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संपादक य
दोःत हो ,
उहायाने अगदी वैताग आणला असेल ना? अशा वेळेस सुंदर गारवा देणारा फॅ न,

वायाचं सरबत आिण मोग याचा अलगद आलेला सुगंध "कती आ$हाददायक

वाटतो ना ?

असाच काहीसा गारवा तुम&या मनाला दे'यासाठी आ)ही हा ई+यथ- चा “सुपर

कु ल” अंक आणला आहे. यात$या कथा आिण लेख वाचून तुमचं मन कसं िहरवं गार
होईल आिण थकवा कु ठ$या कु ठे पळू न जाईल याची १००% खा4ी आहे.

वेगवेगळे िवषय आिण संक$पना यां&या संगमातूनच बनला आहे हा अंक......
तु)हाला न67च या अंकातून िलखाणाची 8ेरणा िमळे ल ही अपे9ा.
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हा अंक तयार करताना जे:हा लेख वाचत गेले ते:हा जाणवलं 8+येक लेखकाचं

वेगळे पण, +याची जगाकडे बघायची नजर आिण कु वत. असे लेखन वाचायला
िमळा$याब=ल मी भा?यवान समजते @वत:ला.

हरीष जोशAची भटकं ती वाचताना +यात इतके गढू न जायला होते क7 जणू आपणच

8+य9 सव- दृEये बघत आहोत असेच वाटते.

तर अिवनाश कु लकणF&या शेवट&या @टेशनानं मनाचा ठाव घेतला , एक 9णभर

काळजाचा ठोका चुकवला हे मा4 न67.

मंदार Hशदे यांनी अनुवा"दत के लेली एका पोयाची गोI जरा हलके हलके िचमटे

काढू न गेली पण िवचार मा4 न67 करायला लावला. एक िमिनट का होईना

अंतमु-ख जJर झाले.

तर गौरी "कत-ने यांनी इं टरनेM&या आभासी जगातील गुंतागुत आिण भावना ,

मानवी मन यांचे उNम िवOेषण के ले आहे.
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बागेPी देशमुख यांची अनेक िMव@ट , टन- घेणारी कथा माणसाला गुंगवून ठे वते
खरे ......!!

असे )हणतात क7 कोण+याही गोIीचा शेवट गोड :हावा, )हणूनच 8भावी

QिRमSव हा लेख......एका 8भावी QिRम+वाची जडणघडण कशी होते ते जाणून

घेऊया Pी. तुषार नातू यां&याकडू न. Uकवा लागत

ते @वत: QसनमुR7साठी समुपदेशक )हणून काम करतातच आिण िशवाय ते लेखक

ही आहेत. लवकरच +या&या “ मला समजलेला देव ..अ$लाह ..वगैरे !” या लेख
मालेचे पु@तक 8िसVद होत आहे. +यांना अनेकानेक शुभे&छा.....!!!.

- टम ईसाहय
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भटकंती

हरश जोशी

शेवटच ःटे शन

अवनाश कुलकण"

एका पो$याची गो&

मंदार िशंदे

तो.........
तो

गौर क त)ने

गुंतागुंतः भाग १ व २

बागेौी दे शमुख

ूभावी 1य2मव

तुषार नातू
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भटकंती
१२माच)ला राजधानीने

सं7याकाळ

मुंबई से9शलहून

नवी द;लीला रवाना

झालो.प=>म expressने थेट अमृतसरला न जाता राजधानीने द;लीला जाऊन
ितथून प=>म पकडायची व ६-७तासांचा ूवास वाचवायचा असा चतुर Eलॅन आखला
होता. राजधानी वेगवान अस;याने ५तास आधी सुटणाया प=>मला मागे टाकत
सकाळ साडे आठला नवी द;लीला पोचते. प=>म सकाळ साडे अकराला ितथे येते.
पण सुरतनंतर कुठे तर आधीJया एका गाडची derailment झा;याने राजधानी चार
तास रखडली. आप;याकडJया total communication lapseमुळे प=>म पुढे गेली
क काय या शंकेने आLह 1याकूळ झालो कारण आमचे द;ली-अमृतसर Mतीय
वातानुकूलौेणीचे आरNण या गाडचे होते. द;लीला जाईपयOत कुठलीह अिधकृ त
माहती िमळाली नाह. समजा प=>म पुढे काढली तर सगळाच गPधळ! पुढचा ७८तासांचा ूवास कसा करायचा? मला पुढचा सगळा गैरसोयींचा डPगर दसू लागला.
आता माघार घेणे शTयच न1हते. यामुळे द;ली येईपयOत जीवात जीव न1हता.
सुदैवाने प=>मह ५तास लेट झाली व सकाळ साडे अकराऐवजी साडे चारला द;लीहून
सुटली व आLहह सुटलो. राऽी बारा वाजता अमृतसरला पोचलो. आमJया
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गाडवा;याशी सतत संपक) ठे व;याने तो tempo traveler गाड घेऊन ःटे शनवर हजर

होता. तो आLहाला आमJया हॉटेलवर घेऊन गेला.यामुळे ःथलदश)नाचा काय)बम
दस
ु या दवशी योज;या ूमाणे वनाबदल सुW झाला.

