. वयाच्या १३ व्या वर्ी त्यांचा डववाि िाडवत्रीबाई यांच्यार्ी झाला.
प्राथडमक डर्क्षणानंतर कािी काळ त्यांनी भािीडवक्रीचा व्यविाय केला. १८४८ मध्ये पुण्याच्या
स्कॉडटर् डमर्न िायस्कूलमध्ये प्रवेर् घेतला. ते अभ्यािात अडतर्य िुर्ार आडण तल्लख बुद्धीचे
अिल्यामुळे पाच ििा वर्ाातच त्यांनी अभ्यािक्रम पूणा केला. र्ाळेतील डर्स्तडप्रय व िुर्ार डवद्याथी
म्िणून त्यांची ख्याती िोती.
डवद्येडवना मती र्ेली
मतीडवना नीती र्ेली
नीतीडवना र्ती र्ेली
र्तीडवना डवत्त र्ेले
डवत्तडवना र्ुद्र खचले
इतके अनथा एका अडवद्येने केले !!
या ओळी डर्क्षणाचे मित्त्व पटवून देण्यािाठी प्रडिद्ध आिेत. िमािातील अज्ञान, दाररद्र्य
आडण िातीभेद पािून त्यांनी िामाडिक पररक्स्थती िुधारण्याि आिीवन कष्ट घेतले. १८४८िाली
पुण्यातील बुधवार पेठेतील डभिे वाड्ात मुलींिाठी पडिली र्ाळा काढली आडण डर्डक्षकेची
िबाबदारी िाडवत्रीवर िोपडवली. फक्त क्स्त्रयांिाठी र्ाळा काढणारे ते पडिले िनक भारतीय ठरले.
त्यांच्या चरणी मानाचा मुिरा. र्तर्ः नमन.
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त्यांनी "र्ेतकर्यांचा आिूि’ या पुस्तकातून मिाराष्रातील र्ेतकरी त्यांची दुदार्ा आडण
दाररद्रयाची वास्तवता डलडिली. नीती िाच मानवी िीवनाचा आधार आिे िा डवचार ज्योती रावांनी
मांिला.
माणिाने र्ुण्यार्ोडवंदाने रिावे अिे त्यांचे मत िोते. २४ िप्टेंबर १८७३ िाली त्यांनी ित्यर्ोधक
िमािाची स्थापना केली. िमािातील डवर्मता दूर करून तळार्ाळातील लोकांपयंत डर्क्षण
पोिोचडवणे. िे त्याचे ध्येय िोते. एखादे चांर्ले काम पूणा करण्यािाठी वाईट उपायांचा वापर करू नये.
िीवनात तुमच्या दोन चाकांवर र्ािी धावत निते. िाखळीत िाखळी र्ुंतल्याडर्वाय र्ती डमळत
निते. तोिताना एक घाव पुरतो, िोिताना डकती भाव मोिावा लार्तो. िे त्यांनी पटवून डदले. स्वातंत्र्य
आडण िमान िंधी िी मानवाची र्रि आिे. स्वातंत्रयाडर्वाय कोणत्यािी व्यक्तीच्या व्यक्क्तमत्वाचा
िंपूणा डवकाि िोऊच र्कत नािी. िमािाच्या डवकािािाठी िे आवचयक आिे. म्िणून िमािात
एकता आडण िमानतेचे अडधकार डमळवून देण्यािाठी त्यांनी प्रयत्न केले. अर्ा या थोर डवभूतीचा
मृत्यू २८ नोव्िेंबर १८९० िाली झाला. िनतेने त्यांना ‘मिात्मा’ िी पदवी बिाल केली. ध्येयवादी माणिे
प्रवािाच्या डवरुद्ध डदर्ेला तेच पोिू र्कतात .त्यांच्या पत्नी िाडवत्रीबाई खांद्याला खांदा लावून अिोरात्र
झटत राडिले. खरच.... िाडवत्री ज्योती आभाळाएवढी माणिं िोती....!!
म्िणावे ते अबाडधत, डत्रकाल ित्य आिे.
पुनचच त्यांच्या पावन स्मृतीि डवनम्र अडभवादन.

िौ. डकरण पुरुर्ोत्तम कावळे
र्ोरेर्ाव, डि.र्ोंडदया
९३७०५३९०९३

_डिडिटल ई - माडिक “प्रेरणा”

23

पुस्तक पररचय
‘डत'च्या आडण 'त्या'च्या ििअक्स्तत्वाचा र्ोध – ‘अडनमा अडनमि’
‘क्स्त्रयः ितीस्तां उ मे पुंि आिू
पचयदक्षण्वान्न डबचेतदन्धः'
ऋग्वेदाच्या अस्यवामीय िुक्तामध्ये अिा एक चलोक
वाचायला डमळतो. त्याचा अथा अिा की प्रत्येक पुरूर्ामध्ये एक
स्त्री अितेच अिते. ती ज्याला डदित नािी तो आंधळा आिे अिे
िमिावे. पुढे िाऊन काला र्ुस्टाफ युंर् िा िर्प्रडिद्ध
मानिर्ास्त्रज्ञ िाच डिद्धांत िणू अडधक र्ास्त्रीय आडण व्यापक
स्वरूपात मांितो. तो अिं म्िणतो की प्रत्येक पुरूर्ाच्या मनात
कुठेतरी खोलवर एक स्त्री डिवंत अिते. आडण प्रत्येक स्त्रीच्या
मनात एक पुरूर्िी डिवंत अितो. पुरूर्ाच्या आत दिलेल्या स्त्री
अंर्ाला युंर् 'अडनमा' अिे म्िणतो तर स्त्रीच्या आत विलेल्या
पुरूर् अंर्ाला तो 'अडनमि' अिे िंबोधतो. युंर्ने आपल्या डवचलेर्णात्मक मानिर्ास्त्रात
'त्याच्या'मधल्या 'ती' ला आडण 'डतच्या'मधल्या 'त्या'ला खूप मित्त्व डदलंय. काला युंर्च्या डिद्धांताची
आठवण करून देणारा 'अडनमा अडनमि' नावाचा काव्यिंग्रि नुकताच वाचण्यात आला. पाचोरा
डि.िळर्ाव येथील प्रडतभावंत कवी कृपेर् मिािन यांचे चपराक प्रकार्न, पुणे यांनी िे पुस्तक
प्रकाडर्त केलेले आिे.
१०४ पृष्ठिंख्या अिलेल्या या िंग्रिात आपल्याला एकािून एक िरि, आर्यघन आडण
कािीर्ा र्ुढ वाटणाऱ्या कडवता आपल्याला वाचायला डमळतात. र्ुढ यािाठी की यातल्या
कडवतांमधून उभ्या केलेल्या डकत्येक प्रडतमा, डकत्येक प्रडतकिं िी केवळ वाचून उमर्त नािीत . त्या
िमिण्यािाठी प्रडतमांच्या तळार्ी िावं लार्तं, त्यािाठी प्रत्येक कडवतेत खोल बुिी घ्यावी लार्ते.
कािी वेळा तळात डथिलेलं कािी िाताला लार्तं. तर कािी वेळा िीविी र्ुदमरतो. अथाात ज्यांना
आर्यिंपन्न कडवतांच्या िोिात पोिण्याची इच्छा आिे त्यांनी कृपेर्च्या कडवतांमध्ये स्वतःला झोकून
द्यावं.
‘अडनमा अडनमि' च्या अपाणपडत्रकेपािूनच कवी त्याच्या-डतच्यातला एकात्मभाव
वाचकांच्या मनात पेरायला िुरूवात करतो. त्यानंतर या पुस्तकाचं एकेक पान उलटत अिताना
आपल्याला िाणवत राितं की आपण कृपेर्ने कोरलेल्या प्रडतमा प्रडतकांच्या र्ुिेत कुठेतरी खोल खोल
िात आिोत. अिं िरवणं फार काळ डटकू नये यािाठीच की काय, कवी पडिल्याच कडवतेत म्िणतो,
‘पाडथावावर िास्त वेळ दविू नये, दूर लक्ष्यी माणिाचं िे लक्षण नव्िे!'
खरंतर पुस्तकिं, पुस्तकाचं वाचन िा िर्ळा र्ब्दांचा व्यविार पण कवी म्िणतो,
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‘र्ब्द खाऊन िर्ता येत अितं
तर कधीच झालो अितो आपण र्लेलठ्ठ!
पण िाली िीभ अिते र्ांिू.. तोंिातली!
ना डर्ळता येते, ना ओकता येते!'
आडण या ओळी वाचल्यानंतर आपण नकळतच आपली िीभ चावतो. अिं कािी डलडिणं
कुठून येत अिावं? कुठून म्िणिे काय, लेखणीला ती दृष्टी अिावी लार्ते. म्िणूनच कवी म्िणत
अिावा,
‘िोळा िी कडवता झालीय की,
कडवतेनं िोळा डदलाय
ते तरी िांर् एकदा!'
िा कडवतेचा डतिरा िोळा कृपेर् मिािनांना प्राप्त झालाय याची प्रडचती पानोपानी येत रािते.
अर्ाच एका पानावर ते म्िणतात,
‘फुलांना बोलता येत नािी
आडण िा अवकाळी बिर
खूनाचा पुरावा मानला िात नािी!'
त्याच्या डतच्या नात्यातले ििअक्स्तत्वाचे पुरावे देताना कवी अफलातून प्रडतकांच्या फायलीच्या
फायली वाचकांिमोर मांित िातो. आडण वाचकमन केव्िा कवीच्या प्रडतभेपुढे आपली केि िरेंिर
करतं िे त्याच्यािी लक्षात येत नािी. कारण िा कवी स्वतःच्या र्ब्दांना डवर्यांत िखिून ठेवत नािी.
तो पौरूर्ावर बोलतो, पुरूर्ी मानडिकतेच्या नार्वेपणावर आिूि ओढतो, तो डतच्या डन त्याच्या
िीएनएचं डवचलेर्ण करतो, तो उत्क्रांतीची डचरफाि करतो, तो प्रत्येक कडवतेतून र्ोधत राितो
पुरूर्ातून िरवत चाललेलं माणूिपण. ते त्याला र्वितं कुठेतरी िरािं तेव्िा तो म्िणतो,
‘िये, माझ्या डपिाऱ्यात एक िाळीदार डपंपळपान ििव
तुझ्या विीत दिवलेलं तुझ्या मेघाच्छाडदत मनस्पर्ााने
माझा डपंपळमोर झालाय!'
तर अर्ा ह्या अमृततुल्य वेदनांना र्ब्द देणाऱ्या कडवता. या आर्यघन आिेत. र्ूढ आिेत. कािी
कडवता ििि िाताला लार्तात. बऱ्याचर्ा चकवतात. पण चुकवू नयेत कधीच.
‘माझ्या मांिीवर िोकिं ठेवून झोपताना
तू म्िटलीि मला
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मला तुझं बाळ व्िायचंय म्िणून
अन् अचानक छाती ओलावली'
अर्ा र्ब्दांत कवी र्ोधत राितो ‘त्याच्या' मनातल्या ‘डतला'. ती र्विते, अन् िरवतेिी.
कडवतेची र्ोधयात्रा िंपत नािी. कारण कवीचा ‘िा िमार्म डवचारांर्ी आिे'. तोिी कुठवर? तर
‘डचंतनाचं मूळ भेटेस्तोवर'. िे मूळ र्ोधणारी मानियात्रा म्िणिे 'अडनमा अडनमि'. डचंतनाच्या
मुळार्ी पोचणं िोवो डकिंवा न िोवो पण िी कडवता वाचकांच्या मनाच्या थेट मुळार्ी िाऊन पोचते.
कृपेर् मिािनांच्या र्ब्दांची िी खूप मोठी ताकद आिे.
पुण्याच्या चपराक प्रकार्नाने अडतर्य िुंदर अिं िे पुस्तक बनवलंय. डवष्णू थोरेंचं मुखपृष्ठ
कडवतांचा आर्य नेमकेपणाने पकिणारं झालंय. डर्वराम भोंिेकरांनी या कडवतेची पाठराखण
करताना काव्याच्या स्थूलाकिून िूक्ष्माकिे िोणाऱ्या प्रवािाची डदर्ा िुस्पष्ट केली आिे. एकिंदरीतच
कृपेर् मिािनांचा ‘अडनमा अडनमि' िा कडवतािंग्रि वाचनीय आडण िंग्राह्य अिाच झाला आिे.
पुस्तकाचे नाव - 'अडनमा अडनमि' (काव्यिंग्रि)
कवी - कृपेर् मिािन
प्रकार्क - घनचयाम पाटील, चपराक प्रकार्न, पुणे.
िंपकक - ७०५७२९२०९२
पृष्ठे - १०४
मूल्य - ११०
पुस्तक पररचय डर्रीर् पद्माकर देर्मुख
मु. मंर्रूळ पो. डविोळी ता. मंठा डि. िालना
मो. ७५८८७०३७१६

