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िांपादकीय
नमस्कार िाचक मांडळी!
आरां भचा 2019 या िषायचा िेिटचा म्हणजे िुरुिातीपािूनचा एकू ण 13 िा अांक आपल्या हाती (अथायतच
वडवजटल स्िरूपात) देताांना आरां भ टीमला आनांद होत आहे!
आरां भ हे माविक म्हणून 2018 झाली िुरू झाले आवण पाहता पाहता त्याचे त्रेमाविक होऊन त्याला दोन िषे पूणय
िुद्धा झाली. या दोन िषायत आरां भला भरपूर लोकवप्रयता लाभली, तिेच अनेक प्रवथतयि आवण निनिीन लेखक
आरां भ िोित जोडले गेले. भारतातच नाही तर परदेिातील मराठी िाचकाांकडू निुद्धा आरां भिर कौतुकाची थाप
पडली याचा मला आनांद िाटतो.
त्यात भर म्हणून मागील मवहन्यात ईिा फाउां डेिन कडू न मला फोन आला आवण त्याांचे लेख त्याांनी मला आपल्या
आरां भ माविकात वनयवमतपणे देण्याची इच्छा व्यक्त के ली आवण अथायतच ती मान्य के ली. याहून मोठी
लोकवप्रयतेची पािती अजून कोणती? याचा अथय आरां भ टीमची जिािदारी आणखी िाढली आहे. मराठी भाषेच्या
िेिेिाठी आरां भ टीम मध्ये कु णाला काम करायचे अिल्याि त्याांनी आरां भच्या ईमेल आयडीिर िांपकय िाधािा.
या वडिेंिर अांकािाठी मी लेखकाांना विनोदी वलखाण करण्यािाठी आिाहन के ले होते आवण त्यालाही चाांगला
प्रवतिाद वमळाला आहे. या अांकात आपल्याला नेहमीच्या िदराांिोितच विनोदी लेख आवण कथा िाचायला
वमळतील. हा अांक किा िाटला हे लेखकाांना आवण आरां भ टीमच्या ईमेल आयडीिर कळिण्याि वििरू नका.
तरुण विचाराांच्या या त्रैमाविकिर अिेच भरभरून प्रेम करत राहा! वलवहते व्हा आवण वलखाणातून िैचाटरक
िदल घडिा!
- वनवमष िोनार, िांपादक, आरां भ त्रैमाविक
(आरां भ: एका नव्या िावहत्य युगाचा!)
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|| लेख विभाग ||
अध्यात्म: गीता महती - िुभाष देिपाांड,े मुांिई

(८ वडिेंिर २०१९ ला गीता जयांती आहे त्या वनवमत्ताने: गीता जाणा हे िाङ्मयी। श्रीमूती प्रभूची)
ज्ञानेश्वरी हा गीतेिरील टीकाग्रांथ आहे, हे आपल्या ििाांना माहीतच आहे. म्हणजे ज्ञानेश्वरीि भगिद्गीता
आधारभूत आहे. ज्ञानोिाराय महाभारताची आवण गीतेची महती जाणून होते. ज्ञानेश्वरीत अनेक अध्यायात त्याांनी
गीतेची महती गायली आहे. गीतामहात्म्याचा आलेख ितत उां चाित गेला आहे. अठराव्या अध्यायामध्ये त्याांनी
गीतेची महती किी गायली आहे याचा परामिय घ्याियाचा आहे. ज्ञानेश्वरीतील अठरािा अध्याय हा कळिाध्याय
अिल्याचे ज्ञानेश्वर आिजूयन िाांगतात. म्हणून या अध्यायात त्याांनी गायीलेली गीतेची महती जाणून घेतल्याि
त्याांचा यािांिांधीचा विचार िमजून घेता येतो.

जी गीतारत्नप्रािादाचा। कळिु अथय पचांतामणीचा।
ििय गीतादियनाचा। पाढाउ जो ।। ज्ञा.अ.18.30
िमथायवचये पांवक्तभोजनें। तवळल्या िटरल्या एक पक्वान्ने।
तेिीं श्रिणें अथे पठणें। मोक्षवच लाभे।। ज्ञा.अ.18.48
ऐिा गीता िैष्णिप्रािादु। अठरािा अध्याय कळिु वििदु।
म्याां म्हवणतला हा भेद।ु जाणोवनया ।। ज्ञा.अ.18.49

त्याांच्या मते हा अठरािा अध्याय म्हणजे गीतारूपी रत्नप्रािादाचा अथयरूपी पचांतामणीने िनविलेला
कळि आहे. या कळिामुळे िांपूणय गीतेच्या दियनाचा प्रत्यय येतो. परां परा अिे मानते की मांद्रदराच्या कळिाचे
दियन झाले तरी देिाचे दियन झाल्याचा लाभ होतो. म्हणजे जर के िळ अठरािा अध्यायाचे जरी अध्ययन,पचांतन,
मनन के ले तरी िमग्र भगिद्गीता िाचल्याचे पुण्य लाभते. म्हणून महषी व्यािाांनी गीतेच्या कळिाध्यायाची
रचना के लेली आहे. गभयश्रीमांताच्या घरी खाली आवण िर ििलेल्या ििय लोकाांना एकाच प्रकारच्या पक्वानाांचा
लाभ होतो. त्याचप्रमाणे गीतेचे पठण करणारे , श्रिण करणारे आवण अथय लािणारे याांना एकाच प्रकारच्या
मोक्षाचा लाभ होतो. गीता िैष्णिाांचे मांद्रदर अिून अठरािा अध्याय या मांद्रदरािरील कळि आहे. पुढे ते म्हणतात
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की अठरािा अध्याय निून एक अध्यायी गीताच आहे.(18.84) म्हणूनच श्रीकृ ष्णाांनी गीता-िमाप्तीच्या िेळी पुन्हा
गीतेचा प्रारां भ के ला आहे. एखादा तज्ज्ज्ञ विक्षक जिा एखादा विषय िांपल्यानांतर षेिटी िमग्र प्रकरणाचा आढािा
घेतो, त्याच प्रकारे श्रीकृ ष्णाांनी आदिय गुरूांची भूवमका िमथयपणे पेलली आहे.

जे गीताथायचें चाांगािे। मोक्षोपायपर आघिें।
आवण षास्त्रोपाय कीं नव्हे। प्रमाणविद्ध।।ज्ञा.18.1230

मोक्षाचा िांपूणय उपाय िाांगणे हे गीतेचे मुख्य प्रयोजन आहे. म्हणून गीताथायला चाांगलेपणा आहे. जी िास्त्रे
गीतेला अनुिरत नाहीत ती िास्त्रे प्रमाणविद्ध नाहीत. म्हणजे गीतेचा आधार घेतल्यावििाय जर इतर िास्त्रे
काही प्रवतपादन करीत अितील ते प्रमाण मानण्याचे कारण नाही. खालील

ओव्याांद्वारे

ज्ञानोिाराय

भगिद्गीतचा मवहमा, वतचे अनादीपण जिे प्रवतपादन करतात तिेच गीतेमध्ये िेदाांचे िार आहे अिेही िाांगतात.

एिां िेदाचें मूळिूत्र।ििायवधकारै कपवित्र।
श्रीकृ ष्णें गीतािास्त्र। प्रकट के ले।। ज्ञा.18.1426
येथ गीता मूळ िेदाां।ऐिें पाां के िीं आलें िोधा।
हें म्हणाल तरी प्रविद्धा। उपप िाांगो।। ज्ञा.18.1427
तरी जयाचाां विश्वािीं। जन्म झाले िेदरािी।
तो ित्यप्रवतज्ञ पैजेिीं। िोवलला स्िमुखें।। ज्ञा.18.1428
म्हणौवन िेदाां मूळभूत। गीता म्हणो हें होय उवचत।
आवणकही येकी येथ। उपप अिे।। ज्ञा.18.2429
जें न नितु स्िरूपें। जयाचा विस्तारू जेथ लपे।
ते तयाचें म्हवणपे। िीज जगीं।। ज्ञा.18.1430
तरी काांडत्रयात्मकु । षब्दरािी अिेखु ।
गीतेमाजीं अिें रूखु। िीजी जैिाां।। ज्ञा.18.1431
म्हणौवन िेदाांचें िीज। श्री गीता होय हें मज।
गमे आवण िहज । द्रदितही आहे।। ज्ञा.18.1432
जें िेदाांचे वतन्ही भाग। गीते उमटले अिती चाांग।
भूषणरत्नीं ििाांग।िोभलें जैिें ।। ज्ञा.18.1433
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श्रीकृ ष्णाांनी याप्रमाणे िेदाांचे िूत्ररूपाने अिलेले मूळ रूप आवण ििय अवधकाराांचे जे अत्यांत पवित्र स्थान
जे गीतािास्त्र प्रकट के ले. ही गीता अनादी अिून ती वनत्यिेदाचे मूळ िूत्र आहे.हे आपल्या प्रत्ययाि किे आले
अिा प्रश्न श्रोत्याांच्या मनात अिेल यास्ति त्यािांिधी अवधक वििरण देताना ज्ञानोिाराय म्हणतात की, ज्ज्याच्या
वनुःश्वािात िेदरािी उत्पन्न झाली, तो ित्यप्रवतज्ञ भगिान विष्णू प्रवतज्ञापूियक स्िमुखाने गीतािास्त्र िाांगता
झाला.गीता ही भगिांताच्या श्रीमुखातून अितरलेली भगिांताची िाङ्मय मूती आहे. गीतेच्या श्वािातून िेद वनमायण
झाले आहेत. म्हणून िेदाला गीता ही मूलभूत आहे. एखाद्या पदाथायचा नाि न होता, त्याचा ििय विस्तार ज्ज्यात
लयरूपाने िाठविला जातो, ते त्या िस्तूचे िीज म्हणािे. जिा िीजात िृक्ष िूक्ष्म रूपाने अितो, त्याप्रमाणे
काांडत्रयात्मक िांपूणय िेदरािी गीतेत आहे. म्हणून िेदाांचे िीज भगिद्गीता आहे. मानिी देह रत्नालांकाराांनी षोभतो,
त्याप्रमाणे िेदाचे कमय, उपािना आवण ज्ञान हे तीन भाग गीतेत िुिोवभतपणे प्रकट झाले आहेत. यािरून
ज्ञानोिारायाांना भगिद्गीता द्रकती मोलाची िाटत होते याच प्रत्यय येतो. यानांतर ज्ञानोिारायाांनी गीतेच्या प्रत्येक
अध्यायात कोणते ज्ञान प्रकट झाले आहे, हे िाांवगतले आहे. ते म्हणतात की,पवहल्या अध्यापािून ते ितराव्या
अध्यायापयांत भगिांतानी आपला जो वनुःश्वाि जो िेद, तो उघड करून दाखविला आहे. त्या िांपूणय अथायचा िांक्षेपाने
या अठराव्या अध्यायात अथय के ला आहे.