अमृतसरला सुवण) मंदरात अफाट गदY होती पण कुठे ह बेिशःत न1हती. वेळेअभावी
आLह मंदरात गेलो नाह. पण पूण) ूद=Nणा केली. जोडे ठे वZयाची सोय महला
सांभाळत होया. एव[या गदYत या \या िन]ेने व सेवाभावाने ौमत होया याला
तोड नाह. ूसाद Lहणून िोणभर िनथळणारया तुपातला चव& िशरा दे त होते.
बाहे रJया बाजूला एके ठकाणी िभंिनवालेचे पोःटर टांगलेले दसले. ितथून बाहे र पडू न
सुवण)मंदराची ूितकृ ती भासणाया व मंदराभोवती तसाच पण लहान पाZयाने
भरलेला तलाव असले;या दिु ग)यानामंदरात गेलो.
ितथे वशेष कांह न1हते. जवळच जािलयनवाला बाग आहे . ितथे बयाच जु9या
खुणांचे जतन केले आहे . िनरपराध _ी, पुWष व बालकांचे िनघृण
) हयाकांड करणाया
जनरल डायर या नराधमाला कधीह प>ा`ाप झाला नाह. इतTया गंभीर घटनेचे
ःमारकह याच गांभीया)चा ूयय दे णारे वाटले नाह. ितथे केले;या भ;यामोbया
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हरवळJया उdानाचे जनतेने picnic spot केले आहे . अथा)त हे माझे वैय2क मत
आहे .
दप
ु ार तीन वाजता वाघा सीमेकडे कूच केले. ितथे भर उ9हात बरच वणवण करावी
लागली. बसZयाची िशःतशीर 1यवःथा न1हती. आप;या बाजूने अफाट गदY होती.
कक)श आवाजात तथाकथीत दे शभ2 पर गाणी ूचंड मोbया आवाजात लावली होती.
दरू अंतरामुळे ूयN काय)बम नीट दसत न1हता. ूचंड गPगाट कWन जनता
आप;या दे शभ2 चे बेिशःत ूदश)न करत होती. ॐी पुWषांसाठf ूसाधनाची कुठलीह
1यवःथा न1हती. कांह ःवयंघोषत बांतीकारक भलेमोठे 7वज फडकवत मागJया
ूेNकांना जे कांह थोडे फार दसत होते तेह झाकून टाकZयाची जबाबदार चोख पार
पाडत होते. दो9ह दे शांचे 7वज सूया)ःताला आदरपूवक
) उतरवZयाचा दै िनक काय)बम
दो9हकडचे जवान आवँयक या इतमामाने पूण) करत असतांना आप;याकडची
जनता माऽ एखाdा िसनेमाचा शे लर पहात अस;यासारखी वागत होती. यात भर
Lहणून क काय दोन िसनेमा नटसारhया दसणारया BSFJया महला सैिनक
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अितशय ःटायिलशपणे फरत होया. या सैिनकापेNा air hostess Lहणून जाःत
शोभ;या असया. BSFचा पण सैिनक वेशात नसलेला एक इसम लोकांJया भावना
भडकवZयाचं काम कWन उ9माद वाढवत होता. एकंदरत सवाOनी िमळू न सवंगतेची
नवीच पातळ गाठ;यासारखे मला वाटले. अथा)त सग$यांना असे वाटले नसणार.
एखादा िसनेमा पाहून बाहे र पडणाया आनंद जमावासारखी मंडळ =खदळत दोन
तीन तास तुंबलेले मुऽवसज)न जमेल ितथे करत या वराट नाiयाला शTय तेवढे
गालबोट लावीत परत फरली.
वाघा सीमेवर लांबलचक पॅसेजJया भारताJया बाजूJया कमानीवर बापूंचा एक जुनाट
फोटो म7यभागी लावला आहे व पाकःतानJया कमानीवर महमदअली जीनांचा.
दो9हकडJया कमानी अगद सारhया. आप;याकडJया पॅसेजJया दो9ह कडांनी
लोखंड गज लावले आहे त. यावर बोगनवेलीसjश झुडपे सोडली आहे त.पॅसेज इतका
मोठा आहे क आप;या बाजूने पाकःतानJया बाजूचे कांह दसत नाह, \याची
9
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आप;याला जाःत उसुकता असते. आप;या कमानीवर व यांJया कमानीवर
गणवेषधार जवान शॐस\ज असतात. आप;या कमानीखालून आत िशर;यावर
डा1या बाजूला ःटे डयमम7ये असते तशी पायया पाययांची िसमkटची बसZयाची
1यवःथा आहे . ितथून काय)बम बघZयासाठf सतत मान डावीकडे वळवून ठे वावी
लागते. मानेला रग लागते व उ9हाने पांव)भाग छान शेकून िनघतो. डोTयावर छपराची
1यवःथा नस;याने टोपी न आणणायांची टाळक गरम होतात. सैिनकांचे जीवन
कती खडतर असते याची लहानशी झलक ूेNकांना अनुभवायला िमळावी या उदा`
हे तूने अनेक गैरसोयी ठे वZयात आ;या असा1यात.
उजवीकडJया बाजूने आसन 1यवःथा नाह. अWंद कडे Jया तळाला ूेNकांना खाली
बसवतात.इकडू न सतत उजवीकडे मान वळवावी लागते. मध;या पॅसेजम7ये
दे शभ2 ची मदरा ूाशन कWन धुंद झाले;या नाचणाया व गाणाया मोठमोbया
गटांJया पायांखाली आपले पाय िचरडले जाणार नाहत याची अखंड सावधानता
बाळगावी लागते. VIP

हणून आत येणाऱांसाठf खास व सोयीची 1यवःथा
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पाकःतानकडल गेटजवळ असते यामुळे यांना सव) काय)बम नीट बघता येतो.
सामा9य माणसाची सगळकडे च गोची!
या 1यवःथेत(क अ1यवःथेत?) काय सुधारणा करणे शTय आहे याचा मी माoया
अ;प मतीने कांह आढावा घेतला ।

१) सामा9य ूेNकांना उ9हातून मैलभर चालायला लागूनये Lहणून सतत फेया

करणाया िमनी बसेसची सोय करणे
२)िसमkटJया पाययांवर शेड करणे
३)सवाOना नीट दसावे यासाठf मोठे TV Screen लावणे
४) पॅसेजJया गजांवर महावीरचब वजेया वीरांचे मोठे cutouts लावणे
५)या सग$यावाढव खचा)साठf ूेNकांना ितक ट लावणे
६) पZयाJया पाZयाची व ःवJछ ूसाधनगृहांची येणारया ूेNकांची मोठf संhया
लNात घेऊन भरपूर 1यवःथा करणे
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अमृतसरला शीख नसले;यांची संhया लNणीय होती.शहराचा कांह भाग सोडता
अःवJछ ग;लीबोळ, अWंद रःते भरपूर होते. सं7याकाळ पाऊस पड;याने कमालीची
थंड होती. हच थंड डलहौसीलाह आमJयाबरोबर आली. याचा अनुषंगीक फायदा
असा झाला क सगळ पव)त िशखरे शुॅ धवल हमवषा)वाने झळाळू न िनघाली. आपण
आप;याला पtरिचत नसले;या भासमय सृ&ीत आ;यासारखे झाले. अगद जवळू न
भरपूर बफा)त वय वसWन धांगडिधंगा करता आला. आमJयात;या एकाने एव[या
वाया जाणाया बफा)वषयी हळहळ 1य2 करत हा बफ) मुंबईत बफा)चे गोळे
वकणायांना वकता येईल कां याची चाचपणी सुW केली. यामुळे याला अनेक थपडा
व अपशuदांचा आहे र िमळाला.

- हरश जोशी (harishjoshi1945@gmail.com)
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शेवटचं ःटे शन

रे ;वे गाडत खचाखच गदY होती...... जीव गुदमरला होता.. साधारण सायंकाळची वेळ
असेल. हवा कुंद होती.व उंमा ह होता.. डबा खचाखच भर;याने डuयातले वातावरण
कPदट असे झाले होते.. खरं Lहणजे मला vा ूवासाला यायचे न1हते.. एक तर वय
पण झालं होत.. यातुन नुकतीच बायपास झाली होती... वर मधुमेह व र2दाब हे
आमचे िमऽ आLहाला सोडत न1हते...

एकदाची गाड सुटली... १-२ ःटे शन वर

थांबली.. काह आत आले, काह बाहे र गेले...एका मुलानं बसायला जागा दली...
आरामात बसलो,गाडनं वेग घेतला. गाड लयीत धावत होती.. =खडक तुन गार वारा
येत होता...कधी डोळा लागला कळाले नाह.
ःवEन क काय कळे ना..एक घर दसलं, माझंच होतं.. बरे च लोक जमले होते, िमऽ
होते, नातेवाईक होते. आत गेलो तर, ह कोपयात रडत बसलेली दसली,बायकांJया
घोळTयात.
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काय ूकार कळे ना, जमीनीवर कुणीतर झोपले होते.. नाका कानांत कापसाचे बोळे ,
अंग पांढ~या कपwयानं झाकलेल.ं .. यावर हार, गुलाल. जवळ जाऊन पाहलं अन,
हबकलोच... तो मीच होतो.. खाडकन जागा झालो.. पाहलं तर गाड थांबलेली होती...
डबा मोकळा होता.. खाली उतरलो, अंग हलकं, डोकं जड झालं होतं.. बाहे र अंधार
होता.. Eलॅटफोम)वर शुक शुकाट होता.. कुठे आलो कळत न1हते. कुठलं ःटे शन आलं
समजत न1हतं.. समोर ःटे शन माःतर उभा होता.. याचा चेहेरा पण नीट दसत
न1हता..
माःतर कुठलं ःटे शन आलं?.. वचारलं अन डो$यासमोर अंधार आली.. बाजुJया
बाकावर बसलो.. काहच उमजत न1हतं. "काका शेवटच ःटे शन आहे , गाड पुढे जाणार
नाह..ूवास संपला.. बस एवढच ऎकु आलं..........