----------
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िमीक्षा
रािा दािीर डिंर्
लेखक अंकूर् डर्ंर्ािे यांची अनेक प्रकारची
पुस्तके प्रकार्ीत झालेली आिेत. त्यातील कािी
पुस्तकांची आवृत्ती आडण कािी ऑनलाईन पुस्तके
वाचकािमोर आलेली आिेत. त्यातील कािी पुस्तके
माझ्या वाचनात आलेली आिेत. बदला िी कादंबरी
डिंध प्रदेर्चा रािा दािीर डिंर् यांच्या िीवनावर
डलडिलेली आिे.
श्री अंकुर् डर्ंर्ािे यांनी अफर्ाडणस्तानमध्ये
अिलेल्या त्या काळातील बौध्द धमा आडण डिंदू धमा
एक डवकिीत पावलेली िंस्कृती िोती. त्या काळातील
िमाििीवन, बािारपेठ, व्यापार, तिेच रािा दाडिर
डिंर् यांनी प्रत्येक धमााचा केलेला िन्मान याचा
लेखािोर्ा त्यांनी आपल्या कादंबरीत मांिलेला
आिे. त्यावेळचे रािकारण आडण िमाििीवन यांची
माडिती त्यांनी आपल्या रोखठोक र्ब्दात डलडिली
आिे.
बौध्द कालखंिाचे ते िोनेरी डदवि िोते. त्यावेळचा अिलेला डिंदूस्थान आडण डिंध ए दरीया
म्िणिे डिंधू नदीच्या खोऱ्यातील िीवनर्ैली डकती िुखी व िंपन्न िोती याडवर्यीची डवस्तृत माडिती
त्यांनी या कादंबरीत डदलेली आिे. डिंध म्िणिे डिंदूस्थानचे प्रवेर् व्दार. आताच्या पाडकस्तान आडण
अफर्ाडणस्तानमध्ये अिलेला डिंध प्रदेर् म्िणिे िुखी िंपन्न अिलेली िंस्कृती िोय.
रािा दािीर डिंर् यांचे िीवन म्िणिे िंपूणा भारत वर्ााला पिलेलं एक मखमली स्वप्न आिे.
ििाव्या आडण िातव्या र्तकातील घिामोिी त्यांनी अडतर्य िििपणे या पुस्तकाच्या रूपाने
िवांिमोर ठेवलेल्या आिेत.
अंकुर् डर्ंर्ािे यांची एक डलखाणाची आर्ळी वेर्ळी र्ैली वाचायला डमळते. रािा दािीर डिंर्
यांचे व्यक्तीमत्व, त्यांचे कौटूुंडबक वातावरण याडवर्यी अंकुर् डर्ंर्ािे यांनी अभ्यािपूणा माडिती
डदली आिे. या कादंबरीच्या डनडमत्ताने र्ब्दांचा मुक्तपणे स्वैर िंचार िोताना डदिून येते.
रािा दाडिर डिंर् म्िणिे डिंध प्रदेर्ातील र्ेवटचा डिंदू रािा िोय. येथूनच डिंदूस्थानमध्ये खऱ्या
अथााने मुर्लांच्या िाम्राज्याला िुरूवात झाली. मोिम्मद डबन कािीम िेव्िा रािा दािीर डिंर् यांच्यावर
चाल करून आला, तेव्िा त्यावेळचे वणान अडतर्य रिाळ िादर केले आिे. लढाइ िुरू अितांना
त्यांच्या मिालातील पारीवारीक मतभेद आडण डचंता तिेच लढाईतील पिलेला रक्ताचा ििा, यामुळे
कादंबरीतील रंिकता िळूिळू वाढत िाते.
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रािा दािीर डिंर् यांच्या िीवनाचा घटनाक्रम, त्यांची िन्मतीथी, त्यांनी बडिनीिोबत केलेला
डववाि, रािा दाडिर यांनी लढलेल्या लढाया याडवर्यी अनेक डवद्वानामध्ये मतभेद आिेत. प्रत्येक
मतभेद न्यायिंर्त करून वेर्वेर्ळे िंदभा देत लेखकांनी आपल्या ताडककक बुद्धीचे दर्ान डदले आिे.
त्यामुळे वाचकांनी िी कादंबरी वाचून आपल्या ज्ञानात भर घालावी अिेच वाटतं.
डिंध प्रदेर्ाच्या इडतिािाडर्वाय डिंदूस्थानचा इडतिाि पुणा िोवू र्कत नािी. दाडिर डिंर् यांची
ऐकीव माडितीपर अिलेला इडतिाि प्रत्यक्ष लेखक अंकुर् डर्ंर्ािे िे आपल्या र्ब्दात मांिण्यात
यर्स्वी झाले आिेत. या कादंबरीतील िुटिुटीत आडण आटोपर्ीर वाक्ये वाचकांना एक प्रकारचा
मोि घालतात. र्ब्दात रंर्वीलेली र्तकाळातील वैभवाची डचत्रे पािून उस्फुतापणे ओठावर
येते.....कालाय तिमै नमः......आिच्या वाचकांना भूतकाळातील अनुभवाचा पुनप्रात्यय िी कादंबरी
आणून देवू र्कते अिे मला खात्रीने नमूद करावेिे वाटते. या कादंबरीचा आनद वाचकांनी घेवून
आपल्या ज्ञानात भर घालावी. अर्ी िी कादंबरी अिून कादंबरीकार अंकूर् डर्ंर्ािे यांना पुढील
लेखनािाठी खूप खूप र्ुभेच्छा........
आपला नम्र
िुडनल वािे,
िाडित्य कला िेवा मंिळ डि. नार्पूर
मो. नं. ८७८८३६५६७७