एिां िकळिाांख्यविद्धी। श्रीभगिद्गीताप्रिांधु।
हा औदाये आगळा िेद।ु मूतय जाण।। ज्ञा.18.1456
िेद ु िांपन्न हाये ठाई। परी कृ पणु ऐिा आनु नाहीं।
जे कानीं लागला वतहीं।िणायचाांवच।। ज्ञा.18.1457
येरा भिव्यथा ठे वलया । स्त्रीिूिाां प्रावणयाां।
अनििरू माांडूवनया। रावहला आहे।। ज्ञा.18.1458
तरी मज पाहताां तें मागील उणांेे। फे डािया गीतापणें।
िेद ु िेठला भलतेणें। िेव्य होआिया। ज्ञा.18.1459
नव्हे अथे टरगोवन मनीं। श्रिणें लागुवन कानीं।
जपवमषे िदनीं। ििोवनयाां।। ज्ञा.18.1460

ज्ञानोिाराय म्हणतात की, श्रीमद्भगिद्गीतारूपी काव्यग्रांथ िेदाइतकाच उदार आहे. िेद हा मूळातच
ज्ञानाने िांपन्न आहे, तथापी त्याच्यािारखा कृ पण दुिरा कोणी नाही. कारण ब्राह्मण, क्षवत्रय आवण िैश्य या तीन
िणाांनाच िेदाध्यनाचा आवण श्रिणाचा अवधकार आहे. या तीन िणाांिीच तो कानगोष्टी करतो. अन्य जे षूिाद्रदक
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मानिी जीि आहेत,त्याांना िेदाांच्या ज्ञानमांद्रदरात अध्ययनाचा आवण श्रिणभक्तीचा अवधकार नाही. यामुळे या
जीिाांिर भलताच प्रिांग ओढिला आहे. मला तर अिे िाटते की, त्या प्राचीन काळाच्या दोषाचे पटरमाजयन
करण्यािाठी िेदच िेष िदलून भगिद्गीतेच्या रूपात प्रकट झाला आहे. भगिद्गीतेच्या रूपाने अथयरूपाने
अांतुःकरणात विरून, श्रिणाने कानी लागून आवण जपाच्या रूपाने मुखात राहून िेदच ििय प्रावणमात्राांना भेटतो.

भगिद्गीता ज्ज्याांच्या जिळ आहे, जे लोक ती िाचतात, श्रिण करतात ककां िा वतचा जप करतात त्याांना
कोणता लाभ होतो हे पुढील ओव्याांमधून ज्ञानेश्वर िाांगत आहेत.

गीतेचा पाठु जो जाणे। तयाचेवन िाांगातीपणे।
गीता वलहोवन िाहाणें।पुस्तक वमषें।। ज्ञा.18.1461
ऐिैिा वमकटा। िांिारचा चोहटा।
मिादी घालीत चोखटा। मोक्षिुखाची।। ज्ञा.18.1462
परी आकािीं ििािया। पृथ्िीिरी िैिािया।
रविदीप्ती राहाटािया। आिारू नभ।। ज्ञा.18.1463
तेिीं उगम अधम ऐिें। िेविताां किणातेंही न पुिे।
कै िल्यदानें िटरिें। वनििीत जगा।।ज्ञा.18.1464
यालागीं मावगलीं कु टी। भ्याला िेद ु गीतेचाां पोटी।
टरगाला आताां गोमटी। कीर्तय पातला।। ज्ञा.18.1465
म्हणौवन िेदाची िुिेव्यता।ते हे मूतय जाण श्रीगीता।
श्रीकृ ष्णे पाांडुिुता । उपदेविली ।। ज्ञा.18.1466
परी ित्िाचेवन िोरिें। दुभतें होय घरोद्देिे।
जालें पाांडिाचेवन वमषे। जगदुद्धरण।ेां। ज्ञा.18.1467
चातकावचये कणिें। मेघु पावणयेंवि धाांिे।
तेथ चराचर आघिें। वनमालें जेिीं।। ज्ञा.18.1468
काां अनन्यगतीकमळा-। लागीं िूयय ये िेळोिेळाां।
कीं िुवखयाां होईजे डोळाां। वत्रभुिनींचाां।। ज्ञा.18.1469
तैिें अजुयनाचेवन व्याजें। गीता प्रकािुवन श्रीराजें।
िांिाराएिढें थोर ओझे। फे वडलें जगाचें।। ज्ञा.181470
िियिास्त्ररत्नदीप्ती। उजवळता हा वत्रजगतीं।
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िुयुय नव्हे लक्ष्मीपती-। िक्त्राकािींचा।। ज्ञा.18.1471
िाप कु ळ तें पवित्र।जेवथचाां पाथुय या ज्ञाना पात्र।
जेणें गीता के लें स्ितांत्र। आिारू जगा।। ज्ञा.18.1472

भगिांतानी स्िमुखाने िाांवगतलेल्या गीतेिर ज्ञानोिारायाांचे अपार प्रेम आहे. म्हणूनच गीतेचे गुणगान
करताांना त्याांच्या प्रवतभेला स्फू ती येते. गीता कोणत्याही स्िरूपात ज्ज्याच्याजिळ अिते त्याला ती लाभकारकच
ठरते अिा त्याांचा विश्वाि आहे. गीतेचा पाठ जाणणारा अिेल तर त्याच्या िांगतीत राहून आवण ती वलहून
पुस्तकरूपाने जो िाळगतो त्यालाही गीता लाभदायक ठरते. िांिाराच्या चव्हाट्यािर मोक्षरूपाचे अन्नित्र प्रत्यक्ष
िेदच गीतेच्या रूपाने घालीत आहे. आकािात राहाण्याला, अथिा पृथ्िीिर ििण्याला आकाि हेच जिे आिार
अिते. त्याप्रमाणे गीता हा ग्रांथ कोणाहीजिळ अिला, मग तो उगम आहे, का अधम याचा विचार न करता,
ििाांना िमान लेखून गीता कै िल्यिुखाचे दान करून जगाला षाांत करते.म्हणून िेद मागच्या कृ पणपणाच्या
अपकीतीला घािरला आवण िेदाांनी गीतेच्या पोटात प्रिेि के ला. त्यामुळे तो आता चाांगल्या नािलौद्रककाला प्राप्त
झाला. लोक आता िेदाांना तो चाांगला आहे अिी भलािण करीत आहेत. िेदाांचे िुिव्य रूप म्हणजे गीता होय, जी
गीता प्रत्यक्ष भगिान श्रीकृ ष्ण्णाने अजुयनाला िाांवगतली ि वतच्या माध्यमातून उपदेि के ला आहे. गाय िािराच्या
लोभाने आवण प्रेमाने पान्हा िोडू न दूध देते, ते दूध घरातील ििय लोकाांच्या उपयोगाि पडते. त्याच प्रकारे
पाांडिाांच्या योगाने म्हणजे अजुयनाच्या योगाने गीता वििद के ली गेली, वतचा लाभ ििय जगाला झाला.चातकाच्या
करूणेने मेघ धाि घेतात पण त्यामुळे ििय चराचर तृप्त होते. अन्य आधार निलेल्या कमलपुष्पािाठी िूयय दररोज
उदयाला येतो, त्यामुळे ििय जगाला प्रकािाचा लाभ होतो. जगाच्या डोळ्याांचे त्या प्रकािाने पारणे द्रफटते.
अजुयनाच्या वनवमत्ताने लक्ष्मीपती श्रीकृ ष्णाने जगाचे जन्ममरणाएिढे ओझे दूर के ले आहे. ििय षास्त्ररूपी रत्नाांच्या
प्रकािाला वतन्ही लोकात प्रकावित करणारा हा गीता ग्रांथ लक्ष्मीपती श्रीकृ ष्णाच्या मुखरूपी आकिातला
गीतारूपी िूयय नाही काय? गीताज्ञानाला योग्य झालेला अजुयन आवण त्याचे कु ल धन्य होय.अजुयनाने मोक्षिुख
भोगण्यािाठी विश्वाच्या भोिती स्ितांत्र आिार के ले आहे. या िणयनातून आपल्या अिे लक्षात येते की, अनेक
प्रतीमाांच्याद्वारे ज्ञानोिाराय गीतेचे गुणगान गात आहेत. हे गुणगान करताना ते अत्यांत आनांदात आहेत आवण
आपल्या िुांदर वििेचनातून ते िाचकाला आनांदाचा प्रत्यय देतात. अजुयनाला तर गीतेच्या रूपाने अक्षय ठे िाच
प्राप्त झाला आहे.
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मोक्षिुख िहजपणे प्रदान करणारे हे गीतािास्त्र कू णाला िाांगािे आवण कु णाला याच्यापािून दूर ठे िािे याचेही
िूत्र ज्ञानदेिाांनी खालील ओव्याांमधून वििद के ले आहे.