- अवनाश कुलकण" (chakkachur@gmail.com)
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एका पो$याची गो&

(चेतन भगत यांJया १९ एूल २०१३Jया 'टाइLस ऑफ इं डया'मधील लेखाचा मी

केलेला मराठf अनुवाद)

फार वषाOपूव", एका मोbbया जु9या झाडावर एक ूचंड मोठं मधमाँयांचं पोळं होतं.
आजूबाजूला

रं गीबेरंगी

टवटवीत

फुलांनी

बहरलेले

बाग-बिगचेह

होते.

या पो$याचा कारभार चालवZयासाठf काह \ये] मधमाँयांसोबत एका राणी
माशीची नेमणूक करZयात आली होती. या सग$यांना 'सरकार माँया' असं Lहटलं
जाई. 'क&कर माँया' यांचं मध सुर=Nतपणे साठवून ठे वZयाचं काम या 'सरकार
माँयां'वर सोपवून िनधा)ःत होया. याबाबतीत क&कर माँयांचा सरकार माँयांवर
15
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पूण) व|ास होता. िशवाय, नवीन बिगJयांचा शोध घेण,ं पुढJया पढतील त}ण
माँयांसाठf मधाचे नवनवन ॐोत शोधून काढणं, अशी कामंदेखील सरकार
माँयांकडू न अपे=Nत होती.
पो$याचा कारभार कुठलाह गडबड-घोटाळा न होता सुरळतपणे चालावा, यासाठf
सरकार माँयांनी काह िनयम बनवले होते आ=ण कायदे ह संमत कWन घेतले होते.
क&कर माँयांना यांचं पालन करावंच लागे, अ9यथा या िशNेस पाऽ ठरत.
पो$यात राहणा~या ववध जातीJया मधमाँया आपापसात भांडून पो$यासाठf
समःया िनमा)ण होऊ नयेत, यासाठf अशा िनयम व कायdांची गरज होती.
उदाहरणाथ), का$या माँया आ=ण लाल माँया असे दोन मुhय ूकार होते. यांचं
काम एकाच ूकारचं होतं. फ2, या दसायला थोwया वेग$या होया आ=ण यांJया
ूाथ)नेJया आपाप;या वेग$या पती होया.
अशा या पtरपूण) पो$यामधे सव) काह आलबेल होतं. पण काळानुसार काह बदल
घडत गेले. सरकार माँयांची ःवतःची मुल,ं नातेवाईक, आ=ण िमऽमंडळ होती.
16
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यापैक बहुतेकांना 'सरकार माँया' बनता आलं नाह. यांना इतरांसारखं 'क&कर
माँया' बनूनच जगावं लागलं. पण एके दवशी, एका \ये] सरकार माशीJया मुलानं
आप;या ज9मदायाकडं तबार केली क , क&कर माशी Lहणून जगणं फारच क&ाचं
काम आहे . "आप;या सरकार मधाJया साbयांमधून मी थोडं सं मध यायला काय
हरकत आहे ?" यानं वचारलं. "नाह, हे अयोय आ=ण अनैितक आहे ," सरकार
माशीनं Lहटलं.
"कुणाला काऽह कळणार नाह. सरकार गो& आहे , सरकारपुरतीच राहल," सरकार
माशीJया मुलानं उपाय काढला. बरोबरच होतं याचं. क&कर माँयांचा ःवतःपेNा
जाःत सरकार माँयांवर व|ास होता. थोडं सं मध गायब झालं तर कुणाJया लNातह
येणार न1हतं.
आ=ण मग झाली क सु}वात. हळू हळू , सग$या सरकार माँयांJया मुलांनी, भावंडांनी,
नातलगांनी, िमऽांनी, आ=ण हतिचंतकांनी रोज सरकार साbयातलं थोडं -थोडं मध
चोरायला सु}वात केली. आता यांना दवसभर बाग-बिगJयात मजुर करायची गरज
17
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न1हती. अपेNेनुसार मधाची पातळ वाढत नाहये, हे क&कर माँयांJया लNात येऊ
लागलं. काह क&कर माँयांनी हा मुा उचलताच सरकार माँयांनी फमा)न सोडलं,
"आळस झटका आ=ण कामाला लागा".
मधाचा साठा वाढवZयासाठf क&कर माँया अजून क& कW लाग;या. तरसुा,
मधाची पातळ काह वाढे चना. उलट, दवसkदवस मध कमीच होऊ लागला.
लवकरच, सरकार माँयांनी आणखी एक धोरण आखलं. एखाdा न1या बागेचा शोध
लागला क सव)ूथम यांJया मुलांना, नातेवाईकांना, आ=ण िमऽांना ितचा लाभ दला
जाऊ लागला. "जे क&कर माँयांना ठाऊकच नाह, ते यांJयाकडू न हरावून कसं
घेणार," अशी कुजबूज सरकार वतुळ
) ात सुW झाली.
पुढेपुढे, मधाची पातळ तर घटत गेलीच, िशवाय क&कर माँयांJया मुलांसाठf न1या
बागाह सापडे नाशा झा;या. आता ते tरकामटे कडे आ=ण उपाशी राहू लागले. कधीकधी,
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राणी माशी या क&कर माँयांपुढं थोडं मध िशंपडे , आ=ण मग सगळकडं राणीची
वाहवा होई. तरसुा, हे िशंपडलेलं मध पुरेसं न1हतंच.
"कोण चोरतंय आपलं मध?" शेवट एके दवशी, एका ूभावशाली क&कर माशीनं ू
वचारलाच. ह ूभावशाली बंडखोर माशी का$या माँयांJया गटातली अस;याचं
सरकार माँयांJया लNात आलं. Lहणून, सरकार माँया Lहणा;या, "लाल माँया
चोरताहे त तुमचं मध." यानंतर, सरकार माँयांनी लाल माँयांना बोलावून घेतलं,
आ=ण यांना सांिगतलं, "का$या माँया तुमJया क&ाJया कमाईवर ड;ला मारतायत
असं आLहाला वाटतंय."
उपासमार आ=ण क&ानं वैतागले;या का$या आ=ण लाल माँयांना संताप अनावर
झाला. यांची एकमेकांशी तुफान भांडणं झाली. आप;यावरची पीडा टळ;यानं या
भांडणांची मजा लुटत सरकार माँयांनी मधचोर सुWच ठे वली. जसजशा लाल आ=ण
का$या माँया मW लाग;या आ=ण जखमी होऊ लाग;या, तसतशा सरकार माँया
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अजून थोडं -थोडं मध िशंपडत राह;या. क&कर माँयांनी पु9हा राणी माशीचा
जयजयकार केला.
थोwयाच दवसांत, या भागात दंु काळ पडला. फुलांची संhया कमीकमी होत गेली,
आ=ण इतक वषO साठवले;या मधाचा उपयोग करZयाची वेळ आली. पण, सवाOसाठf
धTकादायक गो& Lहणजे, सरकार साbयांम7ये मधाचा थkबह िश;लक न1हता.
पूणप
) णे सरकार माँयांवर व|ास ठे वून राहले;या क&कर माँया सरकार माँया
आ=ण यांJया संबंिधतांJया घराकडं वळ;या. ते सव)जण गलेलbठ होऊन आपाप;या
'खाजगी' मधाJया साbयांवर आरामात बसलेले दसले. हे कमी Lहणून क काय,
यांना शेकडो न1या बाग-बिगJयांचे नकाशेदेखील सापडले, \यांचा क&कर माँयांना
थांगप`ा लागू दला न1हता.
या सव) ूकारानं अचंबत झाले;या क&कर माँया हा धTका पचवत आपाप;या घर
परत;या. लाल आ=ण का$या माँयांची नजरानजर झाली. आप;याला मूख)
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बनवZयात आलं, हे दोघांJयाह लNात आलं. यांनी एकमेकांJया ग$यात पडू न,
एकमेकांना इजा पोहोचव;याबल माफ मािगतली.
"आपण यांना चांगला धडा िशकवू," का$या आ=ण लाल माँया एकमुखानं Lहणा;या.
क&कर माँयांना कळू न चुकलं क , आप;या नांया एकमेकांव} न1हे तर
आप;याला फसवणायांव} वापरZयाची वेळ आलेली आहे .
दरLयान, राणी माशीला तणावपूण) पtर=ःथतीचा अंदाज आला. ितनं आप;या सुंदर
त}ण मुलाला समोर आणलं, "हाच आता तुLहाला वाचवेल. जसं इतक वषO मी
वाचवलं."
पण, लाल आ=ण का$या माँया यावेळ सावध होया. या सग$या एकऽ आ;या
आ=ण सरकार माँया व यांJया बगलबJJयांवर यांनी आप;या नांया उगार;या.
सरकार माँयांना आपली संप`ी गोळा करायलासुा वेळ िमळाला नाह. सगळं
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जागेवर टाकून यांना पोळं सोडू न पळू न जावं लागलं. लवकरच, यांJयापैक कुणीह
या पो$यात उरलं नाह.
लाल आ=ण का$या माँयांनी आप;यापैक सव `म लोकांJया हाती स`ा dायचं
ठरवलं. तसंच, यापुढं कोणावरह आंधळा व|ास टाकायचा नाह, सवाOवर लN
ठे वायचं, असंह ठरवलं. हळू हळू पो$याची =ःथती सुधारत गेली, आ=ण मधाचा साठा
पूवव
) त भरZयासाठf नवी पढ अजून क& उपसू लागली. न1या बाग-बिगJयांनी नवी
संप9नता आणली, आ=ण ते पोळं जगातलं सवा)त यशःवी पोळं समजलं जाऊ लागलं.
काह वषाOनंतर, एका राऽी एक वृ माशी आप;या नातवाशी बोलताना Lहणाली, "तुला
माहयेय का, एके काळ आमJयावर एका राणी माशीचं रा\य होतं?" "हो. पण
आमJयावर नाह. कारण आLहाला माहयेय क , एक छोऽटासा राजा आमJयापैक
ूयेकाJया आत लपलेला आहे ," छोiया माशीनं उ`र दलं.