---------

आपणांि िे माडिक किे वाटले? आपल्या िूचना आडण प्रडतडक्रया
आम्िाला eprerna2021@gmail.com येथे मेल करून
कळवाव्यात.
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डत्रकोण
र्ॅलरीत बिून आकार्ात उिणाऱ्या पाखरांना
पाित रािणे िाच आता डवनायकरावांचा छुंद बनला
िोता. िकाळचा चिापाणी झाला की ते र्ॅलरीत खुचीवर
येऊन बित.डनवृत्तीनंतर तिे फारिे कािी कामिी
नव्िते. करायचे ठरवले अिते तर डमळालेिी अिते. पण
त्यांच्या डवडक्षप्त स्वभावामुळे त्यांना फारिे कुणी डमत्रिी
नव्िते.
डवचवािराव िरकारी कायाालयात मोठ्या पदावर कायारत िोते. नोकरीच्या कालावधीत फक्त १० ते
६ िी कामाची वेळ त्यांनी तंतोतंत पाळली.डवनाकारण कधी िुट्टया घेतल्या नािीत. कधी बािेरर्ावी बायकोला
घेऊन डफरायला र्ेले नािी.फक्त एक दोनदा स्वत कायाालयीन ििलीला िाऊन आले िोते. त्यामुळे
डनवृत्तीनंतर काय करायचे? ह्याचा कधीच डवचार केलल
े ा नव्िता. तिे ते फार िुर्ार िोते. लिानपणी र्ररबीचे
चटके िोिल्यामुळे चांर्ली नोकरी डमळवून पैिा कमवायचा िेच त्यांनी िीवनाचे उडद्दष्ट ठरवले िोते.
तेवढ्यात, "िेवण तयार आिे. िेवायला चला.’ अर्ी मंर्लाबाईंची िाक त्यांच्या कानावर आली.
दुपारी १२.३० वािता िेवण टेबलवर आलेच पाडििे.अिा त्यांचा डर्रस्ता िोता.मंर्लाबाई डवचवािरावांच्या
पत्नी खूप देखण्या व िुर्ार िोत्या.खरे तर लिानंतर त्यांना नोकरी करायची िोती.परंतु डवचवाि रावांनी त्याला
नकार डदला.त्यामुळे मंर्लाबाई आितार्ायत र्ृडिणी म्िणूनच राित िोत्या.डवचवािरावांच्या स्वभावापुढे
त्यांनी नमते घेतले िोते.
नमते घेण्याच्या स्वभावामुळे त्या ितत डवचवािरावांच्या छायेतच राडिलेल्या.अनेकदा वाद व्िायचे
पण र्ेवट त्यांच्या र्प्प रािण्यानेच व्िायचा.डवचवािराव िेवण्यािाठी खुचीवर येऊन बिले."तू पण घे
िेवायला.आि आपण िोबतच िेवूया."डवचवािराव म्िणाले.
"काय म्िणालात?"अिे आचचयााने मंर्लाबाईंनी डवचारल्यावर "एकदा िांर्ून कळत नािी का? बि
िेवायला."ते म्िणाले.लर्ेच मंर्लाबाई त्यांच्या िमोरच्या खुचीवर बिल्या.परंतु त्यांना िेवण कािी
िाईना.लिात एकमेकांच्या र्ेिारी बिून िेवलेलो िेच त्यांच्या आठवणीत िोते.आि ३५वर्ाानंतर पुन्िा एकत्र
बिून िेवणे त्यांना थोिे डवडचत्रच वाटत िोते.
िो,डवडचत्रच...कारण याच्याआधी िेवण्यािाठी एकत्र तर िोिा पण डवलािरावांचे िेवनू िोईपयंत
त्या कधी खाली बिल्याच नव्ित्या आडण त्यांच्यािमोर कधी मोठ्याने ििल्यािी नव्ित्या.नवऱ्यामधील िा
बदल त्यांना अनपेडक्षत िोता.उडर्रा का िोईना बायकोचे मन िळूिळू उमिायला लार्ले.अिे मनार्ीच म्िणत
त्या खूर् झाल्या.
देवाने धनिंपदा अमाप डदली िोती पण कूि मात्र ररकामीच राडिली.िे र्ल्य त्यांना िारखी टोचणी
लावायचे.दुिऱ्या डदविापािून डवचवािरावांमध्ये कमालीचा बदल डदिायला लार्ला.दोघे एकत्र बिून
नाचता,िेवण करू लार्ले.िंध्याकाळी डफरायला र्ेले की आविूान बायकोिाठी र्िरा आणू लार्ले.िी र्ोष्ट
मंर्ला बाईंना िुखावत िोती.परंतु तरीिी कािी तरी अनाडमक भीती त्यांच्या मनात डनमााण झाली िोती.िास्त
डवचार न करता आिे तिेच चालू द्यावे अिे त्यांनी ठरवले.खरे तर नटण्या बार्िण्याच्या वयात त्यांना
बंडदस्तािारखेच िर्ावे लार्ले िोते.त्यामुळे िे िुख त्यांना डततके मोलाचे वाटते नव्िते.आधीच मूलबाळ
निल्याने मनाला ररक्तता आली िोती.
"मंर्ल, लवकर तयार िो.आि आपण िेवायला बािेर िाऊया."
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अिो आचचयाम् अिे मनार्ीच म्िणत मंर्लाबाई छानर्ी र्ुलाबी रंर्ाची िािी नेिून डदवाणखान्यात
आल्या.डवनायकराव तर पाितच राडिले."िी आपलीच बायको आिे ना?"अिा त्यांना प्रचन पिला. तर्ाच
डवचारात ते एका मोठ्या उपिारर्ृिामध्ये िेवायला र्ेले.िे डदवि मंर्ला बाईंना मंतरलेल्या डदविांप्रमाणे भािू
लार्ले.
डवनायकराव मात्र त्या रात्री झोपू र्कले नािी.तरूणपणी त्यांच्या िातून झालेली चूक आता
त्यांच्यािमोर उभी राडिली िोती.आठ डदविांपूवी आलेल्या त्या फोनमुळे ते अस्वस्थ झाले िोते.कायाालयाच्या
ििलीला र्ेल्यावर नर्ेत त्यांचा एका स्त्रीर्ी िंबंध आला िोता.आडण त्या िंबंधातून िन्माला आलेल्या
मुलीचा तो फोन िोता.खरे तर ते पूणापणे िीवनातील ती रात्र डविरले िोते.पण डनयतीने डतचे काम चोख केले
िोते.त्या मुलीने त्यांना भेटायला बोलावले िोते.िवळचे डमत्र निल्याने मंर्लाबाईंनाच िोबत घेऊन िावे
यािाठी ते त्यांना खूर् ठेवण्याचा प्रयत्न करत िोते.
र्ेवटी भेटायला िाण्याचा डदवि उिािला.िकाळी लवकर उठून त्यांनी मंर्ला बाईंना पण डफरायला
िायचे आिे अिे िांडर्तले.िवळच अिलेल्या िावािडनक उद्यानात ती मुलर्ी भेटायला येणार िोती.बरोबर
११वािता ते दोघे िांडर्तलेल्या डठकाणी पोिोचले.ती बाकावर पाठमोरी बिलेली िोती.कोणाची तरी चािूल
लार्ल्याने डतने मार्े पाडिले.ती अर्दी िुबेिूब डवनायकरावांिारखीच डदित िोती.मंर्लाबाईंना तर कािीच
कळेना.त्या आळीपाळीने दोघांकिे पािात िोत्या.
"बाबा, मी काडमनी तुमची मुलर्ी."
"तू कर्ावरून माझी मुलर्ी आिेि? चेिऱ्यात िाम्य अिले म्िणून काय झाले?"
"बरोबर आिे तुमचे. पण आईने मरण्यापूवी तुमची एक र्ोष्ट माझ्याकिे डदली िोती. "अिे म्िणून डतने
पिामधून एक व्िी अक्षर अिलेली िोन्याची अंर्ठी काढून दाखवली.त्यामुळे आता त्यांची खात्री पटली.
"माझी आई कॉल र्ला िोती.पण मी डतच्या पोटात अिल्यापािून डतने िवा िोिून डदले. मी पाच
वर्ांची झाल्यावर अनाथाश्रमात ठेवले. मरेपयंत लोकांच्या घरी काम करत राडिली. मला तुमच्याडवर्यी
कधीच िांडर्तले नािी. पण िेव्िा डतला वाटले की ,ती िास्त डदवि िर्ू र्कणार नािी. तेव्िा डतने िवा
िांडर्तले.ती तुम्िाला कधीच दोर् देत नव्िती.फक्त चांर्ल्या कुळाचे बीि वाया िाऊ नये. म्िणून डतने मला
िर्वले.
"आतािी मी माझा िक्क मार्ायला आले नािी.फक्त आईबापाचे छत्र मला द्या. "एवढे बोलून ती थोिी
थांबली.
डतच्या बोलण्यातील िच्चेपणा िाणवून मंर्लाबाईंचा िर्ळा रोर् कमी झाला. त्यांनी लर्ेच पुढे
िोऊन काडमनीला िवळ घेतले. डवनायकरावांनी िात िोिून त्यांची माफी माडर्तली.
"माफी नका मार्ू.तुमची एक चूक माझ्या उरलेल्या आयुष्यािाठी आनंदाचे चांदणे घेऊन आले आिे.
मी तुम्िाला कधीच माफ केलय."
काडमनीिी लिान मुलीिारखी त्यांच्या कुर्ीत डर्रले. आि खऱ्या अथााने त्यांच्या कुटुंबाचा डत्रकोण
पूणा झाला िोता.
िौ.र्ौरी एकनाथ डर्रिाट
१६८/२६८३,ग्रुप नं.८/ ए,टार्ोर नर्र,डवक्रोळी ( पूवा), मुंबई- ४०००८३.
िंपकक क्र. 9594078419
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कथा : "न डफटणारे ऋण’
पाच वर्ााचा डविय िा आपल्या वडिलांच्या म्िणिे
रामलाल च्या मार्े मार्े िाऊन आपल्या छोटया छोटया
िातांनी काम करायचा . डदविभर तो आपल्या वडिलांच्या
िोबतच रािायचा . कारण त्याची आई लिानपणीच
दर्ावली िोती . त्याचे बाबाच त्याचे आई व बाबा या
दोघांचेिी काम िांभाळत िोते . र्ावच्या पाटलाकिे
रामलाल र्ेती वािीचे काम करायचा . वाडर्ाक पर्ारी नौकर
िोता तो . रामलाल पाटलांकिे घरच्या िारखाच रािायचा .
िकाळचा चिा नास्ता व दुपारचे िेवण पाटलांकिेच िोत िोते . मर् िकाळ पािून डदविभर र्ेतीचे व घरचे
काम करायचा . डविय ची आई निल्यामुळे त्याचा िवािण लाि करीत िोते . डविय िाठी िवााची ििानूभतू ी
िोती . िळू िळू तो मोठा िोत िोता . लोकांना वाटे तो मोठा िोऊन आपल्या वडिलांचा काम िांभाळून
पाटलाला चांर्ली मदत िोईल . डविय पाटलाला खुप प्रचन करायचा . पाटील िुध्दा त्याला आपल्या
नातवंिािोबत खेळायला देत िोते . पाळणा झुलवत िोते . आपल्या िोबत डफरवत िोते . डविय डदिायला
िुदंर िोता . आडण चलाख िुध्दा िोता . तो िुर्ार आिे िे पाटलाच्या लक्षात आलं िोतं . पाटलाचे नातू िे
पाटलाला कधी कािी प्रचन डवचारत नव्िते डकिंवा डविय िारखे चंचलिी नव्िते . तेव्िा पाटलान डवचार केला
की या डविय ला आपल्या नातवांिोबत र्ाळेत डर्कू दयायचं याच्या िोबत राडिल्याने माझे नातू िुध्दा िुर्ार