तरी तुिाां हें जें पाथाय।गीतािास्त्र लाधले आस्था।
ते तपोहीना िियथा। िाांगािें ना हो।। ज्ञा.18.1486
अथिा तापिुही जाला। परी गुरूभक्तीं जो ढीला।
तो िेदीं अांत्यजु िावळला। तैिा िाळी।। ज्ञा.18.1487
नातरी पुरोडािु जैिा। न घापे िृेृद्ध तरी िायिा।
गीता नेदी तैिी तापिा।गुरूभवक्तहीना।। ज्ञा.18.1488
काां तपही जोडे देहीं। भजे गुरूदेिाांचाां ठायी।
परी आकणयनीं नाहीं। चाड जरी।। ज्ञा.18.1489
तरी तो मागील दोहीं आांगीं।उगम होय कीर जगीं।
परी या श्रिणालागी। योग्यु नोहे।। ज्ञा.18.1490
मूक्ताफळ भलतैिें। हो परी मुख निे।
तांि गुण प्रिेिे। तेथ कायी।। ज्ञा.18.1491
िागरू गांभीर होये। हें कोण ना म्हणत आहे।
परी िृष्टी िायाां जायें। जाली तेथ।। ज्ञा.18.1492
धावलयाा द्रदव्यान्न िुिािें । मग जें िायाां धाडािें।
तें आतीं काां न करािें। उदारपणे।। ज्ञा.18.1493
म्हणौवन योग्य भलतैिे। होतु परी चाड निे।
तरी झणें िावनििें। देिी हें तयाां।। ज्ञा.18.1494
रूपाचा िूजाण डोळा। िोडिूां ये कावय पटरमळा।
जेथ जें माने तें फळा। तेथवच ये गा।। ज्ञा.18.1494
म्हणौवन तपी भवक्त। पाहािे ते िुभिापती।
परी षास्त्रश्रिणीं अनािवक्त। िाळािेवच ते।।ज्ञा. 18.1495
नातरी तपभवक्त। होऊवन श्रिणी आती।
आथी ऐिेही आयती।देखिी जरी।। ज्ञा.18.1496
तरी गीतािास्त्रवनर्मयता। जो िकळलोकिास्ता।
तया माते िामान्यता। िोलेल जो।। ज्ञा.18.1497
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अजुयनाने खूप पुण्य के ले आहे म्हणून तो गीतारूपी श्रेष्ठ षास्त्र ऐकण्याि पात्र झाला आहे. म्हणून त्याने
याच षास्त्राचा िांप्रदाय अांगीकारून त्याचे योग्य आवण चाांगल्या प्रकारे आचरण के ले पावहजे. श्रीकृ ष्ण अिेही
म्हणतात की, हे अजुयना हे गीतािास्त्र तुला आस्थेने प्राप्त झाले आहे, ते तपोहीन मनुष्याला मुळीच िाांगाियाचे
नाही. एखादा माणूि तपी अिेल, पण त्याला जर गुरूभक्तीमध्ये रि निेल तर त्याचा त्याग करािा. त्याला
गीतािास्त्र िाांगू नये. कािळा जरी िृद्ध अिला तरी त्याला यज्ञाचा अििेष प्रिाद घालीत नाहीत. तिे जो माणूि
द्रकतीही तपी अिेल पण जर तो गुरूभवक्तहीन अिेल तर त्याला गीतािास्त्र िाांगू नये. एखाद्याने तप के ले, तो
गुरूांची आवण देिाची भक्तीही करतो, पण त्याला जर ऐकण्याची इच्छा निेल, तर तो या दोन गुणात जरी अिेल,
तरीही तो गीताश्रिणाि अपात्र आहे. मोती उगम अिेल पण त्याला जर वछि निेल तर त्यात जिी िोन्याची
तार घालता येत नाही. िमुि धीरगांभीर अितो याचा नकार कु णी करे ल काय? परां तु िागरािर पाऊि पडला तर
तो व्यथय ठरतो.तृप्त झालेल्या माणिाला द्रदव्यान्न िाढल्याि ते िाया जाते. मग उदारपणे ते अन्न भुकेल्या माणिाि
का देऊ नये? म्हणून इतर िाितीत द्रकतीही योग्य अिला तरी, त्याला श्रिणाची आिड निेल तर त्याला
गीतािास्त्र मुळीच िाांगू नये. डोळा रूपविषयाला चाांगल्या प्रकारे जाणतो,हे खरे , पण िुिाि घेण्यािाठी त्याचा
उपयोग नितो. योग्य टठकाणीच फलप्राप्ती होते.म्हणून ज्ज्याांना गीता िाांगाियाची अिेल ते तपस्िी ि गुरूभक्त
आहेत हे तर पाहािेच, पण त्याांच्या टठकाणी गीतािास्त्र श्रिण करण्याची इच्छा निेल तर त्याांना गीतािास्त्र िाांगू
नये. पण या वतन्ही गोष्टी त्याच्याजिळ अितील, पण तो जर गीतािास्त्र वनमायण करणारा आवण ििय लोकाांचे
वनयमन करणारा जो श्रीकृ ष्ण त्याला जर िामान्य िमजेल तर तो गीतािास्त्र िाांगण्याि योग्य नाही. मला ि
माझ्या भक्ताांना जे लोक दुष्टपणाने िोलतात ते गीता श्रिणाि योग्य नाहीत. अिा माणूि म्हणजे द्रदव्यािाचून
रात्रीची जिी ठाणिई अिते तिे िमजािे. देह गोरा ि अलांकार घातलेला आहे पण त्यात जर प्राण निेल तर तो
देह जिा टरक्त अितो त्याप्रमाणे अिा माणूि िमजािा. अिा विविध प्रकाराांनी गीतिास्त्र श्रिण करण्यािाठी
माणिाची पात्रता काय अिािी याचे वििरण ज्ञानोिारायाांनी के ले आहे.

ज्ञानोिाराय पुढे अिे िाांगतात की, िरील वनकषाांना पात्र अिलेल्या चोखट भक्ताि भगिद्गीता हाच
कोणी रत्नाांचा ईश्वर, अिे िमजून त्याची प्राणप्रवत्ष्ठा कर. अिे के ल्याि तू जगात माझ्या योग्यतेला येिील. कारण
ओमकार् हे एकाक्षरी ब्रह्म अ उ म या वत्रमावत्रके च्या पोटात गभयिािात अडकले आहे. ओमकार हे िेदाचे िीज
अिून ते गीतेच्या विस्ताराने विस्तारले आहे. अथिा ही गीता म्हणजे जणू काय गायत्रीच ष्लोकरूपी फळाांनी
आवण फु लाांनी िहरली आहे. म्हणून गायत्री मांत्राचे रहस्य वििद करीत अिलेल्या गीतेची मी भक्ताांना ओळख
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करून देतो. याप्रमाणे जो कु णी भक्ताांची गीतेिी प्रेमाने भेट घडिून आणेल तो मिूपच होईल. (ज्ञा.18.1509 ते
1513)
आवण देहाचेंही लेणें। लेऊवन िेगळे पणें।
अिे तांि जीिें प्राणें। तोवच पद्रढये।। ज्ञा.18.1514
ज्ञावनयाां कमयठाां तापिाां। यया खुणेवचया माणुिा-।
मजीं तो एकु गा जैिा। पद्रढये मज।। ज्ञा.18.1515
तैिा भूतळीं आघिा। आन न देखे पांेाडिा।
जो गीता िाांगे मेळािा।भक्तजनाांचा ।। ज्ञा.18.1516
मज ईश्वराचेवन लोभें। हे गीता पढताां अक्षोभें।
जो मांडन होय िभे। िांतावचये।। ज्ञा.18.1517

आता ज्ञानोिाराय गीतेिी एकवनष्ठ िाळगून वतचा भक्ताांमध्ये प्रिार करीत अिलेल्या भक्ताांचे िणयन करीत
आहेत. अिी व्यक्ती द्रकती श्रेष्ठ अिते आवण भगिांताला ती द्रकती वप्रय अिते हेही ते िाांगत आहेत. ते म्हणतात
षरीररूपी अलांकार घालून तो भगिांताहून िेगळîेा रूपात िािरत अिला तरी मला तो जीि प्राणाने आिडतो.
ज्ञानी,कमयठ ि तापिी अिी जी माझी अांतरां ग माणिे आहेत, त्यामध्ये गीता िाांगणार एक फक्त मला आिडतो.
जो भक्तजनाांमध्ये गीता िाांगतो तिा पृथ्िीतलािर मला दुिरा कोणी आिडत नाही. मी गीता िाांगणारा आहे
याचा किलाही अवभमान न िाळगता, जो के िळ माझ्या लोभाने गीता िाांगत अिेल तर तो िांताांच्या िभेचे भूषण
ठरतो. यानांतरच्या ओव्याांमध्ये अनेक प्रवतमाांच्याद्वारे ज्ञानोिाराय गीतेचे महŸि श्रोत्याांच्या आवण िाचकाांच्या
मनािर पिांिितात. अिा िेळी त्याांची प्रवतभा िहरून येते. त्याांच्या वििेचनाला एक आिेग अितो. इतके च नव्हे
तर श्रीकृ ष्णाच्या मुखाने ज्ञानोिाराय िाांगतात की, गीता िाांगणारा आपल्याला वजतका आिडतो वततका दुिरा
कोणीही आिडत नाही. यास्ति मी त्याला माझ्या अांतुःकरणात स्थान देतो. पुढील ओव्याांमधून (ज्ञा.18.152ष् ते
1528) ज्ञानोिाराय अिे प्रवतपादन करतात की, श्रीकृ ष्ण आवण अजुयनामधील या िांिादाचे जो के िळ आितयन
करे ल, तोही भगिांताला िांतुष्ट करतो. जे पुरूष गीतेच्या ज्ञानाचा आढािा घेतात आवण ज्ञानी म्हणून ज्ज्या
टठकाणाला प्राप्त करतात, गीतेचे के िळ गायन करणाऱ्यािही तेच स्थान प्राप्त होते. गीता ही आई अिून ती जाणते
ि अडाणी मूल यात भेदभाि करती नाही. आचायय विनोिा भाव्याांनी गीतेला ‘गीताई’ म्हणून िांिोधले अिल्याचे
स्मरण आपल्याला िहजपणे होते.
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आता गीता पठणाने आवण श्रिणाने काय प्राप्त होते याचे िणयन ज्ञानोिाराय करीत आहेत. ते म्हणतातुः