- मंदार िशंदे (shindemandar@yahoo.com)
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तो........
तो
तो ितला रोज फ़ोन करायचा…. तीह बोलायची याJयाशी रोज… भेटणे झाले क
एकमेकांना चोWन बघायचे…. बरे च दवस लपाछुपीचा खेळ सु} होता… बघता बघता
कधी दोघे ूेमात पडले समजलेच नाह…रोज बोलणं सु} झालं आ=ण मग :
तो : तू का ग इतका उशीर करतेस ऑन लाईन यायला ? मी चातकासारखी वाट पाहत
असतो तुझी
ती

:

अरे

घरात

खूप

काम

होतं.

उdा

नTक

वेळेवर

येईन.

दवसामागून दवस गेले. रोज बोलणे, अगद राऽी उिशरापयOत ऑन लाईन नाह तर
मेसेज कWन. पण बोलणं माऽ थांबत न1हतं. अगद “जेवलीस का?”, “काय करतेस?”
इथपासून सुरवात एक िमिनट चैन पडत नसे दोघांना. फोन मेसेज नाह आला क
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कावरे बावरे होऊन जायचे दोघे. दोघांनी आयुंय एकऽ घालवायJया आणाभाका
घेत;या.

ती : तू ह;ली फोन का करत नाहस ?
तो : कामाJया 1यापात वेळच िमळत नाह ग…
ती : इतका बझी झालायस?
तो : हो ग काय सांगू कंटाळा आलाय …
ती : खूप काम असत का रे तुला. थकत असशील ठfक आहे तुला जे1हा वेळ िमळे ल
ते1हा आपण बोलत जाऊ
तो : हLम
काह दवस हे असच संभाषण होत होतं. ती संयमाने घेत होती. वेड आशा बाळगून
होती. वेळ सरत गेली लोकांJया नजरे त यांचं ूेम खुपू लागलं कदािचत. याJया
बोलZयात ितला बदल जाणवू लागला. तो टाळत होता ितला, पण ितचा व|ास होता.
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तस काह नसेल ती अंधारात होती याJया मनात शंकेची पाल चुकचुकत होती आ=ण
….

ती : नेहेमी मीच फोन करायचा का रे ? तू ह;ली ःवतः फोन करत नाहस. ऑन लाईन
पण बोलत नाहस, मेसेज नाह. काह अडचणीत आहे स का ?
तो : माoया अडचणी मला माहत. तुला काय करायचय? मी कोणाला सांगत नाह. तू
vा पासून लांब राहा.
ती : बरं बरं ! ठfक आहे . िचडू नको. डोकं शांत झालं क आपण बोलू. जेवलास तू ?
तो : तुला माझी काळजी करायची गरज नाह
ती : (लाडाने) मी नाह करणार तर अजून कोण करणार तुझी काळजी ?
तो : मी फोन ठे वतो. थकलोय .खूप उशीर पण झालाय. झोप येतेय मला .
ती : बरं . आराम कर. लव यु .
तो : हLम. बाय.
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आ=ण एक दवस ते दोघे भेटले. ती अखंड बडबड करत होती. तो फ2 “हो” “नाह”
vापलीकडे काहच बोलत न1हता.
ती : का रे ? बोल नं
तो : हLम
ती : पण तू रडतोयस का ?
तो : काह नाह
ती : सांग न.
तो : काह नाह.
ती : अLम...
तो : ूये, तुला काह सांगावंसं वाटतंय गं...
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ती : बोल नं. हे च सांगायचं आहे ना, “तुझं माoयावर कती ूेम आहे ”. मला माहत
आहे ते.
तो : ूेम तर आहे च गं. अगद जीवापाड. पण जगाला मा9य नाह ग. (रडत होता
आबंदत होता). तुoया वाचून राहू नाह शकत ग मी
ती : माहत आहे मला. मीह नाह राहू शकत तुoयािशवाय. जगाचा आपण का वचार
करायचा? ते तर बोलणारच.
तो : हLम
ती : सांग न
तो : काह नाह. मी जातो. काम आहे मला. भेटू पु9हा कधी तर.
ती : का रे ? बोल नं...
तो : बाय.
ती : बोल नं. थांब ना थोडा वेळ.
तो : बाय.
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याJया वागZयाचा काहच अंदाज ितला येत न1हता. कदािचत कळत होतं पण वळत
न1हतं. ती तर ःवत:Jया ःवEननगरत अशी काह रमली होती क डो$यावर झापडं
बांधून फरत होती. ितला काहच लNात येत न1हतं. तो ितला सपशेल टाळू लागला
होता. ती वेwया सारखी याJया फोन ची वाट बघायची. vाच ॅमात क तो कामात
असेल, वेळ िमळत नसेल, 1यापात जमत नसेल. पण तो ॅमाचा भोपळा लवकरच
फुटणार होता. जे चाललं होतं ती वादळापूव"ची शांतता होती.
आ=ण एके दवशी ते घPघावणारं वादळ आलंच ितJया आयुंयात. तो ितला भेटायला
आला. ती एकदम खुश झाली जणू आनंद गगनात मावेनासा झाला आ=ण पाय
जिमनीला टे केनासे झाले. ितJया ूाची सरब`ी सु} होती. एकामागे एक …. अगद
एका दमात ती वचारात होती आ=ण तो एकदम शांत काहच उ`र दे त न1हता ितला