िोतील . अि डवचार करुन पाटलांनी डविय ला र्ाळेत पडिल्या वर्ाात टाकलं तेव्िा त्याचे वय पूणा ििा
वर्ााचे िोते . डविय पाटलांच्या नातवािोबत र्ाळेत िाऊ लर्ला . वर्ाात िुध्दा तो डर्क्षकांना खुप प्रचन
डवचारत िोता . आपल्या मनातील प्रचनांचे उत्तर तो आपल्या डर्क्षकांकिून डमळवून घेत िोता . त्याच्या
िुर्ारकीने डर्क्षक िी खुर् िोते . तो आपल्या वर्ाात पडिला येत िोता . अिं करता करता तो मुलर्ा पडिली
पािून िातवी पयंत र्ावात डर्कला . िोबत पाटलाचा नातू िुध्दा िोता . पण तो अभ्यािात तेवढा िुर्ार
निल्यामुळे त्याला कधी डविय िारखे र्ुण डमळत नव्िते . िि ििे िे दोन्िी मुलं मोठे िोऊ लार्ले ति तिा
पाटलाच्या नातवांमध्ये डविय बद्दल घृणा आडण ईष्या डनमााण िोऊ लार्ली . कािी त्याचे दुिरे डमत्र म्िणायचे
की डविय िा तुझ्या नौकराचा मुलर्ा आिे त्याला तुझे आिोबा का डर्कडवतात ? त्याच्यामुळे तू मार्े पितो
आिे . कोणी कोणामुळे मार्े पित नािी िे त्याला त्यावेळी िमित निावे . िातवी नंतरच्या पुढच्या
डर्क्षणािाठी पाटील आपल्या नातवाला घेऊन तालुक्याला र्ेले व त्याचे एिडमर्न करुन आले . तेव्िा डविय
आपल्या वडिलांना म्िणाला , “ बाबा मला पण डर्कायचं आिे . माझा तर पडिला नंबर आला आिे . मला
तुम्िी र्ाळेत एिडमर्न करुन दया " . तेव्िा डविय चे बाबा म्िणाले , “ नािी रे बाळा , तुला आता पुढुं मी
किा डर्कवू ? त्याच्या िाठी तालुक्याला िावं लार्ेल . तु किा िाडर्ल ? " डविय म्िणाला ते मला माडित
नािी पण मला डर्कायचं आिे .
डविय च्या वडिलांिवळ िायकल नव्िती . तालुक्याच्या डठकाणाचं अतर पंधरा डकमी िोतं .
रामलाल डवचारच करीत रािीला की मी तर एकिी वर्ा डर्कू र्कलो नािी म्िणून तर या पाटलाच्या घरी काम
करतो . माझं िवा कािी पाटीलच आिेत . माझ्याकिे पैिा नािी पण मी उपार्ीिी राित नािी . कधी प्रकृती
खराब झाली तर पाटलांचा िॉक्टरच मला और्ध देतो . मला व माझ्या मुलांचा िवा प्रकारे िांभाळ िी पाटीलच
करतात,कारण माझ्याकिे र्ेती नािी डकिंवा पैिा कमडवण्याचे दुिरे िाधन िी नािी . चला एकदा पाटलांना
म्िणून पािू या . रामलालन पाटलांना डविय ची डर्कण्याची ईच्छा िांडर्तली तेव्िा पाटील रामलाल ला
म्िणाले , “ पिा रामलाल र्ावच्या र्ाळेत मी तुझ्या मुलाला िातवी पयंत डर्कवलं , आता पुरे झाले . काय
करेल तो डर्कून . तुझ्या नंतर तुझे काम त्यालाच िांभाळायचे आिे; म्िणून तू आपले काम त्याला िळूिळू
डर्कव ” . अिे ऐकल्यावर रामलाल दुःखी झाला . मी माझ्या मुलाला पुढे डर्कवू र्कत नािी . िे त्याला
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कळलं िोतं . डविय ितत आपल्या बाबाला म्िणायचा मला डर्कायचं आिे . दोन मडिन्यानंतर पाटलांचा
मोठा मुलर्ा मुब
ं ईवरुन आला . तो मुब
ं ईला मोठया पदावर काम करीत िोता . त्याचा पूणा पररवार िुटी घेऊन
र्ावात पंधरा डदविािाठी आला िोता . त्याच्या िेवेिाठी डविय ला पाटलांनी आज्ञा केली िोती . तेव्िा डविय
िा त्यांची व त्यांच्या मुलांची िेवा करु लार्ला . त्यांना कािीिी अिचण र्ेली की डविय त्यांचे िवा कामं करु
लार्ला . रामलाल चा मुलर्ा म्िणून िवा त्याला घरचाच र्िी आिे अिे िमिू लार्ले . पंधरा डदवि झाले
पाटलाचे डचरंिीव मुब
ं ईला परत िायला डनघाले . डविय च्या िेवपे ािून ते खुप खुर् िोते . त्यांच्या लक्षात
आलं िोतं की डविय खुप िुर्ार मुलर्ा आिे . िांडर्तलेले प्रत्येक काम तो नम्रपणे ऐकतो व करतो . िाता
िाता डविय ला डवचारले की तु आमच्या िोबत मुब
ं ईला येर्ील का ? तेव्िा तो आपल्या बाबांकिे पाित
राडिला . त्याच्या बाबानं िोकार डदल्यावर तो म्िणाला की मला र्ाळा डर्कवाल तर मी येतो . तेव्िा ते म्िणाले
की चल एवढुं ना ? तू र्ाळेत माझ्या मुलांिोबत िाडर्ल व नंतर घरचे कामिी करर्ील . तेव्िा डविय खुप
खुर् झाला . पाटलांनी िुध्दा परवानर्ी डदली . अर्ा प्रकारे डविय मुब
ं ईला आला . िािेबांच्या मुलािोबत
त्याचेिी एिडमर्न त्यांनी करुन डदले िोते . तो र्ाळेत िाऊन घरचे िवा कामे करायचा . िािेब व त्यांच्या
घरचे िवा लोक डविय पािून खुर् िोते . रात्री डविय िािेबांच्या लिान मुलीला डर्कडवत िुध्दा िोता . िे
पािून िािेब म्िणाले की तुला िेवढुं डर्कायचं आिे तेवढुं मी तुला डर्कडवणार . तू मन लावून काम कर व
डर्क . डविय फार िमाधानी िोता . तो दिावीत चांर्ले र्ुण घेऊन पाि झाला िोता . त्याच्या र्ाळेत िवा
डर्क्षक त्याचे कौतूक करीत िोते . त्याच्या वर्ाडर्क्षकाला त्याच्या घरची क्स्थती माडित िोती म्िणून त्यांनी
डविय ला एक िल्ला डदला तू पुढे पॉलीटेक्नीक ला एिडमर्न करुन तीन वर्ााचा इंडिनीअरींर् चा डिप्लोमा
करुन टाक . त्यांन आपल्या डर्क्षकाचे म्िणणे आपल्या िािेबांना िांडर्तले व त्यांनी त्याचा एिडमर्न करुन
डदला . तो तीन वर्ाात न अिखळता चांर्ल्या र्ुणांनी पाि झाला . त्याला कॉलेि किूनच एका किंपनीत नोकरी
िुध्दा डमळाली . तो नोकरी करुनिी घरचे काम िांभाळीत िोता . त्याला पुन्िा पुढे डर्कायची इच्छा झाली व
तो एका वर्ाानंतर बी.ई. मध्ये आपले एिडमर्न करुन त्यांने पुढच्या तीन वर्ाात आपली डिग्री पूणा केली . आता
तो मोठा झाला िोता . िािेबांच्या मुलापेक्षािी िा मुलर्ा िास्त िुर्ार िोता . पण त्याचे आधार िािेब
अिल्यामुळे तो त्यांना आपले आई बापच मानत िोता . त्याला आता िरकारी नोकरी लार्ली िोती . एरीर्ेर्न
डवभार्ात तो इंडिडनअर झाला िोता . त्याच्या लिाची वेळ आली िोती . िािेबाची लिान मुलर्ी त्याला
मनातल्या मनात पिंत िोती पण तो कधीच कािी बोलून दाखडवले नव्िते की त्या मुलीनेिी कधी त्याला कािी
बोलले नव्िते . त्या मुलीच्या आईला मात्र िे िर्ळे कळत िोते . तीने िािेबांना िांडर्तलं की डविय चांर्ला
मुलर्ा आिे . आपण आपल्या लिान िोनुचं लि त्याच्यार्ी लावून टाकू . िािेबिी र्िरात रािून मोठया
मनाचे झालेच िोते . त्यांना ती र्ोष्ट पटली व त्यांनी डविय ला आपले डवचार िांडर्तले . तो तर कािी बोलुच
र्कला नािी . कारण त्याला माडित िोतं की आि आपण िे कािी आिोत ते िवा िािेबांमुळे व त्यांचे वडिल
पाटील यांच्यामुळे . तो आपल्या आयुष्याचा एवढा मोठा डनणाय किं घेणार ? त्याच्या िंपूणा कुटुंबात तो
पडिला पदवीधारक िोता . आडण िरकारी इंडिडनअर िुध्दा . त्याचे लि झाले . तो खुप िुखी व िमाधानी
झाला . त्याचे नंतरचे आयुष्य फार बदलून र्ेले . पाच वर्ाातच त्याच्या कामानुिार त्याला दोन पदोन्नती
डमळाल्या . तो आपल्या डवभार्ाचा उपडवभार्ीय अडधकारी झाला िोता . िीवनाच्या या प्रवािात त्याच्यावर
खुप लोकांचे उपकार िोते . तो एकिी व्यक्तीला डविरला नव्िता . डकती तरी लोक त्याच्या िीवनात आले िोते
. त्याचे वडिल , आईची आठवण , पाटील , प्राथडमक र्ाळेचे र्ुरुिी , दिावीचे िर , मुंबईचे िािेब ईत्यादी
या िवााचे ऋणातून तो कडधच मुक्त झाला नव्िता व तो कधी मुक्त िोणार िी नव्िता . त्या िवााबद्दल डविय
कृतज्ञ िोता .
मिेन्द्र िोनेवाने , र्ोंडदया
मो . ९ ४२१८०२०६७
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िट्टी आिोबा
िदोडदत आनंदी आडण उत्िािी अिलेले दांपत्य म्िणिे नेने आिोबा
आडण आिी. िंपूणा ियातभर नोकरी रािुरी येथे केली ररटायिड येथेच झाले
ररटायिड झाल्यानंतर आिी आिोबांची मुलं पुण्याला िेटल झाली परंतु
आिी-आिोबांना कािी पुण्यात करमत नािी त्यामुळे ते अधून मधून रािुरीला
फेरफटका मारतात. मार्ील वर्ी फेब्रुवारीमध्ये ते रािुरी ला रािण्यािाठी
आले आडण माचा मडिन्यात कोरोनामुळे लॉक िाऊन झाले त्यामुळे त्यांना
कािी पुण्याला िाता आले नािी. नेने आिीचा िर्ळा वेळ डदविभर घरातील
कामे करण्यात िात अिे. तर िकाळी नेने आिोबा बाबा रामदेवांची
योर्ािने ,प्राणायाम करत. रामरक्षा म्िणत, आिीला थोिीफार स्वयंपाकात
मदत करत, दुपारी एक छानर्ी झोप काढत. िंध्याकाळी र्ॅलरीत उभा रािून
येणाऱ्या िाणाऱ्या वािनांकिे बघत वेळ िात अिे. थोिेफार मुलाला फोन,
मुलीला फोन, नातेवाईकांना फोन अिं चालू िोतं. वर्ााची िुरुवात पािवा