आवण िियमागी पनांदा। िाांडूवनया आस्था पैं षुद्धा।
गीताश्रिणी श्रद्धा। उभारी जो।। ज्ञा.18.1529
तयाचाां श्रिणपुटीं। गीतेची अक्षरें जांि पैठीं।
होतीना तांि उठाउठी। पळे ची पाप।। ज्ञा.18.1530

परमाथायच्या ििय मागायची पनांदा टाकू न जो गीतच्या श्रिणाच्या टठकाणी षुद्ध आस्थेन श्रद्धा ठे ितो,
त्याच्या कानात गीतेची अक्षरे प्रविष्ट होतात न होतात तोच, अरण्याला िणिा लागला अिताना प्राणी जिे पळू न
जातात तिे िृष्टीच्या आरां भापािूनचे पाप पळू न जाते. गीतेचे वजतके पाठ के ले वततके अश्वमेघ यज्ञाांचे पुण्य लाभते.
स्िगायच्या राज्ज्याचे ऐश्वयय प्राप्त होते. स्िगयभोग भोगून नांतर तो मिुप होतो.

अजुयनािर गीताश्रिणाचा आवण गीतेचे जे माहात्म्य िाांवगतले आहे त्याचा द्रकतपत पटरणाम झाला आहे
हे भगिांताना माहीत आहे, पण ते त्याच्या तोंडू न ऐकण्याची त्याांची इच्छा आहे. यािाठी ते अजुयनाि खालील
प्रमाणे प्रश्न विचारतातुः
तरी िाांग पाां पाांडिा। हा षास्त्रविद्धाांतु आघिा।
तुज एकवच िृत्ती फािा। गेला आहे।। ज्ञा.18.15ष्0
आम्हीं जैिें जया रीती।उगावणलें कानाचाां हातीं।
येरी तैिेवच तुझाां वचत्तिृत्ती। पैठें के ले कीं।। ज्ञा.18.1541
अथिा माझारीं। गेलें िाांवडविखुरी।
ककां िा उपक्षेिरी। िाळू वन िाांवडले।। ज्ञा.18.1542
जैिे आम्हीं िाांवगतले। तैिेंवच हृदयीं पािलें।
तरी िाांग पाां िवहले।पुिेन तें मी।। ज्ञा.18.1543
हाां गा स्िाज्ञानजवनतां। मागीलें मोहें तूतें।
भूलविलें तो येथें। अिें कीं नाहीं।। ज्ञा.18.1544

श्रीकृ ष्णाांना आपल्या उपदेिाचा अजुयनािर काय पटरणाम झाला हे जिे िमजून घ्याियाचे आहे तिेच
त्याच मोह आवण लोभ नष्ट होऊन तो आपले विवहत कमय करण्याि तयार आहे की नाही याची खात्रीही त्याच्याच
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मुखाने करून घ्याियाची आहे. म्हणून ते विचारतात की, अजुयना, मी िाांवगतलेला षास्त्रविद्धाांत तू एकाग्र वचत्ताने
श्रिण के ल्यािर तो तुझ्या मनात ठिला ककां िा नाही हे गीतािास्त्राचा कानाांना वहिेि द्रदला, तिाच तो तुझ्या
वचत्तात िाणला की नाही? अथिा मधेच त्याची िाांडलिांड झाली, ककां िा अनादराने ते तू टाकू न द्रदलेि? मी जिे
िाांवगतले तिेच जर तुझ्या अांतुःकरणापययत पोचले की नाही हे िाांग िरे ? आम्ही ज्ज्याप्रकारे ि जिे िाांवगतले तिेच
तुझ्या अांतुःकरणापयांत पोचले अिेल तर मी विचारीन ते लिकर िाांग. अज्ञानग्रस्त झाल्यामुळे तू भ्रमात पडू न
कतयव्यापािून विन्मुख झाला होताि आवण मोहात पडला होताि. कमय करणे ककां िा न करणे हे आपल्या हातात
आहे अिे तुला िाटत होते. तुझा मोह नष्ट झाला आहे का?

अजुयनाने मोहात पडू न आपल्या कतयव्यापािून विचवलत होऊ नये आवण त्याने युद्धाि तयार
व्हािे, लढािे यािाठी श्रीकृ ष्णाने गीतेचे वििरण के ले आहे. त्यामुळे आता अजुयनाचे उद्गार हाच गीतेचा हेतू होता
हे आपल्याला माहीतच आहे. अजुयन म्हणाला-

मग अजुयन म्हणे काय देिो। पुितावत आिडे मोहो।
तरी तो िकु टुांि गेला जी ठािो। घेऊवन आपला।। ज्ञा.18.1558
गुांतलो होतो अजुयनगुणें। तो मुक्त जालों तुझेपणे।
आताां पुिणें िाांगणें। दोन्ही नाही।। ज्ञा.18.1563
मी तुझेवन प्रिादें। लाधलेवन आत्मिोधें।
मोहाचे तया काांद।े नेदीच उरो।। ज्ञा.18.1564

अजुयन म्हणाला, तुझ्या अांतुःकरणात मोह आहे का, अिा प्रश्न तुम्ही विचारता काय? तो मोह अज्ञानािह
आपल्या टठकाणी पटरिारािह गेला आहे. ‘मी अजुयन आहे’ अिा देहिुद्धीत अडकलो होतो, तिुप होऊन ऐक्य
पािलो ि मुक्त झालो. तुमच्या प्रिादाने प्राप्त झालेल्या आत्मिोधाने मी त्या मोहाचे मूळ जे अज्ञान ते आता मी
राहू देणार नाही. आता तू जे िाांगिील तेच मी करीन.

तरी आताां तुझी आज्ञा। िकळदेिावधदेिराज्ञा।
करीन देई अनुज्ञा। भलवतयेविषीं।। ज्ञा.18.1575
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अजुयनाच्या या उद्गाराने भगिान श्रीकृ ष्ण िुखाने नाचायला लागले.