ती : हाय
तो : हLम
ती : ए! तू कसा आहे स? कुठे होतास ? तuयेत बर आहे ना? बाहे र गेला होतास का?
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घर सगळं ठीक आहे नं?
ती : अरे बोल ना. इतका शांत का आहे त? कसा आहे स ?
तो : मी ठfक आहे
ती : मी रागावले आहे तुoयावर … बोलणार नाहये तुoयाशी.
तो : बरं !
ती : चालणार आहे तुला?
तो : मी काय बोलू?
ती : (लडवाळ पणे) असा का बोलतोयस रे ? तुला आनंद नाह झाला का रे माझा
आवाज ऐकून मला बघून?
तो : असं काह नाह.
ती : माहत आहे मला. दसतायत तुझे डोळे पाणावले आहे त. इतके दवस बोललो
नाह आपण. माझी आठवण येत असेल नं तुला ?
तो : नाह
ती : मःकर कW नको
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तो : हLम … तुझं झालं असेल तर मी काह बोलू का ?
ती : बोल नं. आय लव यु Lहणणार आहे स नं?
तो : (याJया संयमाचा बंध तुटला आ=ण ओरडला ितJया अंगावर) फालतू बडबड बंद
कर. ऽास दे ऊ नको मला
ती : (एकदम अचंबत झाली आ=ण ) काय झालं ? असं काय बोलतोयस? िचडलायस
का इतका माoयावर ?
तो : बोलू का मी ?
ती : (रडत) बोल. ऐकतेय मी.
तो : जे असेल ते ःप& बोलेन Lहणतोय. ऐकायची तयार ठे व.
ती : काय?
तो : मी तुoयाशी लन कW शकत नाह.
ती : काय? काय बोलतोयस तू (कोसळली होती ती थरथरत होती)
तो : मी माoया िनण)यावर ठाम आहे

ती : एकदम काय झालं तुला (आवंढा िगळत हुंदके दे त कशी बशी बोलत होती ती)
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तो : मला पटत नाहये. नाह कW शकत मी तुoया बरोबर संसार.
ती : पण का ? तू जगाचा वचार करतोयस का ? जगाला काय ते घाबरायचं आपण?
ूेम केलय. यांना काय जातंय बोलायला ? दोघे दरू जाऊ. सुखाने संसार कW.
तो : नाह ! ते शTय नाह.
ती : का?
तो : तुझा भूतकाळ ………….
ती : (गEप आ=ण ःतuध)

अचानक अभाळ फाटू न कोसळावं तशी ितची अवःथा. काय बोलावं? ितला काह सुचत

न1हतं. मे;याहून मेयासारखी अवथा झाली होती तीची. कारण याला ितचा

भूतकाळ ूेमात पडायJया आधी माहत होता. तर तो ते कारण दे ऊन ितला नाकारत
होता.

तो : मला माफ कर. मी हे कधीच वसW शकणार नाह क माoयाआधी तुoया
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आयुंयात दस
ु रे कोणी होते. आ=ण तू ूामा=णक आहे स, पवऽ आहे स vावर मी कसा
व|ास ठे ऊ? माoया पचनी पडत नाहये. जड जातंय ते. मला अशी मुलगी नकोय
=जJया भूतकाळात कोणी होतं.
ती : (िनः शuद )
तो : तुला फसवायचं न1हतं गं. तुला बिघतलं आ=ण तुoयात गुंतत गेलो. भानावर
आलो ते1हा उशीर झाला होता. मरे पयOत वसारणार नाह तुला तुoया ूेमला पण लन
नाह कW शकत ग मी. माफ कर मला.
ती : तुला माहत होतं सगळं मग असा का वागलास का दलास भरभWन ूेम ? का
सोडू न जातोयस मला एकटला ?
तो : माझा नाईलाज आहे . मला समाजात राहायचं आहे . लोकं बोलतील…….
ती : लोकांचा वचार ूेम करताना का नाह केलास ?
तो : ते1हा तू मनात भरली होतीस गमवायच न1हत तुला.
ती : खेळलास तू माoयाशी माoया भावनांशी…
तो : मला माफ कर
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ती : एकदा पु9हा वचार कर (जीवाJया आकांताने याला वनवZया करत होती पण
तो काहच ऐकायला तयार न1हता)
तो : ते शTय नाह. पु9हा काह भेटू नको मला फोन कW नको मी िनघून जातोय
तुoया आयुंयातून. तू ह जा दरू पु9हा कधी माoयासमोर येऊ नको मला तुझं तPडह
बघायचं नाहये. वसWन जा मला. (याने ितथून काढता पाय घेतला)
आ=ण भुईला भेग पडावी तसे ितचे ितJया दयाला ते शuद िचWन गेले. ती ःतuध, िनः
शuद गळू न पडलेली ितथेच उभी राहून याला जाताना पाहत होती. vा आशेने एकदा
तर मागे वळू न पाहल. पण तसे झाले नाह. सूया)Jया ूकाशात चांदणे वलीन होते
तसा तो नाहसा झाला होता आ=ण ती माऽ अजूनह आस धWन उभी होती याला
जाताना पाहत होती ……………

-गौर क त)ने (kirtane.gauri@gmail.com )
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गुंतागुंत
भाग १ व २