िणाने िोते परंतु पािव्याला लॉक िाऊन अिल्याने र्ुढीला बांधण्यािाठी
र्ाठी आणता आली नािी व र्ाठीडवनाच वर्ााचे स्वार्त झाले. र्ौरी र्णपती आले परंतु र्ौरी र्णपतीचा उत्िाि
कािी नव्िता. नेने आिी-आिोबांना आता कुठेतरी बािेर पिावं आपल्या माणिांना भेटावं अिं वाटत िोतं. नेने
आिींची बडिण िवळच राित अिल्यामुळे त्यांनी दोघांनािी र्ौरी र्णपतीिाठी आमंत्रण डदले. नेने आिींचा
भाचा चार चाकी घेऊन आला व आिींना र्ौरी र्णपतीिाठी घेऊन र्ेला. आिी व आिोबा र्ौरी र्णपती िाठी
त्यांच्या घरी र्ेले खरे पण येताना मात्र िे कोरोना घेऊन आले. आिीच्या बडिणीच्या िावयांना कोरोना झाला
िोता ते देखील र्ौरी र्णपतीिाठी रािुरीला आले िवा िण एकमेकांच्या िंपकाात आल्यामुळे िवांनाच कोरोनाची
लार्ण झाली िोती. नेने आिी-आिोबा दोघांनािी कोरूना ची लार्ण झाली. दवाखान्यात पंधरा डदवि ऍिडमट
झाले. मुलर्ा, मुलर्ी, िून, िावई अिून कोणीिी त्यांच्या िेवेिाठी येऊ र्कत नव्िते कारण त्यांना कोरोना
झालेला िोता. नेने आिोबांना िायडबटीि िोता त्यामुळे आिी-आिोबा फारिे कुठे डफरायला िात नित कारण
त्यांना दर्दर् मानवत निे रािुरी आडण पुणे िोिून दुिरीकिे नेणे आिोबा आिी िात नित. ररटायर झाल्यानंतर
अनेक िण त्यांना म्िणाली चारधाम करा डफरून या परंतु आिोबांच्या तब्येतीमुळे आिीने कधीिी चार धाम
डकिंवा इतर कुठे डफरायला िाण्याचा िट्ट केला नािी. कपिालत्ता डकिंवा इतर कािी खचा आिी आिोबा करत
नव्िते परंतु कोरोना या आिाराने मात्र दोन लाख रुपये त्यांच्याकिून विूल केले िोते . िवांनी त्यांना डनक्षून
िांडर्तले िोते लि आल्याडर्वाय घराबािेर पिायचे नािी आिी आिोबा घरात अिकुन पिले.
डदवाळीला मुलर्ा मुलर्ी िवािण एक एक करून भेटून र्ेले परंतु पुण्याला कािी आिी-आिोबांना
येण्यािाठी कोणीिी डिरवा डििल देत नव्िते. नातवंिांना रोि क्व्िडिओ कॉल करून मन भरत नव्िते. प्रत्यक्ष
भेटण्याची आि आिी-आिोबांना लार्लेली िोती. टीव्िीवरच्या रेडिओवरच्या बातम्या, व्िाट्िअप वर च्या
बातम्या बघून लि आपल्यापयंत कधी येईल याची वाट दोघेिी पाित, आला डदवि आनंदाने िािरा करत िोते.
कोरोनाने र्रीरावर दुष्पररणाम केले िोते ते िळूिळू डदित िोते .आिींना थोिेफार पाय दुखणे, पाठ दुखणे अिा
त्राि िोई. बाबा प्राणायाम डनयडमत करत. भािी, डकराणा आणायला िाणे थोिे-फार मंडदरात िाणे या
कामािाठी त्यांचे बािेर पिणे िोत अिे तोंिाला मास्क लावूनच डतकिे वावरत अित .
कोरोना मधून बरे िोऊन आता ििा मडिने उलटले िोते पण बाबांनी एवढ्यात कािी र्ुर्र चेक केली
नव्िती. आिी िारखे मार्े लार्ल्या अिो र्ुर्र चेक करून घ्या. एवढ्यात फार र्ोि खान िोते. मुलर्ा, मुलर्ी,
िून, िावई, नातवंिे िर्ळ्यांनी िांर्ून झालं आिोबा कािी र्ुर्र चेक करायला िायला तयार िोईना. बाबा
म्िणाले अरे कोरोनाच्या काळात डकती िुया टोचल्या माझ्या र्रीराला डकती वेदना झाल्या मला आता माझ्यात
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ताकत नािी. पुन्िा वेदना ििन करण्याची माझी अडिबात इच्छा नािी. मी र्ुर्र चेक करायला िाणार नािी आता
कािीिी िोवो.
आिोबांना किे िमिावून िांर्ावे िेच कळेनािे झाले िोते िवांना. लिान मूल अितं तर िाताला धरून
नेले अिते दवाखान्यात. एवढ्या मोठ्या माणिाला िमिून किं िांर्ायचं मोठा प्रचन पिला िवांना. आिी
आिोबा एकटीच राित िोती रािुरीत, आिोबांना अचानक कािी झाले तर डकती धावपळ िोणार िोती आिींची.
एकदा कोरोना झाला आिे पुन्िा िोणार नािी कर्ावरून आडण पुन्िा तिा प्रिंर् आला तर किे िोणार याची डचंता
आिींना ितावत िोती. आता र्ुर्र चेक करण्यािाठी तयार किे करायचे?
नेणे आिी-आिोबांच्या र्ेिारी एक कुटुंब राित िोते िुवे नावाचे त्यांना एक मुलर्ा आडण मुलर्ी िोती.
मुलर्ी इयत्ता दिावी तर मुलर्ा पाचवीत. नेने आिी-आिोबांची नातवंिे पुण्याला िोते परंतु िुवेंच्या मुलांमध्ये
त्यांना त्यांची नातवंिे डदिायची त्यामुळे िुवे कुटुंबाची व नेणे आिी-आिोबांची चांर्ली र्ट्टी िमली िोती .
नेणे आिी-आिोबांना कोरोनो झाला तेव्िा िुवेंची मुलं डकचन मधल्या डखिकीतून त्यांच्यार्ी बोलायची तेवढेच
आिी-आिोबांना बरे वाटायचे. फोनवर बोलून एकमेकांर्ी र्प्पा मारायची. कोरोनामुळे लॉक िाऊन काळात
िवािण घरात बंडदस्त िोते परंतु भावना मात्र बंडदस्त नव्ित्या. नाती रक्ताची अिोत वा मानलेली माणिं
मनाने एकमेकांर्ी िोिलेले िोती त्याचंच उदािरण म्िणिे िुवे व नेने कुटुंब िोते.
मनस्वी िी िुवे यांची मुलर्ी नेने आिी-आिोबांर्ी डतची चांर्ली र्ट्टी िोती. आिोबा र्ुर्र चेक
करायला िात नािी िी र्ोष्ट िवांना िमिली िोती. मनस्वीला िी र्ोष्ट िमिले िोते डतने िी आिोबांना
िांर्ण्याचा प्रयत्न केला आिोबा डतला म्िणाले अर्ं मला िुया टोचतील र्ुर्र चेक करण्यािाठी. तुला आविेल
का माझ्या वेदना बघायला? आिोबा अिे म्िटल्यावर त्यांना काय उत्तर द्यावे मनस्वीला िा प्रचन पिला. मनस्वी
ची आई म्िणाली अिो आिोबा तुम्िाला कािी कमी िास्त झाले तरआिी एकट्ा आिेत त्यांची डकती धावपळ
िोईल. त्यांचा कािीतरी डवचार करा. एवढे िांडर्तले तरीिी आिोबा तयार झाले नािीत.
मनस्वी दिावीला िोती डतची र्ाळा चालू झाली िोती ती एक डदविाआि र्ाळेत िात अिे परंतु डतची
आई डतला र्ािीवरून िोिवत अिे त्यामुळे मनस्वी ची िायकल तर्ीच पिून िोती.
लॉकिॉऊन मुळे िायकल बरेच डदवि झाले िोते एकाच िार्ी िोती .आिोबांना िायकल चा व्यायाम
खूप आवित अिे पण त्यांची िायकल पुण्याला िोती ते म्िणाले मनस्वी मी तुझ्या िायकलवरून िंध्याकाळी
रोि एक फेरफटका मारीत िाईन. मनस्वी म्िणाली चालेल आिोबा नक्कीच पण लॉकिाउनमूळे िायकल कािी
वापरत नािी डतची ब्रेक पण काम करत नािीत आडण िार्ची िलत नािी डतला दुरुस्त करून आणावे लार्ेल मर्
तुम्िी वापरा आिोबा खुर्ाल ती िायकल. आिोबा खुर् झाले. खूप डदविांनी मोकळ्या िवेत िायकल
चालवायला डमळणार म्िणून खूप आनंदी झाले. लॉक िॉऊन नंतर िायकल वरून डफरून िवेर्ी बोलणार िोते.
मनस्वीला िी िंधी डमळाली िोती डतने िंधीचे िोने करायचे ठरवले मनस्वी आिोबांना म्िणाला आिोबा मी
माझी िायकल तुम्िाला चालवायला देईल पण एका अटीवर तुम्िी िर र्ुर्र चेक करून आलात तरच माझी
िायकल डमळेल नािीतर मी माझी िायकल तुम्िाला देणार नािी. आिोबा म्िणाले िे कािी बरोबर नािी मनस्वी
म्िणाली मर् तुम्िी िे वार्तात ते बरोबर आिे का? तुमचा िर िट्ट अिेल र्ुर्र मी चेक करणार नािी तर माझािी
िट्ट आिे मी तुम्िाला र्ुर्र चेक केल्या डर्वाय िायकल देणार नािी. बघा काय करायचे ते. मनस्वी ची युक्ती
कामी आली िायकलवर िाण्यािाठी आिोबा र्ुर्र चेक करण्यािाठी तयार झाले आडण प्रचन िुटला .धाक
दाखवून दमदाटी करून ते काम िोणार नव्िते ते काम प्रेमाने ििि र्क्य झाले आिोबांच्या िट्टापुढे डिथे िवाानी
िात टेकले िोते डतथे आिोबा िमोर एक प्रेमळ िट्ट करून िट्टी आिोबांचा िट्ट मोिीत डनघाला िोता.
िडवता िाळुंके (उचीत) श्रीरामपूर
9604231747
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पौक्ष्टक लािू
िाडित्य- दोन वाट्ा िवि, एक वाटी
तीळ, एक वाटी खरबूिाच्या
डबया,अधी वाटी बदाम, पावणे
दोन वाट्ा र्ूळ, पाव वाटी
पाणी, दोन चमचे िािूक तूप
कृती- िवि, तीळ, खरबूिाच्या डबया,
बदाम िवा एकत्र खमंर् भािून
घ्यावे आडण डमक्िरच्या भांड्ांत
बारीक करून घ्यावे. अर्दी बारीक
करू नये. थोिुं आरिबोबि अिावे. दोन चमचे तूप कढईत घालून त्यात र्ूळ
डवतळवून घ्यावा आडण पाणी घालावे. र्ुळाचा पाक झाला की र्ॅि बंद करून त्यात
बारीक केलेले डमश्रण घालावे. छान िालवून लािू वळायला घ्यावेत. िे लािू आठ ते
दिा डदवि डटकतात.
फायदे- कॅलडर्अम,ओमेर्ा थ्री फॅटी ऍडिि, लोि, क्व्िटॅडमन इ, फाईबर इत्यादी घटक
डमळतात. डर्वाय िांधेदुखी व विन कमी करण्यािाठी पण फायदेर्ीर ठरतात.
िौ.डप्रती दबिे,पुणे
९३२६८२२९९८
----------------
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काव्य डवभार् :
र्ुढी पािवा
दान धमा खरेदीचा