आपल्या मनात अिा प्रश्न वनमायण होतो की, ज्ञानोिारायाांनी भगिद्गीतेची इतकी स्तुती का के ली अिािी?
त्याचे कारण अिे आहे की, गीता हे जीिनाचे षास्त्र आहे. गीतेमध्ये ज्ञान, कमय, योग, भक्ती, वत्रगुण आवण गुणातीत
होणे या ििय िािींचे वििरण आहे. िांपूणय विश्वातील मानिी जीिनाला कलाटणी देण्याचे िामथ्यय भगिद्गीतेच्या
तत्िज्ञानात आहे, यािर ज्ञानोिारायाांचा ठाम विश्वाि आहे. वििाय गीता प्रत्यक्ष भगिांताांच्या मुखाने िाांवगतली
गेली आहे. त्यामुळे वतचे मोल अनन्यिाधारण आहे. गीतेची ही प्रिस्ती िाचून अथिा श्रिण करून आपल्याला
गीतेचे महत्ि िहजपणे लक्षात येते. ती िाचून आवण ज्ञानोिारायाांच्या प्रवतभेचे दियन झाल्यामुळे आपण
त्याांच्यािमोर नतमस्तक होतो. 
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अध्यात्म: कमययोगातून िाक्षात्कार गाठता येणे िक्य आहे काय? - िद्गुरू (ईिा फौंडेिन)
(आपण जी कमे करतो त्यातून आपले आयुष्य किे घडिायचे, हे िाांगताना िद्गुरू म्हणतात, ज्ज्यािर तुमची
वनताांत वनष्ठा आहे तेच करा आवण ते किे यािाठी िाचा हा लेख...)
प्रश्न : नमस्कार िद्गुरू; आपल्या ध्येयकायायचा आवण दूरदृष्टीचा एक भाग होण्याची माझी इच्छा आहे, आवण
तुम्ही म्हणता तिां एक 'िाक्षात्कारी जीिन' जगािे. आवण मग िगळीकडे िुख-िमाधान अिािे अिे मला िाटते.
पण कु ठे तरी, माझ्या आत मला एक प्रकारची भीती िाटते, की हा मागय मी िेिटपयांत चालू िके ल की नाही. हेच
मला पुढां जाण्यापािून रोखतांय. तर या भीतीिर मी मात किी करू?
िद्गुरू : मी तुम्हाला खात्री देऊ िकतो की जेव्हा िगळां जग आनांदी करण्याचे आपले ध्येय आहे तेव्हा आपण
कोणीच िेिटपयांत टटकणार नाही आहोत. त्यामुळे अांवतम ध्येयापयांत पोहोचण्याची पचांता करू नका. तुम्हाला
अिां िाटतां का की उद्या िारे जग एकदम आनांदी होईल? ियाच्या 25 व्या िषी, जेव्हा मी पवहल्याांदा परमानांदात
वभजून गेलो होतो तेव्हा मला खरोखर िाटलां की मी िांपूणय जगाला आनांदी िनिू िकतो आवण प्रत्येकजण स्ित:च्या
कल्याणािाठी काहीतरी करायला तयार अिेल. हे तीन दिकाांपूिीचे होते. आता आज मला माहीत आहे की अिे
िरे च जण आहेत जे स्ित:चाच विध्िांि करिून घेणारे आहेत. आम्ही लाखो लोकाांना स्पिय के ला आहे, पण तरीही
हे िांपूणय जग नाही.
'ज्ज्यािर तुमची वनताांत वनष्ठा आहे तेच करा'
आवण तुम्ही कधीच मला ज्ज्याची काळजी आहे ते करू नका. तुम्ही तुम्हाला ज्ज्या गोष्टी िद्दल खरां च आस्था िाटते,
ते के लां पावहचे. तुम्हाला ज्ज्या गोष्टीिद्दल आस्था आहे ते तुम्ही के लां नाही तर तुम्ही चाांगले जगलात की नाही
पाहायला आयुष्याच्या िेिटपयांत थाांिण्याची गरज नाही - ते आधीच िाया गेलेले जीिन आहे. तुम्हाला हे काम
महत्िाचे िाटत अिेल तर तुम्ही ते के ले पावहजे.
िास्तविक, मी ज्ज्या प्रकारे िनलेलो आहे, जर मी माझे डोळे िांद के ले तर कदावचत मी कधीच उघडणार नाही.
माझे कायय के िळ जगाच्या गरजेनुिार आहे. अन्यथा, मी एकटा अितो तेव्हा मी ििोत्तम वस्थतीत अितो. मग
मला लोकाांिमिेत राहण्याची का का गरज िाटेल ? मला काहीतरी करायची का इच्छा होईल ? पण जगात
िरे च काही करण्याची गरज आहे, म्हणून मी द्रदििातले िीि ताि काम करत आहोत. जेव्हा मी िकाळी उठतो,
एखादी व्यक्ती वतथे िाटच पाहत अिते ज्ज्याच्याकडे मला लक्ष द्यािे लागणार अिते.
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ही ििय कृ ती मला गरज आहे म्हणून नाहीये. जर तूम्ही मला एकट्याला िोडले तर कोणत्याही कृ तीवििाय मी
एकदम ठीक आहे. मला एकही िब्द म्हणायचा ककां िा वलहायचा नाही. मला काहीही करण्याची गरज नाही. पण
आणखी िरे च काही करणे िाकी आहे, म्हणून ही िगळी कृ ती आिश्यक आहे. तुमची कृ ती ही कधीही स्ितुःिद्दल
अिू नये. तुम्ही स्ितुःच्या आत किे आहात हे तुमच्या िद्दल आहे. पण तुमची कृ ती अिािी हे अिलेल्या
िद्यपटरवस्थतीिी वनगडीत अिािे. दुदि
ै ाने, िहुतेक लोकाांची काये स्ितुःिद्दलच अितात. ते जगात कायय करतात
कारण त्याांना स्ितुःहून काहीतरी िनिायचे आहे, जो चुकीचा दृष्टीकोन आहे. िहुतेक मानविक आजार या मूलभूत
त्रुटीमुळे उद्भितात, की लोक कु णीतरी होण्यािाठी काहीतरी करत आहेत. प्रथम तुमच्या आतलां अवस्तत्ि वनवित
करा – मग कृ ती करा. तुम्ही अिां के लां, तर मग त्यातून जे घडू न यायचां ते घडू न येईल.
तुम्हाला जर या कायायचे मूल्य द्रदित अिेल, हे घडू न आलेच पावहजे अिां तुम्हाला िाटत अिेल तर तुम्ही ते करणे
आिश्यक आहे. किे आवण कोणत्या स्तरािर, ते तुमच्यािर अिलांिून आहे. प्रत्येकजण िदल घडिून आणण्यािाठी
स्ितुःच्या मनाच्या गोष्टी करत अिेल तर ते के िळ त्याांच्या िमाधानािाठीच अिेल. आपल्याला खरोखर िदल
घडिून आणायचा अिेल तर आपल्याला एकत्र येऊन हे करािां लागेल. हे कायय स्ित:ला िमाधानी करण्यािद्दल
नाही. आपण िमाधानी झालो, म्हणून आपण कायय करतो. तुम्हाला काहीतरी करण्याची गरज आहे म्हणून नव्हे.
जर ते करणे आिश्यक अिेल तर प्रत्येक जिािदार व्यक्तीने उभे रावहले पावहजे. आपण घेत अिलेले हे काही एक
प्रकारचे अवभयान नाही. ही तुमच्या मानितेची अवभव्यक्ती आहे. आवण या प्रकारच्या कृ तीचे वििेष म्हणजे ती
तुम्हाला माणूि म्हणून अगदी िुांदरटरत्या घडिते. 
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मागयदियन: इतराांच्या अपेक्षा िाांभाळताना! - िद्गुरू (ईिा फौंडेिन)
प्रश्न: लोकाांच्या अपेक्षाांचां ओझां तुम्हाला दािून टाकतां आहे? काय करािे?
उत्तर: त्याकडे जरा िेगळ्या दृवष्टकोनातून िघण्याचा प्रयत्न करा. जर लोकाांच्या तुमच्यािद्दलच्या अपेक्षाांचा त्राि
होत अिेल, तर कदावचत त्याकडे जरा िेगळ्या दृवष्टकोनातून िघण्याची िेळ आली आहे. अपेक्षा या आपल्याला
िध्याच्या क्षमताांच्या पलीकडे जाण्याची आवण जीिनात काहीतरी करण्याची िांधी देऊ िकतात.
िेगिेगळ्या लोकाांच्या तुमच्याकडू न िेगिेगळ्या अपेक्षा अितात, आवण त्या अपेक्षा परस्पर विरोधीही अितात.
तुमच्या पत्नीची इच्छा अिते की तुम्ही ५:३० पयांत घरी यािां, पण तुमच्या िॉिची इच्छा अिते की तुम्ही ७:३०
पयांत ऑद्रफिमध्ये थाांिािां. तुमच्याजिळ फक्त चोिीि तािच आहेत, पण तुम्हाला तुमच्या आई-िवडलाांच्या इच्छा
पूणय करायच्या आहेत, तुमच्या मुलाांच्या इच्छा पूणय करायच्या आहेत, तुमच्या िॉिच्या इच्छा पूणय करायच्या
आहेत, आवण त्यािर पुन्हा पतीच्या ककां िा पत्नीच्या अपेक्षा पूणय करायच्या आहेत; एिढां करायला खरां तर तुम्हाला
िाठ तािाांचा द्रदिि लागेल. "िाकीचे जास्तीचे ताि मला कु ठू न वमळतील?" हाच मुळात प्रश्न आहे.
िध्या, लोकाांच्या तुमच्याकडू न अिणाऱ्या अपेक्षा या तुमच्या क्षमताांच्या द्रकतीतरी पलीकडच्या आहेत. याला एक
िाप ठरिू नका. उलट, ते एक मोठां िरदान आहे की लोकां तुमच्याकडू न इतक्या मोठ्या अपेक्षा ठे ित आहेत.
जर लोकाांनी तुमच्याकडे िवघतलां आवण विचार के ला, "अरे ! आपण ह्याच्याकडू न काहीच अपेक्षा ठे िू िकत
नाहीत", आवण त्याांना तुमच्याकडू न काहीही अपेक्षा के ल्या नाहीत, तर तुम्हाला िाटतां हे काही तुमच्यािाठी
चाांगलां लक्षण अिेल? जर तुमच्या िॉिला तुमच्याकडू न काहीही अपेक्षा नितील तर तो तुम्हाला कामािरून
काढू न टाके ल. ते िगळे तुमच्याकडू न िऱ्याच अपेक्षा ठे िून आहेत. तुमच्या मयायदाांपवलकडे जाऊन आयुष्यात
काहीतरी करून दाखविण्याची ही एक िांधी आहे. याचा अथय अिा होतो का की इतराांच्या अपेक्षापूतीिाठी तुम्ही