भरधाव धावणा~या गाwयांमुळे अंगावर उडणारे िचखलाचे पाणी चुकवत, पावसाJया
दमाखदार तडाhयापासून ःवतःला कसंबसं वाचवत, एका हाताने छऽी तर दस
ु ~या
खांdावरची पस) सांभाळत पदर गJच लपेटून शेवट ितने रःता ओलांडला...
vा सा~या कसरतीत ितची ूस9न अबोली रं गाची साड माऽ पार गुडयापयOत
िभजली.. या लाडTया साडवर अवतरलेली िचखलाJया थेबांची नNी िनरखत ती बस
ःटॉप वर पोहोचली...
तुरळक माणसं वगळता आज ःटॉप तसा tरकामाच. या पयाJया छपराखाली ती
जरा वसावली, इथं उभं राहून फार पावसाचा मारा चुकत नसला तर थेट डोTयावर
जलधारा येत न1हया...
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समोरचं, डावी उजवीकडचं काहह दसू नये, असा पावसाचा पांढुरका पiटा सव)ऽ
1यापून उरला.. ितनं अलगदच पस) उघडू न }माल काढला आ=ण साव$याँया
तुकतुक त चेह~यावरचे, का$या- कुर$या कुंतलावरचे थkब टपून घेतले.
हातावरचं घwयाळ 'अजूनह साडे -पाच वाजलेलेच कसं दाखवतं आहे , साडे पाचला तर
मी ऑफस सोडलं' असं काहसं पुटपुटत ितनं डावं मनगट, डा1या कानाशी नेलं ते1हा
पाणी जाऊन घwयाळ थांब;याचं ितला जाणवलं ..
'अरे दे वा, आता वेळेची ग=णतं चुकणार सगळ' Lहणत कुणाला वेळ तर वचारावी vा
उे शानं ितनं वर पाहलं तर काह वखवखले;या नजरा ितJयावर टकून असले;या…
ताबडतोब चेहरा वळवून ितनं नजर उगाच कुठे तर गुत
ं वली, बसची वाट
पाहZयािशवाय गयंतरच न1हते आता.
डावीकडू न आलेले लाईटचे झोत आ=ण कचकचून वाजले;या ॄेकिनशी एक बेःट ची
बस येऊन उभी राहली, कंडTटर कनवाळू असावा, vा पावसात बस वरची पाट
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दसायची नाह ःटॉपवरल लोकांना असं काहसं वाटू न 'चच)गेट, चच)गेट' असा घोगरा
आवाज पावसाJया घनघोर आवाजाला िचरत वरला.
.. 'ह दे खील आपली बस नाह' Lहणत, पुढे टाकलेलं पाऊल मागे घेत, ती होती या
जागी =ःथरावली आ=ण वखवखले;या नजरांना माऽ नाईलाजानं ूःथान करावं
लागलं...!
ितनं सुटकेचा िन:|ास टाकला, पण आता बसःटॉप पूव"पे़Nाह भयाण भासू लागला,
सांजेने आपली वळकट कधीच का$या ढगांमागे गुंडाळू न ठे व;याने अंधार दाटणं
ःवाभावक होतं!
छपरावरJया पागो$यातून गळू न खाली लयीत आपटणा~या संततधारे कडे पहात ितची
नजर शू9यात गेली...
'हे असं एकटं , इथं उभं राहZयाची, फरZयाची सवय नाहये का?
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नोकर करत अस;यापासून एकटनं येण-ं जाणं, मुंबईचा बेभान पावसाळा सारं काह
सवयीचं आहे , मग आज वेगळं का वाटावं सगळं ! मघाJया या नजरा तर जणू
जीवनाचाच एक वेगळा न करता येणारा भाग, यावर वचार करावा असं आता काहच
नाह..
बस येईल बहुधा आता, नाहतर येणारह नाह, मग नाTयापयOत पायी जाऊन tरNा
कंवा टॅ Tसी, पण पावसाने जरा तर उघडावं.. आज ःवयंपाक नकोच जरा, नाहतर
घर कुणी नाह... काहबाह खाऊन लवंडावं लवकर! दवसभराची दमणूक
झा;याJयानंतर....'
... हवेJया जोरदार झोताबरोबर पावसाJया तुषारांचा िशडकावा चेह~यावर होताच
वचारांची साखळ तुटली.. आता िमiट अंधारलं होतं!
ितला मगाचपासून उजवीकडे दरू वर एक ूकाशझोत दसत होता.. तो =ःथर
अस;याने, एखाद कार ितथे उभी असावी हे ितनं ताडलं. तो झोत आता अगद जवळ
आला... 'ह एखाद टॅ Tसी असेल तर कती बरं ' अशा वचारािनशी ती अपे़Nेने या
गाडकडे टक लावून होती.. ती गाड ःटॉपजवळ येऊन थांबली.. पावसाJया
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रणधुमाळत ती एखाdाची कार आहे क टॅ Tसी हे ितला समजेना.. पण ती गाड थांबून
पाच िमिनटे झाली तर हालचाल काह दसेना...
तशी ती अःवःथ झाली .. आपण आपले छऽी उघडू न चालते 1हावे, नाTयावर जावे
उे शाने ती सावरली, पदर नीट लपेटून घेतला, खांdाला अडकवलेली पस) काखेत गJच
धरली, छऽी उघडणार इतTयात, या गाडतून मोbया का$या छऽीतून एक सावली
पुढे आली.. खूप पुढे... अगद या ःटॉपJया समोWन ितJया दशेने पुढे.... ितJया
जवळ... येत गेली...
आता ितJया सव) हालचाली थंडाव;या होया... या 1य2 ला जवळू न पाहताच,
बुला ओळख पटली होती ... पण मनाला पटत न1हतं... या 1य2 नं 'आपण
ओळखीचेच आहोत' असे सुहाःय धारण केलं होतं, या हाःयामुळे ती अजून गडबडली
होती, मन- बु- भावना कशाची कशाला सांगड न1हती, खरे क खोटे vाचे भान
येZयाआतच ितची शु हरपली...
"अ;पा, अ;पा....." अशा पुसट, अंधुक हाका ऐकत ती जा=णवे- ने=णवेJया पलीकडे
गेली.
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-----------------------------------------------------------------------------------भाग - २

चेह~यावर हलTया गरम हवेचा झोत यामुळे आलेली ऊब... पापZया हळु वार उघड;या
गे;या..
अगद िन=>ंतपणे डो$यासमोरचा अंधार कमी कमी होत गेला... समोर आड1या
काचेला बांधलेलं छोटं खेळणं मंद लयीत डु लत होतं... कानावर खूप आवडचं कुठलंतर
गाणं पडत होतं... कुठलातर मंद गंध 1यापून उरला होता..
आप;याला पूणप
) णे जाग येZयापूव"चे काह Nण... मkदन
ू े आप;या शररावर संपूण)
ताबा िमळवZयाआधीचे ते Nण....िन1या)ज!
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...या Nणांत आपण =जवंत आहोत इतकंच जाणवतं. कत)1य, जबाबदा~या, नातीआपण कोण, कोणाचे कोण, आपलं कोण, िचंता, ववंचना कशा-कशाची Lहणून
आठवण नसते.. कंबहुना ःथळाचं काळाचंह भान नसलेले ते शु Nण....!
.. अंगावरJया साडची ओल जाणवताच पtर=ःथतीचं भान येत गेलं..
मघाचा सुनसान बसःटॉप, बंद पडलेलं मनगटावरचं घwयाळ, पावसाचा धुमाकूळ, न
िमळणार बस, एक जवळ येणारा झोत..... एक सावली .. आ=ण अव!... अव??
अव???
हो अवच!
झटकन सावरZयाJया ूयात सीiबे;ट ने जखड;याचं जाणवलं... गाड अवच
चालवत होता.... हे सारं व|ास ठे वZयापलीकडचं होतं..
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पावसाJया गारbयामुळे या बंद गाडत हटर लावलेला होता, गरम हवेJया या
झोतासोबत मोग~याचा सुगध
ं दरवळत होता, रफ ची गाणी सुW होती अन शेजार,
माoया शेजार तेच ओळखीचं हाःय होतं, आ|ासक...खरं च शेजार अव होता!! !
"अ;पा, अगद बेश
ु होZयाइतका वाईट दसतोय का मी आता?" आ=ण ःवतःशीच
हसला तो... दलखुलास..! हे ह ओळखीचंच होतं ना? मधली आठ वष) कुठे आहे त?
इतका सहज कसा वागतोय हा?
"मी vा गाडत कशी?"
ूाला उ`र Lहणून, पु9हा तेच हसणं...?
"मी, तुoया vा गाडत कशी आले आहे , अवनाश?"
"बापरे , संपूण) नाव उJचारलंस? अजूनह रागातच आहे स?"
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काय चाललंय... मी दघ) |ास घेतला.. हे सगळं आता एखाdा ःवEनात पाह;यासारखं
वाटत होतं, तसंह अव परतून आ;याची लाख ःवEनं पाहून झाली होती,
तुटZयासाठfच! हे कदािचत यातलंच एक असावं... पण या ःवEनांची दखल घेणच
ं
बंद केलंय आपण आता, ते1हा हा खरं च आला कंवा न आला तर मी शु
हरवZयाइतकं चमकाtरक का आहे ?
"अ;पा, ःवEनात नाहस तू, िचमटा घेऊ का एक? बरं इकwJया बाजूने उजवीकडे ,
आत वळ;या नंतरचीच सोसायट ना?"
vाला माझं घर माहती आहे ? माझा लॅट? आLह सोसायटजवळ आलोय Lहणजे
मी कती वेळ शुवर न1हते? अजून काय माहती असणार vाला? माoयासोबत
कोण आहे त, कंबहुना मी कुठे काम करते, माझा ःटॉपह माहतीच असावा, उगीच का
तो ितथे आला होता? पण कसं?