बांबू मानवाची काया

प्राण मातीत डनमूान

र्ुद्ध र्ास्त्राचा आधार

र्ुभ पडवत्र र्ोिवा

काल र्णना आरंभ

चैत्र र्ुद्ध प्रडतपदा

नाव ते र्ाडलवािन

म्िणे कोंकणी िौिार

िण तो र्ुढी पािवा

र्ुढी पािव्या पािून

प्रांत कन्निी युर्ादी

प्रथा लौडकक प्रतीक

िुरू डिंदू धमी िन भार्ी तेलर्ू उर्ािी

िृष्टी डनडमाली ब्रम्िाने िािी चोळीनी ििून
चौदा वर्े वनवािी लक्ष्मी उभी अंर्णात

र्ुढी पािवा उपाधी
आम्र डचंच र्ुळवणी

राम डवियी तोरणे पूणा अपूणा स्वप्नांचा
पुत्र कुिंभाराचा ज्ञानी
कल्प वृक्ष िा मनात

घेऊ स्वाडदष्ट प्रिाद
पूिा अंतरी र्ुढीची

डदव्य तो र्ाडलवािन

डर्री तांब्याचा कलर्

केले पराभूत र्कां

झेंिू बतार्ांचा िार

लाभे िवां आर्ीवााद

पांिरंर् र्ंकरराव आिबलवाि, (ििडर्क्षक)
िु. पानिरे िायस्कूल, धमााबाद.डि.नांदेि
मो. नं. ९१५८५५१९७५
------------------