काहीतरी ििोत्तम गोष्ट कराल? अिां कधीही घडणार नाही. पण ते िगळे िदैि तुमच्या क्षमतेपेक्षा जास्त अपेक्षा
ठे िू लागले, याचा अथय तुमचां आयुष्य िुरळीत चालू आहे. हा एक िुभिांकेत आहे. त्यािद्द्दल तुम्ही खुि अिलां
पावहजे, त्यािद्दल तक्रार करू नका. तुमच्याकडू न जे ििोत्तम होऊ िके ल ते करा आवण िस्ि, एिढांच आहे.
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हे काही मी तुमचे कायय वनदोष करण्यािद्दल िोलत नाहीये. आयुष्यात 'परफे क्ट' अिां काही नितांच.
एकच गोष्ट आयुष्यात एकदम अचूक होते, ती म्हणजे मृत्यू!
जर तुम्ही आयुष्यात अजाणतेपणे अचूकतेच्या मागे लागलात तर तुम्ही मृत्यूकडे िाटचाल कराल.
त्यामुळे आयुष्यात अचूकतेच्या मागे लागू नका. तुम्ही अचूक अिाल म्हणून काही तुमचां आयुष्य िुांदर होत नाही,
तर तुम्ही आयुष्यात जे जे काही करता त्यात स्ितुःला पूणयपणे झोकू न द्रदल्यानां आयुष्य िुांदर िनतां. जीिन कधीही
अचूक अिू िकत नाही कारण ज्ज्या कोणत्या प्रकारे तुम्ही आत्ता या क्षणी काययरत आहात, त्यापेक्षा तुम्ही थोडेिे
अवधक अिू िकता, नाही का? त्यामुळे अचूकतेचा प्रश्नच उद्भित नाही. जेव्हा अपेक्षा भव्य-द्रदव्य अितील तेव्हाच
तुम्ही िांधनां झुगारून स्ितुःला ताणू िकाल. जर तुम्ही अजून ताणू िकत अिाल, याचा अथय तुम्ही अजूनही तुमच्या
अांवतम मयायदाांपयांत पोहोचलेला नाही आहात. जर काहीच अपेक्षा नितील, तुम्ही कधीच स्ितुःच्या पूणय क्षमताांचा
िोध घेऊ िकणार नाही.
कोणाच्याही अपेक्षेविना स्ितुःला स्ितुःच्या अांवतम रे षप
े यांत ताणण्यािाठी अत्यांत िेगळ्या पातळीची चेतना
आवण जागरूकता लागते. यािाठी काहीतरी िियस्िी िेगळां लागतां. आत्ता िध्या तुम्ही तिे नाही आहात. तुम्ही
फक्त लोकाांच्या अपेक्षेप्रमाणे चालणारे आहात. तर अिू द्या लोकाांच्या तुमच्याकडू न मोठ-मोठ्या अपेक्षा. तुम्ही
तुमच्या क्षमतेप्रमाणे पटरवस्थती िाांभाळा. काही गोष्टी वनयांत्रणाच्या पवलकडे अितील, आवण वजतक्या जास्त
गोष्टी करू लागाल, वततक्या जास्त गोष्टी आयुष्यात चुकत जातील. पण िऱ्याच गोष्टी िुरळीत मागायिर लागतील.
तुमच्या आयुष्याची गुणित्ता, ककां िा तुमच्या आयुष्याचां यि हे काहीतरी पूणय करण्याच्या मापनािर अिलांिून
अिण्याची गरज नाही. तुम्ही एखाद्या गोष्टीप्रती स्ितुःला िांपूणय िमर्पयत करू िकता की नाही यािर त्याचे
मूल्यमापन व्हायला हिे. तुमच्या क्षमताांप्रमाणे जे घडायचां आहे ते घडेल. आवण िगळां काही जुळून येण्यािाठी
अनेक गोष्टींची गरज अिते. पण आयुष्यात तुम्ही जे काही करताय त्याला तुम्ही िांभर टक्के िमर्पयत आहात का?
हा खरा प्रश्न आहे. 
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आयुिेद: जीिन जगण्याचे िास्त्र - डॉ.के तन दाांगट, पुणे
(वनरोगी ि दीघाययुषी जगण्याचे िास्त्र म्हणजे आयुिेद)
आयुष्यािाठी वहतकर, अवहतकर, िुखकर, दुुःखकर तिेच पथ्य कारक ि अपथ्याकारक गोष्टींचा विचार
करणारे िास्त्र म्हणजे आयुिद
े . आयुिेद हा अथियिेदाचे उपाांग अिून तज्ञ अिा मुवनिराांकडू न उत्तरोत्तर विकवित
झाला आहे. कोणतेही आधुवनक िाधने उपलब्ध निताना हजारो िषे वनिगय आवण मानिी िरीराचे िखोल
वनरीक्षण करून वलहून ठे िलेले आरोग्याचे वनयम ि औषधी याांचे द्रदिून येणारे िुपरीणाम पाहून आपण अचांवित
होतो.
वत्रदोष: िात ,वपत्त ,कफ हे तीन दोष िरीर ि मनाचे वनयांत्रण करतात ,अिे आयुिेद िास्त्र िाांगते .िरीराची
िाढ करणारा कफ, आहाराचे िरीर भािात रूपाांतर करणारे वपत्त, िांचलन करणारा िात अिे तीन दोष.
िरीराच्या ििय द्रक्रया ि रचना या तीन दोषाांच्या अधीन आहेत. या वत्रदोषची उत्पत्ती ,पृथ्िी ,जल ,तेज ,िायू
,आकाि या पांचमहाभूताांपािून होते. दोष िमतोल अिस्थेत अिल्याि िरीराचे द्रक्रयाव्यापार िुरू राहून िरीर
वनरोगी राहते, पण हाच िमतोल विघडला तर विविध व्याधी उत्पन्न होतात.
वनदान: व्याधीचे वनदान हे पूियरुप, रूप,लक्षण यािरून त वत्रविध परीक्षा ( दियन , स्पियन, प्रश्न) तिेच प्रकृ ती,
नाडी ,मल, मुत्र, वजव्हा ,िार, ित्ि, िात्म्य या पटरक्षाांद्वारे के ले जाते.
वचद्रकत्िा: ज्ज्या उपक्रमाांच्या िाहाय्याने वत्रदोष, िात धातू ि तीन मल याांचे िमतोल प्रमाण राखले जाते त्याि
वचद्रकत्िा अिे म्हणतात. दोन प्रकार - १. िमन वचद्रकत्िा २. िोधन वचद्रकत्िा ( पांचकमय )
िमन वचद्रकस्तेत िनस्पती औषधी ि रिौषधीचा आांतभायि होतो. चूण,य िटी, गुटी, काढा, आिि, अटरष्ट, भस्म,
स्िरि, अिलेह, लेप, विद्ध तेल, तूप याांचा व्यावधनुिार िापर के ला जातो. रोग वनमायणकारी दोषाांना िरीराच्या
िाहेर काढू न टाकणाऱ्या ििय उपक्रमाांना िोधन अिे म्हणतात. प्रमुख पाच उपक्रम अिल्याने याांना पांचकमय अिे
म्हणतात.
पांचकमय वचद्रकत्िा: पांचकमय म्हणजे िरीरिुद्धी िाठी कराियाचे उपक्रम.िमन-उलटी करविणे, विरे चन-जुलाि
करविणे, िस्ती - औषधी तेल ि काढा गुदद्वार द्वारे िरीरात िोडणे , नस्य- नाकात औषध टाकणां, रक्तमोक्षणअिुद्ध रक्त िरीरािाहेर काढणे. पांचकमायमुळे व्याधी िमूळ नष्ट होतात. तिेच रोग वनमायण होऊ नयेत आवण
रोगप्रवतकरकिक्ती िाढिण्यािाठी पांच-कमय उपयुक्त आहेत. म्हणजेच स्िस्थ व्यक्तींमध्ये स्िास्थ्य टटकिण्यािाठी
आवण रुग्णाांमध्ये आजार दूर करण्यािाठी पांचकमय उपयुक्त ठरते. 
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िामावजक: आमची ‘येष्टी’ - अविनाि हळिे, पुणे
आमचे गाि म्हणजे जेमतेम दीडदोनिे उां िरठ्याचे छोटे खेडग
े ाि. इथे ना धड रस्ते, ना िीज, ना पाण्याची
िोय. िेती हा मुख्य धांदा आवण िेतीची कामे निली की पांचक्रोिीत जाऊन मोलमजुरी करणे हा जोडधांदा. दैनांद्रदन
गरजेिाठी एक द्रकराणा मालाचे दुकान आहे हे आमचे निीि. पण त्या व्यवतटरक्त काही लागले, तर पाच
द्रकलोमीटर चालत जाऊन हमरस्ता गाठायचा आवण वतथून एिटी ककां िा वमळे ल त्या िाहनाने तालुक्याच्या गािी
जाऊन आपले काम उरकायचे, हा एकच उपाय होता. कोणी गांभीर आजारी पडले, तर त्याचे हाल न विचारलेच
िरे ! पण काही िषाांनी का होईना, आमच्या गािाकडे िरकारचे लक्ष गेले. गािाकडे येणारा पाऊलिाटेचा रस्ता
थोडाफार रुां द करण्यात आला. आठिड्यातून एकदा डॉक्टर चािडीिर येऊ लागले. प्राथवमक पयांतची िाळा िुरू
झाली िगैरे िगैरे. पण नांतर िुधारणेचे िारे ओिरल्याने ही प्रगती थाांिली. िाळा विकू इवच्छणाऱ्या मुलामुलींचे
विक्षण इतक्ता चौथीिरच िांपू लागले. प्राथवमक च्या पुढे विकायचे अिेल तर पाच द्रकलोमीटर पायी आवण नांतर
वमळे ल त्या िाहनाने तालुक्याच्या गािी जाऊन विक्षण घेणे हा एकच उपाय होता. गािातील एक दोन मुले उन्हापाििाची पिाय न करता हे द्रदव्य करू लागली. चौथी पाि झाल्यािर मीही मीिुद्धा यात िामील झालो आवण
आमचा पाच जणाांचा जथा अिा विवचत्र पटरवस्थतीत विक्षण घेऊ लागला. आमचे िघून पुढच्या िषी चौथी पाि
झालेली आणखी एक दोन मुले आमच्यािोित आली. होता होता आम्ही िातिीत गेलो. त्यानांतर एकाने विक्षण
िोडले आवण आम्ही एकू ण िारा विद्याथी िाळे िाठी पायपीट करू लागलो. िाकी पटरवस्थतील काही फरक पडला
नव्हता.
एक द्रदिि आम्हाला एक िेगळी िातमी कळली. आमच्या भागात एिटी िेिा िुरू होणार होती आवण ती
गाडी आमच्या गािापािून तीन द्रकलोमीटर अांतरािरच्या एका गािातून िुटून, पुढे तालुक्याच्या गािी जाणार
होती. आम्हा विद्याथ्याांना अथायतच आनांद झाला. कारण ही एिटी वमळाली तर आमचे वनदान पुढचे दोन
द्रकलोमीटर पायी जाणे आवण नांतर दुिरे िाहन पकडू न तालुक्याच्या गािी जाणे िाचणार होते. िुदि
ै ाने आमचा
अांदाज खरा वनघाला