42

www. esahity. com

मी सु9न झाले... सु9न सु9न झाले... आधीच मला vाला समोर पाहून काह सुचलं
न1हतं, मुळात, हे ःवEन क सय vातच मी अडकले होते यात हे असे धTयांवर
धTके!!
"तू उतरतेस?"
"अं...?"
"तुझा लॅट ना हा वरती... दस
ु रा मजला.. ?"
"....."
"तू बोल तर काह, बरं , लॅट दाखवतेस? कॉफ ऑफर करणार?"
"कॉफ ?"
"येस, कॉफ ? खरं तर तुoयाशी खूप काह बोलायचंय.. साचलेल.ं .. सांगायचंय,
वचारायचंय, तसंह असं िभजलं क वाफाळलेली कॉफ आवडते ना, तुला?"
आता पtर=ःथतीशी पूणत
) ः सांगड घातली होती मी.. कॉफ ? संभाषण, संवाद...
कंबहुना अवनाश - कतीसा अथ) उरला आहे vा शuदांना...
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"नो मोअर, अवनाश... बाय"
माoयातला संताप, उMे ग vा सा~यांची कटु ता vा शuदांत उतर;याचं मलाच जाणवून
गेलं.. गाडJया बंद होणा~या दरवाजासह मी ःवतःला पुरतं सावरलं होतं... पावसाची
तमा न बाळगता मी सोसायटJया गेटकडे िनघाले..
"अगं पण.... ऐक तर....
अ;पा, अ;पा वेट......."
पाठ आ=ण मन, दो9ह वळले क अशा हाका ऐकायला येतात कुठे ?
----------------------------------------------------------------(संपूण) कादं बर लवकरच येत आहे ...)

- बागेौी दे शमुख (Venusahitya@gmail.com)
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ूभावी 1य2 मव
एखाद 1य2 ितचे दसणे Lहणजे उं ची .. शररय&ी ..वचेचा रं ग ..आप;या
j&ीकोनात असलेली सदया)ची पtरभाषा यात तंतोतंत बसणार असते , दसताNणी
ती 1य2 आप;या मनावर ःवतःची छाप सोडते ..आप;या ःमृतीत ःथान िमळवते हा
अनुभव सवाOनाच असतो . काह लोक यालाच 1य2मव असे संबोधतात .खरे तर हे
या 1य2 चे केवळ शारtरक ःवWप असते जे िनसगा)ने ूयेकाला वेगवेग$या
ःव}पात ूदान केलेले आहे . केवळ दसायला सुंदर कवा दे खणे असणे ह चांग;या
1य2 मवाची 1याhया न1हे ..तर तुमचे चालणे .बोलणे ..चेहढयावरल भाव ..आ=ण
सवा)त मुhय Lहणजे तुमचे वचार आ=ण जोडने आचार ..या सग$या गो&ीं वचारात
घेवून आप;या ूभावी 1य2मवाची 1याhया करता येईल व ती पtरपूण) असेल.
आपण दसायला कसे असू हे आप;या हातात नसते ...िनसगा)ने जे शरर ..रं ग ..Wप
आप;याला ूदान केलेले आहे यात आपण फारसा बदल कW शकत नाह .. 1यायाम
..योगासने .. सदय) ूसाधने यांचा वापर कWन यात आपण काह ूमाणात बदल कW
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शकू यामुळे आपले बाvदश)न इतरांसाठf ूभावी ठरे ल ..परं तु जर आपले वचार
..भावना ..कृ ती यात जर सदय) नसेल तर हा केवळ बाvदश)नाचा ूभाव फार काळ
टकून राहणार नाह हे दे खील िततकेच खरे आहे . अंतग)त सदय) जोपासZयासाठf
आ=ण वाढवZयासाठf काह गो&ींकडे लN दे णे गरजेचे आहे . आप;या ःवभावात
वागZया बोलZयात बदल करZयासाठf खालील गुण अंगी बाणवZयाचा ूय केला तर
हे गुण आप;या अंतग)त सदया)चे अलंकार ठरतील ..जे सोने ..हरे ..माणके या पेNाह
अिधक मौ;यवान आहे त .
१)ौा - व|ाJया या अफाट पसाढयाचे सुसूऽ संचालन करणार कोणतीतर श2
अ=ःतवात आहे हा व|ास वाढवत नेणे Lहणजे ौा होय .. जर वेगवेग$या धमा)नी
..पंथांनी ..वानाने या संचालकाला वेगवेग$या नावांनी संबोधले असले तर ती श2
आहे ितचे काह िनयम आहे त जे समजून घेवून आचरण केले तर नTक च =जवन
अिधक आनंदाने 1यतीत करता येते .. सवा)त महवाचा िनयम असा आहे क 9युटन
या शा_ाJया बया - ूितबया या िसांतानुसार आपण करत असले;या ूयेक
कृ तीचे फळ आप;याला ूितबयेJया ःव}पात ूा होते .. जर बया इतरांना आनंद
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दे णार असेल तर आप;यालाह आनंद िमळे ल व आपली बया इतरांवर अ9याय
करणार ..इतरांना दख
ु ः दे णार असेल तर आप;याला ह नTक च कधी ना कधी दख
ु ी:
1हावे लागते .आ=ण या िनयमाला कोणीह अपवाद नाह . कमा)चे फळ हे िमळतेच फ2
ते कधी ..कोणया मागा)ने ..कोणया ःव}पात िमळे ल हे आप;या हाती नाह.
यामुळे आप;या ूयेक कमा)बाबत नेहमी सावध असले पाहजे डोळसपणे ौा
आ=ण अंधौा यातील फरक लNात घेवून केवळ ौे Jया मागा)वर वाटचाल केली
पाहजे ..'असेल हर तर दे ईल खट;या वर ' अशी अंधौा नको .
२ ) नॆता - अग=णत सूयम
) ाला ..असंhय सूय) .. मह ..तारे असा व|ाचा पसारा आहे
.. या सग$या पसायात कोiयावधी जीव वेगवेग$या ूकारांनी अ=ःतवात आहे त ..
या सव) पसायाचा आपण एक शु;लक भाग आहोत हे मा9य करायलाच हवे ..ूयेक
जीवाची वेगवेगळ वैिशंiये आहे त ... तशीच िनसगा)ने मानवाला दे खील काह
वैिशंiये बहाल केली आहे त .. यामुळे अंगभूत सदय) .. पैसा ..जमीन जुमला ..स`ा
या सग$या गो&ी आपणास कधीतर सोडू न जाणार आहे त ह जाणीव माणसाला नॆ
राहZयास मदत कW शकते ..श2 चा ..बुचा .. सदया)चा .. रं गWपाचा .िशNणाचा
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..जाती धमा)चा अहं कार जर 1य2मवाला िचकटला तर नTक च हा अहं कार
आप;याला नकळत इतर 1य2 ंपासून तोडZयाचे काम करत जातो .. हे सतत लNात
ठे वून जर मनात नॆतेचा भाव जागृत ठे वला तर आप;या अंतग)त सदया)त एका
मौ;यवान अलंकाराची भर पडे ल .
३ ) मृद ू वाणी - तलवार ..एखादे संहारक श_ ..=जतका व7वंस कW शकत नाह
िततका व|ंस करZयाचे सामय) वाणी Lहणजे माणसाJया बोलZयात असते ..बहुधा
हे लNात न घेता वाणीचा वापर केला जातो ..आप;याला जसे मन आहे भावना आहे
..या दख
ु ाव;या जातात तसेच इतरांJया बाबतीतह घडते हे समजून न घेता जे1हा
आपण बोलतो ते1हा आपण इतरांना दख
ु ावत असतो ..एखाdा 1य2 ने कतीह मोठf
चूक केली.. आप;याला कतीह राग आला तर तो 1य2 करZयासाठf आरडा ओरडा
करणे.. इतरांचा अपमान होईल.. ते दख
ु ावले जातील असे बोलणे Lहणजे आसपासJया
लोकांJया मनावर धारधार तलवार चालावZयासारखे असते ..कती आ=ण कशा
जखमा होतील याचाह अंदाज येत नाह .. आ=ण शररावर झालेले घाव भWन िनघतात
माऽ मनावरल घाव सहजा सहजी भWन िनघत नाहत हे तर सव)ौत
ु आहे .बोलताना
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नेहमी शांत ःवरात ..संयमी शuदात ..बोलले गेले तर ह मृद ू वाणी खूप मोठे काम
करते ..खोटे खोटे गोड न बोलता ..पtर=ःथती समजून घेवून .. जर संतुिलत बोलले
गेले तर अिधक चांगले .
४ ) Nमा भाव -- चुका करणार नाह असा माणूस वरळाच ..ूयेकाJया ःवभावात
काहतर कमी जाःत असते ..यानुसार 1य2 वत)न करतात ..अनेकदा इतरांनी
केले;या चुकांमळ
ु े आप;याला काहतर आिथ)क ..मानिसक ..कौटु ं बक अथवा
सामा=जक नुकसान दे खील पोहोचू शकते ..या मुळे राग अनावर होऊन अशा चूक
करणाया 1य2 ला िशNा करZयाचा ..याचे काहतर नुकसान करZयाचा मोह होणे