एकांत आडण आठवणी
एकांतात आठवला मि

सोय असे अंगणातील पिांची

आज खातोय पावचपक्र्ानं

र्तकाळ िीवनातला

कपड्ाचे मोल बिू अिायचे

दैना कष्टकयांची िोती

अिायची दोन वस्र कर्ीतरी

छिी वािायची छमछम

पण िोता मोठ्या मनातला

पण इज्ित झाकलेली अिायची

डवद्या यायची घमघम

नव्हती घरात रेलचेल आिची फॅर्न मन िैरान करी
अन्न र्स्र वनर्ायााची
पण उपािी कोणी नसे

वजभेचे चोचले पुरर्तोय खरं

आिच्या डर्क्षणात िांर्ा

असायची रोज चटणी भाकरी कुठेच डदित नािी दम
पण वतची चर् न्यारीच बरं
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घर अंर्ण पोरा बाळांनी

आता मात्र हम दो हमारे दो

म्िणुन िवांना िांर्णे आिे

भरलेल र्ोकूळ डदिायचं

इतकच वर्श्र् मानसाचं

मानुिकी िपावी िवांनी

पै पािुने येनारे िानारे

आईर्वडलांनाही स्थान नाही

कोणाचच भल िोत नािी

घर र्िबिुन िायचं

कस पुढील वपढ्ांच व्हायचं

प्रवािा डवरुध्द वार्ण्यांनी
प्रवािा डवरुध्द वार्ण्यांनी...

िौ.खेिकर िुभद्रा
मुख्याध्याडपका डि.प.
प्रा.र्ा.डपठ्ठी ता.पाटोदा
डि.बीि मो.9403593764
----------------

विंत फुलला मनोमनी
ििा प्रािक्ताचा दारी पिला

भेटता मायबापा भाऊवडिनी

मनोमनी अिा विंत फुलला

िांिते िुख िाताना मािेरी

िाई िुई चमेली र्ंधाळल्या

लेकीबाळा मुली येता मािेरी

पळिाचा बिर दारी खुलला

भेटती प्रेमानेच िणावाराला

विंतात पानर्ळ डदिे रानात डझम्माफुर्िी घालती अंर्णी
धुंद करतो मोिर आम्रवृक्षाचा तव विंत मनोमनी र्ं फुलला
फांद्याफांद्यात कोवळी पालवी

उन्िाळ्याचे डदि येताच करा

ऐकू िुरेल रव कोडकळपक्षाचा

लोणचे िांिर्े पापि र्ेवया

टांर्ला झोका विाच्या फांदी

दारी घातलेले वाळवण िारे

डिंदोळता ियीिंर्े या अंर्णी

कोठारात भरु धान्य कुरिया

मािेरच्या वाटेवरी िोती र्ोळा

आला विंत िा वाितर्ाित

बालपणीच्या येती आठवणी

भेर्ाळली भुई िारे र्ेत रान

चैत्र िोिळा र्ुढीपािव्याचा

तिानले पर्ुपक्षी मुकेच िीव

बंधुरािा न्याया येतो िािरी

कर्ी भार्वावी त्यांची तिान
िौ. भारती िावंत, मुंबई
9653445835
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काळोख
दाट काळोख मनात

आता स्वरांत रूतून

कािी पिेना पाऊि

ढर् िमले क्षणात

िाती डतफन घेऊन

आला पाऊि भरून

आला पाऊि पािून

किं डचत्र भयंकर

मन पाखरू रानात

कुणब्याची घुिमट

रार्ावला डदनकर

झूरे मनात रािून

काळ्या काळ्या िलदात

वाट पािे विुंधरा
रूणझूण वािे धून
पक्षी करी डकलडबल

कधी बदलेल काळ

झाली िमीन कोरिी कोंिीयले मोतीिर
डदिे कोरिा दुष्काळ
कडवता नरविे
मस्तर्ि िूना िालना 431203
Mo.7620434279
________________

िुखाचे िोबती
िोतो िेंव्िा डिरवार्ार

िुखाचे िवा िोबती

डकती नाचले ििले

िवािण र्ुण र्ायचे,

आले मला कळून,

माझ्या या अंर्ावरती,

िाता येता मिकिे

ज्यांना आपले िमिलो

िायंकाळ िोत अिता

पाितचं ते रािायचे.

ते पण र्ेले पळून.

ििारोंची व्िायची भरती.

डझिवली ती तुमच्यािाठी

ऊन ,पाऊि वादळवारा

फळे अिता माझ्यावरती

माझी ती काया,

नािी केली पवाा,

यायचे डचमणी कावळे,

नाना िंकटे िोिून

परोपकारी वृत्ती माझी

उपयोर् घेऊन माझा

डदली तुम्िा छाया.

उभा डमळण्या िुख िवाा.

उिून र्ेले िर्ळे.

आनंद यिपलवार
िारीकोट,ता.धमााबाद
9975996856
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"नको िावू दूर’
तिानलेला िीव डचमणी

खुले झाले र्ोि पाणी

िल्ली ती डदित नािी

मंिूर झाले आिाव आवेदन //३//

रार्ावली का र्ं डचऊ

िप मानवा, तू डनिर्ाा

िांर् बरं मला कािी ? //१//

राख पयाावरण िंतुलन

तिानलेला िीव कुत्रा

डमळेल िवांनाच पाणी

िीभ त्याची िलवतो

थांबव आता िवाच प्रदूर्ण //४//

र्ुलमोिराच्या छायेखाली र्ंधार स्वरांच्या नादािम
तृर्ाता िीव डविावतो //२// िार्ृत केला दडलत िमाि
मिािच्या चवदार तळ्यािाठी

नभी तेिाळली डनळी िूया डकरणे

बाबािािेबांनी छेिले आंदोलन

नडमते मी त्यांना िक्स्मत िरोि //५//
िौ. िरोि िुरेर् र्ािरे
भाईंदर
-------------------

आठवण र्ाळेची
घंटेची घणघण नािी कानावर

र्ाळेतील फुले मुले कोमेिली ।

मुलांचा आवाि कधी येणार।

र्ाळा मुलांच्या र्ोंर्ाटाडवणा

परी मुलांचा भाि ितत मनी
माझी र्ाळा कधी िुरू िोणार । ।

किा िोळ्याची आता ओलावली । ।
मुलांडर्वाय र्ाळा िुनी वाटते

डखचिीचा िुंर्धी दरवळ नािी िेलावते मन िुन्न िोऊन।
तरी मिालेभात आता िाद घाली कोरिा खळू फळा पािे वाट
ताटांचा आवाि पिे माझे कानी डखन्न ओिाि र्ाळा पािून । ।
मि आठवण र्ाळेची आली । ।

येणार कधी आविते िवंर्िी

अभ्याि दाखवायची घाई नािी

वर्ाामधील िेस्क िुद्धा बोलती ।

मुलांचा घोळका मनात अितो ।

र्ुकर्ुकाट झाला अर्दी र्ाळेत

आता काय करु मुलांचे प्रचन येती
आठवणींचा चटका मनाला बितो ।

वरचेवर प्रचन मलाच डवचारती । ।

िौ.यर्ोधरा िोनेवाने, र्ोंडदया

कधी िोणार आपली र्ाळा िुरू
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पालापाचोळा
अर्ोक वृक्षांची माळ अंर्णात

उदािपणे बघे वेिा पाचोळा

ताठ उभी ती झुलती तोऱ्यात

िळिळ ििती पाने तयाला

डर्डर्र येता थंिी घाली र्ळ

स्फुरण चढे ओल्या र्वताला

आडण मर् िुरु िोई पानर्ळ तुिवून िाती िन िारे त्याला
रार्ावून तो टाकी पाने पायार्ी

कुरकुरत बिे रस्त्यात एकला

पालापाचोळा िोई खट्टू मनार्ी

र्रीब डबचारा तो पालापाचोळा

नडवन आर्ा घेऊडन येई उर्ा

रार्ावून म्िणे वरच्या पानाला

उिळून टाकी िाऱ्या दािी डदर्ा र्वा इतुका तुि िवा कर्ाला
उल्िािाने येई चंद्र रातच्याला

उद्या िोर्ील तू एक माझ्यातला

र्ुभदा दीडक्षत पुणे
9881062115
---------------------

कोरोना
कुणी बािेर िाणार नािी

घरी रिा, िुरडक्षत रिा

कुणी आत येणार नािी

आपल्याला िपत रिा

करायचे आिे रक्षण मला!