आवण ती एिटी िुरू झाली. यथािकाि आम्ही ििय विद्याथ्याांनी ििलतीचा पाि काढू न

एिटीचा प्रिाि िुरु के ला.
या एिटीचा फायदा आम्हाला खूपच होऊ लागला. िाळे िाठी चालण्यात जाणारा िेळ आम्ही अभ्यािाला
देऊ िकत होतो. श्रम आवण पाििाचा त्रािही थोडाफार कमी झाला होता. यािरोिरच एिटीच्या उपलब्धतेमुळे
आता चौथी पाि झालेली िरीच मुले पाचिीिाठी आमच्या िोित येऊ लागली. गािकयाांना तर मोठाच फायदा
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झाला. कोणी दूध तर कु णी भाजीपाला विकण्यािाठी तालुक्याच्या गािाला जाऊ लागले. मवहला म्हाताऱ्या
कोता-या आवण आजारी मांडळींची तर फारच िोय झाली. मनातल्या मनात आम्ही एिटीला दुिा पण देऊ
लागलो
मी आठिीत गेल्यािर एस्टीने जाणाऱ्या पाचिी ते आठिी पयांतच्या आम्हा विद्याथ्याांची िांख्या पांधरा
झाली. एक द्रदिि पायी चालत जात अिताना माझ्या मनात एक विचार आला. जी एस्टी आमच्या गािापािून
तीन द्रकलोमीटर अांतरािर अिलेल्या गािापािून िुटत होती, ती आमच्या गािापािून िुटली तर द्रकती िरे
होईल? आम्हा विद्याथ्याांची पायवपट थाांिेल, गािकर्याांचा फायदा होईल, यािरोिरच चौथीनांतर विक्षण
िोडायला लागणाऱ्या आणखी काही मुला-मुलींना पुढे विकायला प्रोत्िाहन िुद्धा वमळे ल. न रहािून मी ही गोष्ट
माझ्यािरोिरच्या विद्याथ्याांना आवण िाळे त गेल्यािर माझे आठिीचे िगयविक्षक श्री पिार िर याांना िाांगताच,
त्याांनाही माझी कल्पना पटु न या कामी मदत करण्याचे त्याांनी आश्वािन द्रदले.
दुिऱ्या द्रदििी ते आम्हाला मुख्याध्यापकाांकडे घेऊन गेल.े ििय हद्रककत ऐकताच त्याांनी आम्हाला मागयदियन
करून, एक द्रदिि मला आमच्या गािातले विद्याथी आवण वनिडक गािकऱ्याांिह एिटी स्टँडच्या ऑद्रफिात
येण्याि िाांवगतले. मी गािात परत आल्यािर िवडलाांमाफय त ही गोष्ट पाटलाांना कळिून, जाण्याचा द्रदिि ठरिला.
ठरलेल्या द्रदििी आम्ही एिटी स्टँड च्या ऑद्रफिात पोहोचताच, पिार िराांनी एस्टीिाठी वलहून आणलेला
अजय, आगार म्हणजे एिटी डेपो प्रमुखाांना िाचून दाखिला. आम्ही विद्याथी, पाटील आवण गािकऱ्याांनी त्यािर
आपली नािे टाकू न िह्या करताच, मुख्याध्यापकाांनी तो अजय त्याांना द्रदला. आगार प्रमुखाांनी प्रयत्न करण्याचे
आश्वािन द्रदले. पिार िराांच्या िूचनेनुिार आम्ही दोन चार मुलाांनी आवण गािकऱ्याांनी दर आठ-पांधरा द्रदििाांनी
आगारात चौकिी करणे चालू ठे िले. िुमारे तीन मवहने गेल्यािर पुढच्या एक तारखेपािून एिटी आमच्या
गािातून िुटणार अिी आनांद िाताय कळली. आम्ही लगोलग ही िातमी चािडीिर िाांगतात गािात आनांदीआनांद
पिरला.
एक तारखेला खरोखरच एिटी आमच्या गािािाहेरच्या पपांपळ पारापािी येऊन थाांिली! गािकऱ्याांचा
उत्िाह काय विचारता? कोणी गाडी आतून धुऊन स्िच्छ के ली, कोणी वतला फु ले आवण आांब्याच्या डहाळ्याांने
िजिली. पाटलाांनी पूजा के ल्यािर िायािापड्याांनी ड्रायव्हर – कां डक्टर िकट गाडीला ओिाळले. आम्ही ििय
विद्याथी ऐटीत गाडीत जाऊन ििलो आवण जयजयकारात गाडी िुरू झाली. तालुक्याच्या गािी गेल्यािर आम्ही
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आगारप्रमुख, पिार िर आवण मुख्याध्यापकाांचे आभार मानले. आता ही एस्टी आमच्या आवण गािकऱ्याांच्या
जीिनाचा जणू अविभाज्ज्य भाग झाली.
अिाच एक मवहना आनांदात गेल्यािर एक गोष्ट मला खटकू लागली. ती म्हणजे एस्टीतली घाण! आमचा
भाग ग्रामीण अिल्याने स्िच्छतेच्या िाितीत एकू ण आनांद होता. खाल्लेल्या िेंगाांची टरफले के ळ्याांच्या िाली,
खाद्यपदाथाांची िेष्टने गाडीत टाकणे, पान तांिाखू खाऊन गाडीत आवण िाहेर वपचकाऱ्या मारणे, या गोष्टी िरायि
चालत. आगारातून कधीकधी एस्टीचा स्िच्छ होऊन येई. पण रोज मरे त्याला कोण रडे? एक द्रदिि न रहािून
मी ही गोष्ट पाटलाांना िाांवगतली.
पाटलाांनी दुिऱ्या द्रदििीच चािडीिर ििय गािकऱ्याांना िोलािून, त्याांना नीट िमजािून िाांगून, इथून
पुढे गाडीत घाण करायची नाही अिे वनक्षून िाांवगतले. गािकऱ्याांना ते पटले अिले तरी, िाटेत चढ-उतार
करणाऱ्याांना कोण िाांगणार? मग ती गोष्ट आम्ही विद्याथ्याांनी मनािर घेतली. जाता-येता आम्ही िाटेतल्या
नेहमीच्या प्रिािाांना स्िच्छतेिाित नम्रपणे िाांगू लागलो. मवहना दीड मवहन्याांनी आम्हाला िऱ्यापैकी यि वमळू न
त्याांचे गाडीत घाण करणे जिळजिळ िांद झाले. आिश्यकता िाटल्याि ििय प्रिािी उतरून गेल्यािर, आम्ही दोघे
चौघे गाडीची उरलीिुरली स्िच्छता करू लागलो. आमच्या या ििय गोष्टींमुळे ड्रायव्हर कां डक्टर िह आगारातील
ििाांना आनांद झाला. आगार प्रमुखाांनी दिरा पूजेच्या द्रदििी आम्हाला िोलािून, आमचे जाहीर कौतुक के ले
आवण पूजेचा प्रिाद पेढे िगैरे द्रदले. या ििय गोष्टींमुळे आम्ही विद्याथी आवण एस्टी यात एक अतूट प्रेमाचे नाते
वनमायण झाले. जणूकाही ती आमच्या घरातलीच एक व्यक्ती अिािी इतके !
अिेच दोन मवहने खूप आनांदात गेले. आता आमची िहामाही परीक्षा चालू झाली अिल्याने, ििय विद्याथी
एिटीतून जाताना अभ्यािात डोके खुपिून ििलो होतो. इतक्यात एक मोठा गलका ऐकू आला आवण एिटी
कचकन ब्रेक दािून थाांिली. काय होतेय ते कळायच्या आत एिटीिर तुफान दगडफे क िुरू झाली. काचा फु टल्या.
त्यातल्या काहींचे तुकडे प्रिािाांना लागून एकच गोंधळ उडाला. दगडफे क थाांितात ििय प्रिािी किेििे गाडीतून
उतरले आवण पळत िुटले. आम्ही विद्याथी एका िाजूला पळत जाऊन जिळच्या झाडामागे उभे रावहलो. आम्हाला
फारिे काही लागले नव्हते पण ड्रायव्हर आवण कां डक्टरच्या िरे च लागले होते. मी क्षणभर विचार के ला आवण
िेजारच्या िस्तीिर जाऊन हळद, स्िच्छ पाणी िगैरे आणून जखमींिर प्रथमोपचार के ले.
थोडे भानािर आल्यािर आम्हाला आज आमची परीक्षा अिल्याची जाणीि झाली. वतथून वनघताना एका
गोष्टीचे मला फार दुुःख झाले. माणिाांपेक्षा आमची वजव्हाळ्याची एस्टी जास्त जखमी झाली होती. वतला कोण
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मलमपट्टी करणार? रोज आम्हाला िुखरुप िाळे त पोचिणारी ही 'िरस्ितीकन्या' - आमची वजिलग एस्टी विचारी तिीच जखमी अिस्थेत रस्त्यािर उभी होती!
या िगळ्या गोष्टींमुळे िाळे त पोहोचायला अथायतच आम्हाला पाउण ताि उिीर झाला. परीक्षा िुरू झाली
होती. पण झालेली गोष्ट िाांगताच, मुख्याध्यापकाांनी आम्हाला परीक्षेला ििण्याची परिानगी द्रदली. घरी
जाताना कळले की आज एका राजकीय पक्षाने िांद पुकारला होता आवण त्याला प्रवतिाद न द्रदल्याने आमच्या
एस्टीिर दगडफे क करण्यात आली होती. एिटीच्या विध्िांिाचे कारण कळले, पण आमच्या िालमनाला नीट
उमगले नाही.
झाल्या घटनेने आम्ही फारच हादरून गेलो. यात कोणाचा द्रकती फायदा झाला हे कळले नाही. परां तु