ःवाभावक आहे .. कवा जेथे आपण अशी िशNा कW शकत नाह तेथे मनात वैरभाव
जपला जातो .. खु9नस पाळली जाते ..सूडभावना बळावते .. ह ठणगी खूप मोbया
वण1यात }पांतरत 1हायला वेळ लागत नाह हे 7यानात घेतले तर ..ःवतची मनशांती
जपणे सोपे जाईल .. आपणह आयुंयात काह चुका के;या आहे त याचे भान ठे वन
ू
..जगात कोणीच पtरपूण) नाह हे समजून घेवून इतरांना Nमा करत राहणे नेहमीच
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फायदे शीर ठरते . पु9हा ती चूक न होZयसाठf या 1य2 ला मृद ू शuदात समज दे वन
ू
दे खील आपले काम होते .
५ )मदत -- जगात आप;या पेNा जाःत दख
ु ी: जीव आहे त ..अनेक ूकारJया
ववंचनांनी मःत आहे त हे आपण सदै व लNात ठे वले पाहजे ..व अशा दख
ु ी: जीवना
जमेल ते1हढ मदत करणे हे उ`म माणसाचे लNण आहे .. ूयेक वेळ आिथ)क मदत
करणे सवा)नाच जमत नाह माऽ आपण वैचाtरक मदत नTक च कW शकतो ..
इतरांना ते संकटात असताना जमेल मदत करत गेले तर आपली दख
ु े: दरू होत राहतात
हा अ7या=मक िनयम आहे .
६) समाधान -समाधान हा एक अितशय दिु म)ळ गुण आहे .. याचे कारण ूयेकाला
अिधक अिधक आनंद ..सुख जीवनात नेहमी िमळत राहावे असे वाटते ..माऽ सवाOनाच
सव) सुखे सतत िमळू शकत नाहत हा एक िनयम आहे िनसगा)चा .. आप;याला जे
िमळाले आहे ..जे िमळते आहे ..ूामा=णकपणे क& कWन ..लबाड न करता
..कोणावरह अ9याय न करता जे िमळवता येईल यात समाधानी राहणे ह फार मोठf
कला आहे ..आप;याला जे िमळते आहे ..िमळाले आहे या कडे दल
) कWन जे
ु N
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िमळायला हवे होते ..जे िमळू शकले नाह .. जे िमळणार नाह अँया गो&ींकडे नेहमी
माणसाचे मन धाव घेते ..यामुळे सततची अवःथता ..बैचेनी ..आपले समाधान
हरावून घेते .
७) धैय) -- =जवन Lहणजे सुख --दख
ु ः , आशा -िनराशा , उन - पाऊस , असा खेळ आहे
...ूयेकाJया आयुंयात वेगवेग$या कारणांनी अनेक समःया िनमा)ण होत असतात
अशा वेळ या समःया ..संकटे आपणास ऽास दे Zयासाठf िनमा)ण झा;या नसून .
आपली एक परNा आहे असे समजले तर अिधक बरे असते ..मग या परNेत पास
होZयासाठf आपली सगळ श2 पणाला लावता येते .. अपयश आले तर पु9हा ूय
करता येतात ..परमे|रावर ौा ठे वून सतत ूय करत राहावे लागतात ..अनेकदा
समःया सुट;या नाहत तर या आप;याला =जवनवषयक मोठf िशकवण दे वून
जातात असा माझा अनुभव आहे .
वरल गो&ींखेरज इतरह अनेक गो&ी आहे त \यात समाधान ..शांती ..सेवा
..खंबीरपणा .. अशा गुणांचा समावेश करता येईल .. आप;या वचारात हे सगळे ठाम
पणे वसले तर आचरणात आणायला दे खील वेळ लागत नाह .आपले 1य2मव जर
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दघ)कालीन ूभाव पडणारे असावे असे वाटत असेल तर नTक च सवा)नी याचा वचार
करणे गरजेचे आहे .शेवट केवळ हे च िश;लक राहते बाक सगळे सोडू न जाते .

- तुषार नातू (tusharnatublog@gmail.com)
http://tusharnatu2013.blogspot.in/
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हा अंक अपूण आहे

हा अंक कसा वाटला तु हाला? आ हाला तरी हा अंक अपूण$ वाटतो आहे. यात

महारा&ा'या िज)ािज)ातून, तालु*या तालु*यातून रहाणा+या , आिण आपया मनातले
िवचार, कथा, मृतीबंध, िलहीणा+या हजार हातांची गरज आहे. जागोजाग चालणा+या

काया0ची मािहती असायला हवी. आिण महारा&ातच न1हे तर जगातया 23येक देशात

पसरलेया पण मनाने महारा&ा'या मातीत रमणा+यांचं िलखाण यायला हवंय. हा अंक
जसा महारा&ा'या को6याकोप+यात आिण जगा'या देशॊदेशी जातो तसं जगभरातलं,
गांवोगांवचं

िलखाणही यात यायला हवं. बोली भाषांचा सुगंध यायला हवा. तुमचं

िलखाण हवं आहे. कृ पया आपलं िलखाण etyarth. esahity@gmail. Com वर पाठवा.

याबरोबरच अंका'या वाचकांची :ा;ी वाढायला हवी. तु ही आिण तुम'या सार<या

23येक वाचकांनी जर आठ मेल आयडी >दया तर आपण एक ट@ा मराठी माणसांपय0त

53

www. esahity. com

पोहोचू. जात >दयात तरी हरकत नाही. पण >कमान आठ मेल आयडी. आपले िमA.
नातेवाईक. Cयांना मराठी वाचता येतं अशा फ़E आठ लोकां'या आय डी

esahity@gmail.com या आयडी वर पाठवा.

िमAांनो. आ ही काही जगावेगळे लोक नाही. तुम'यातलेच , तुम'यासारखेच. काही

िवGाथH, काही नोकरदार, काही :ावसाियक. आपया फ़ावया वेळेत हे काम करत

असतो. तु हाला ही असं काही करावंसं वाटतंय. तर मग या ना. आपण एकA काम कIया.
तुम'याकडे काही कपना असतील. न:ा. ताCया. Jे श.. ..
काही जगावेगळं कIया… अपूण$तेचा अंत कIया !
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