बािेरचा धोका िवा कर्ाला

घराचा उुंबरठा म्िणाला....

घराचा उुंबरठा म्िणाला....

आि अंतर राखून आिो

करोिोंची मिार्क्ती आिे.

निू ििवािात,िोबत आिो

उद्याचा आर्ेचा डकरण आिे

नंतर भेटायचे एकमेकाला

मिायुद्धार्ी िामना करायला

घराचा उुंबरठा म्िणाला...

घरात रिा उुंबरठा म्िणाला....
मीना खोंि, िैद्राबाद
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कोरोना-एक राक्षि
बघता बघता वर्ा िरलं

केला त्याने िवांचा छळ फार

वाढडदवि कोरोनाचा झाला

आिे तो मोठा अमानुर् राक्षि

कधी िाईल आपल्यातून

त्यािाठी आला िालीम उपाय

िाऱ्यांना ध्याि लार्ला

रामराम ठोकूया त्याला घेऊनी लि

डविरू नका घालायला मास्क

येता तुमच्यापयंत लि

पाळा िामाडिक अंतर

पाळायचे कािी डनयम तरी

िाबणाने िात धुवा स्वच्छ

नािी ियर्य कुठलीिी

नको व्िायला पचचाताप नंतर

वाटत अिले बरे िरी

िौ.डप्रती दबिे, पुणे
९३२६८२२९९८
-----------------

चांदणरात
मुग्ध चांदण्या रात्रीि

बिरली रातराणी

घ्यावे र्ोंदून चांदण,

लयलूट िुवािाची,

िख्या िािणाचे मन

ओढ लार्ली मनाला

मला डमळाले आंदण...

िख्या तुला भेटण्याची...
िात िातात घेऊन

रात्रभर चांदण्यांची

करू िफर नभाची,

चमचम आकार्ात,

तुझा मखमली स्पर्ा

िोते त्यांची पखरण

देतो ऊब चांदण्याची...

तुझ्या रे बािुपार्ात...
िौ.र्ौरी ए.डर्रिाट, मुंबई

--------------------
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"एका डदलाने रािू या’
देर् बलर्ाली आपण बनवू या

र्ुरूिंना वंदन करू या

आपण िारे भारतीय एकडदलाने रािू या

देर्ाचे आधारस्तंभ बनू या...५

कोणी न इथे उच डनच मानू या

घाणेरिी फॅर्न िोिू या

िाती धमााच्या डभंती तोिू या

फॅर्न मुळे िोणारी देिप्रदर्ाणे थांबवू या

िुंिा बंदी दारूबंदी करू या

देर्ाची म्िण िंस्कृती ितन करू या

र्ुण्या र्ोडवंदाने नांदू या...१

पार्च्यात िंस्कृती फेकून देवू या...६

भ्रष्टाचारी याि पकिन देवू या आईवडिलांची िेवा करू या
घाम र्ाळून िमाधानाची भाकरी खाऊ या थोरामोठ्यांचे अनुकरण करू या
देर्ात र्ांतता नांदवू या देर् प्रेमाची र्ीते र्ावू या
देर्ाचा झेंिा उुंच ठेवू या...२ डदस्कोिॉन्िची र्ीते िोिू या...७
देर् द्रोह्याना ठेचून काढू या

मिात्मा फुले,आंबेिकरांचे

देर्ाचे ऐक्य डटकवू या

स्मरण करू या

स्वाडभमानी िीवन िर्ू या

दडलतांची दुःखे िमिून घेऊ या

देर् भक्तांना वंदन करू या...३

र्ररबांना स्वावलंबी करू या

अंधश्रधेला र्ढून टाकू या

प्रत्येकाि िन्मानाने वार्वू या...८

अन्यायकारक रुधीला िोिू या तंबाखू,दारू, र्दा र्ुटखा िोिू या
िातात िात देवू या ककक,एड्ि, कोरोना रोर्ापािून वाचवू या
र्रीबाला मदत करू या....४ परस्त्री मातेिमान मानू या
चांर्ले डर्क्षण घेऊ या

डर्वरायांचा िंदेर् आचरणात आणू या...९

कॉफी करनाराला पकिन देवू या
िी.एि.कुचेकर पाटील,
िेवा डनवृत मंिळ अडधकारी,
भुईंि तालुका वाई डिल्िा िातारा
मो.न.७५८८५६०७६१.
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‘ज्योतींचा बा'
तूच लाडवली पणती िाक्षरतेची घराघरांतून,
उिडळलेि ज्ञानप्रकार्ाने र्ेला अंधार िंपून….
डर्कवून अधांडर्नीि बीि िमानतेचं रूिवलं,
लढून स्त्रीयांिाठी बळ पंखात तयांच्या भरलं….
िाणून दु ख बळीरािाचं लेखणीतून मांिलं,
दुबाल,वंडचतांच्या िक्कािाठी रक्ताचं पाणी केलं….
मोफत,िक्तीच्या डर्क्षणाचं मित्त्विी तूच िाणलं,
अडवद्येचा पररणाम दावूनी िमािाि िमिावलं….
अडनष्ट त्या रुढी परंपरांना तूच वेिन घातलं,
धरूनी ित्याची काि मूळ िातीयतेचं उपटलं….
नावाप्रमाणेच ’ज्योतींचा बा' ठरला ख-या अथाानं
केले अलोडकत अवघ्या िर्ा दीप अक्षरांचे लावून….
‘क्रांतीिूयाच' आला काळोखाच्या र्भाातून,
तेिाने तुडझया अज्ञान अंधकार र्ेला िरुन….
कळेना कािी आम्िांि, किे फेिावेत ऋण,
र्ब्दिी पिती अपुरे करण्या तव र्ुणर्ान….

िौ.आरती डिुंर्ोरे
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रांर्ोळी

श्रीमती मेघा अडनल पाटील नवापूर
डिल्िा नंदूरबार यांनी काढलेली र्ुढीपािवा रांर्ोळी

िौ.डकरण पुरुर्ोत्तम कावळे, ििडर्क्षीका
डि.प.वररष्ठ प्राथडमक र्ाळा, पाथरी पं.ि.र्ोरेर्ाव डि.र्ोंडदया
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वाढडदविाच्या िाडदाक र्ुभेच्छा...!
नाव - नािा येवतीकर
िन्मतारीख -26/04/1976
डर्क्षण - बी ए िी एि
पत्ता - डर्क्षक कॉलनी, धमााबाद डि. नांदेि
फोन - 9423625769
र्ुभेच्छूक - िाडित्य िेवक िमूि
---------------------------------

नाव - िॉ. श्री. वैभव बंडिधर पाटील
िन्मतारीख -27/04/1982
डर्क्षण - एमबीबीएि एम िी िी एम. (Cardiologist) हृदयरोर् तज्ञ
पत्ता - हृदयरोर् डवभार् प्रमुख ,भारती डवद्यापीठ , पुणे
मोबाईल क्रमांक 081510 96369
र्ुभेच्छूक - श्रीमती मेघा अडनल पाटील
---------------------------------

नाव - िौ. अचाना नार्ोराव येवतीकर
िन्मतारीख -30/04/1984
डर्क्षण - बारावी
पत्ता - डर्क्षक कॉलनी, धमााबाद डि. नांदेि
फोन - 9423625769
र्ुभेच्छूक - िाडित्य िेवक िमूि
---------------------------------
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वाढडदविाच्या िाडदाक र्ुभेच्छा...!
नाव - श्री.प्रवीण दंिवते आडण िौ. प्रडतभा दंिवते
लितारीख - ५/५/१९८०
डर्क्षण - बी.ए. आडण दिावी अनुक्रमे
पत्ता - डप्रतम, र्ुरूकुल विाित, इंदापूर-बारामती रोि, इंदापूर, डिल्िा-पुणे
मोबाईल क्रमांक-९६०४५५५००२/९९२२८७६४९२
र्ुभेच्छूक - िौ.डप्रती दबिे,पुणे
---------------------------------

नाव - रािेंद्र प्रल्िाद र्ेळके
िन्मतारीख -07/05/1985
डर्क्षण - बी. ए. िी. एि, बी. एि, एम. ए (मराठी),
एम.ए (िमािर्ास्त्र), िी. एि. एम
पत्ता - मु पो डकनर्ाव रािा ता डिंदखेि रािा
डि बुलढाणा 443203
मोबाईल क्रमांक 9823425852
र्ुभेच्छूक - िाडित्य िेवक िमूि

आपणांि िे माडिक किे वाटले? आपल्या िूचना आडण प्रडतडक्रया
आम्िाला eprerna2021@gmail.com येथे मेल द्वारे नक्की
कळवाव्यात.
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