िांध्याकाळी आवण पुढचे चार-पाच द्रदिि गािात दुिरी एस्टी न आल्यामुळे घरापािून हमरस्ता आवण परत
येताना हमरस्त्यापािून घर, अिे दहा द्रकलोमीटर पायपीट झाली. िाळे त पोहोचायला उिीर तर होत होताच
पण आमची परीक्षा आवण अभ्याि याचे खूप नुकिान झाले. िुदि
ै ाने ही िहामाही परीक्षा होती आवण उिीर
झाला तरी मुख्याध्यापक परीक्षेला ििू देत होते, ही त्याांची कृ पा. िोडायची परीक्षा अिती तर आम्हाला परीक्षेलाही
ििता आले निते आवण त्यामुळे िषयही िाया गेले अिते. एक गोष्ट मात्र आम्हाला जाणिली, की त्याद्रदििी
दगडफे क करणारी मांडळी, आमच्या ओळखीची तर नव्हतीच, पण आमच्या जिळपािच्या गािातवलही नव्हती!
आणखी दीड मवहन्याांनी पुन्हा अिाच प्रकार घडला. याहीिेळी दगडफे क करणारे लोक अनोळखीच होते.
कु णाला तरी मोठी दुखापत, आमच्या लाडक्या एिटीचे नुकिान, चार-पाच द्रदिि पायपीट आवण नांतर आमच्या
अभ्यािाचे तीन तेरा िाजणे हे ओघाने आले. यािेळी जखमी प्रिाश्याांमध्ये दांगल माजिणाऱ्या पुढाऱ्याांचा एक
नातेिाईक होता, ज्ज्याच्याकडू न आम्हाला िरीच मावहती कळली. िांद म्हणजे काय? तो कोण आवण किािाठी
पुकारतो? घोषणािाजी दगडफे क जाळपोळ करणाऱ्याांिाठी लोकाांना किे भडकिले जाते? िेळप्रिांगी भाडोत्री
मांडळी किी आणली जातात? िरकारी िाहने - एिटी याांनाच का लक्ष के ले जाते? िगैरे िगैरे…
कळलेली प्रत्येक गोष्ट आमच्या िालमनािर मोठे आघात करत होती. यातून एकच गोष्ट चाांगली झाली.
पिार िराांच्या िूचनेिरून मी आवण माझ्या िरोिरच्या मोठ्या मुलाांनी, मधल्या िुट्टीत िाळे च्या ग्रांथालयात
जाऊन रोजच्या रोज ितयमानपत्र िाचण्याि िुरुिात के ली. या िाचनातून जगात काय चालले आहे हे िगळे
िमजले नाही, तरी मागच्या िारखा िांद िगैरे अिला तर वनदान आगाऊ तरी कळे ल आवण जमेल वततकी
खिरदारी घेता येईल एिढाच हेतू होता!
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आता मी नििीत गेलो होतो. एक द्रदिि माझ्या मनात विचार आला की हे िगळे कु ठे तरी थाांिायलाच
पावहजे. एिटीचे नुकिान करून काही मांडळी आपल्या प्रश्नाकडे िरकारचे लक्ष िेधू इवच्छत अिली, तरी आम्हा
विद्याथ्याांचे आवण इतर प्रिािाांचे द्रकती हाल होतात, याचा विचार कोणीच करत नव्हते. मध्यांतरीच्या काळात
मला महात्मा गाांधी, विनोिा भािे, याांची चटरत्र िाचायला वमळाली. त्याांनी िाांततेच्या मागायने अिे अनेक प्रि्न
िोडिले हे कळले. जमेल का आम्हाला अिे? मग मी थोडे धाडि के ले. काही विद्याथ्याांना आवण मागच्या दांगलीत
जखमी झालेल्या पुढाऱ्याच्या नातेिाईकाला िरोिर घेऊन, पाटलाांिह पांचक्रोिीतल्या ििय पुढारी मांडळींना
भेटलो. त्याांना आम्हा विद्याथ्याांच्या आवण गािकऱ्याांच्या िमस्या तळमळीने िाांगून, इथून पुढे कोणत्याही
कारणािाठी एिटी िारख्या िाहनाचे नुकिान होऊन देऊ नये अिी विनांती के ली. या िरोिर आमच्या िद्रदच्छेचे
प्रतीक म्हणून एक गुलािाचे फू ल ही द्रदले. खेड्यातली मुले आम्ही यापेक्षा काय करणार?
प्रथम त्याांनी उडिाउडिीची उत्तरे द्रदली आवण तुम्ही विद्याथ्याांनी अभ्यािात लक्ष घालािे िाकीच्या भानगडीत
पडू नये, अिे दटािण्याचा प्रयत्न के ला. पण ‘ज्ज्याचां जळतां त्यालाच कळतां’ या न्यायाने आम्ही आमचा हेका िोडला
नाही. मागच्या आांदोलनात जखमी झालेला पुढाऱ्याचा नातलगही आता आमच्या िाजूने िोलत होता. अिे दोनचार खेटे घातल्यािर, ती मांडळी थोडी नरमली आवण ििुरीची भूवमका घेण्याचे त्याांनी मान्य के ले.
आता माझे दहािीचे िषय आहे. या िषायत कु ठे आांदोलन िगैरे पेटल्याि आमचे अभ्यािाचे आवण परीक्षेचे काय
होईल? ही पचांता मनाला ितािते. ितयमानपत्रात जर आांदोलनाची िातमी िाचायला वमळाली, तर आम्ही पुन्हा
एकदा त्याांना विनिून येऊ. पण तरी आतून अिे िाटते, की आमच्या प्रयत्नाांना यि येऊन या नेत्याांना िद्िुद्धी
िुचेल आवण ते आमच्या लाडक्या एिटीच्या िाितीत मागच्या िारखा िेडािाकडा प्रकार करणार नाहीत. नेहमी
िाईटाचाच विचार का करायचा? चाांगले घडेल अिी आिा का िोडायची? महात्मा गाांधी - विनोिा याांना
प्रयत्नाांती मोठ्या प्रश्नाांिाितीत यि वमळाले. आम्ही त्यामानाने िाळ गोपाळ आहोत. पण म्हणून काय झाले?
आम्हालाही एक द्रदिि यि वमळे ल. िेिटी िद्रदच्छा आवण िकारात्मक विचारच जगाला पुढे नेतो ना? िघूया
काय घडते ते. अितो मा िद्गमय! 
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प्रिाििणयन: नेपाळिर िुलेटस्िारी - अवजत मुठे, जळगाांि
द्रदलोमे तू अपनी िेताविया लेकर चल रहे हो, तो पजांदा हो !
नजरोंमे अपनी ख्िािोकी विजलीया लेकर चल रहे हो, तो पजांदा हो !
हिा के झोके के जैिे आझाद रहेना विखो, तो पजांदा हो !
तुम एक दयाय के जैिा िहना विखो, तो पजांदा हो !
द्रदलोमे तू अपनी िेताविया लेकर चल रहे हो, तो पजांदा हो !
नजरोंमे अपनी ख्िािोकी विजलीया लेकर चल रहे हो, तो पजांदा हो !
अांतगयत उमीच्या येणाऱ्या हाकाांनी आतापययत जिळजिळ िांपूणय भारत दियन झाले, मात्र त्याच
हाकाांना प्रवतिाद देिून िुलेटिर भारत भ्रमांती िरोिर भारताला लागुन अिलेल्या देिातही िुलेट भ्रमांती
करण्याि अांतगयत प्रेरणा वमळाली आवण त्याला िाथ माझ्या अधाांवगनीची "मी आता पुन्हा िुलेटिर येणार
नाही" अिी धमकी देिूनही पुन्हा पुन्हा िुलेटिर माझ्या िोित येणाऱ्या िौ. नेहाची वमळाली.
िुलेट घेतल्या-घेतल्या ििायत प्रथम नाविक-गोिा-नाविक अिी भ्रमांती झाली. त्यानांतर प्रत्येक
िाईकस्िाराचे अिलेले स्िप्न म्हणजे "लडाख" िाईक भ्रमांती पाहीजे. मात्र झालेल्या अपघातामुळे ि
त्यानांतर झालेल्या हृदयिस्त्रद्रक्रयेमुळे ते पुढे ढकलले गेल.े मात्र त्या दरम्यान "भुतान" या आपल्या
िेजारच्या वचमुकल्या आनांदी देिाला िुलेटिर उभयता जािून आलो. त्यानांतर "लडाखचे" स्िप्न पूणय के ले.
आता पुढील िषी "नेपाळ" या िेजारच्या राष्ट्रात जायचे हे ठरविले. दरम्यान इवतहािाची ि आपल्या
िैभििाली परां परे ची आिड अिल्याने "हम्पी" या विजयनगर िाम्राज्ज्याच्या राजधानीने मारलेल्या हाका
ऐकू न वतथे वडिेंिर - 2018 मध्ये जाण्याचे वनवित के ले. वच. पाथयची पटरक्षा अिल्याने यािेळी िौ.नेहा
वहचे "हम्पीला" येणे रद्द झाले होते. मग 10 िी च्या िॅचमधील वमत्राांना विचारले, तर आठिडयातुन 4 ते
5 िेळा िाहेर जेिणाऱ्या िांदीपने,"मी िाहेरचे काही खात नाही" म्हणून येिू िकत नाही अिे िाांवगतले
तर धन्याने "मला घेतले तर जास्तीत-जास्त" विन्नरपययतच जािू अिे िाांगून माघार घेतली. िेिटी
गृपमधील िियच िाितीत तरूण अिा 49 िषायच्या वनवतनला िोित घेतले आवण "हम्पी टूर" पूणय के ली.
मात्र नेपाळ अजूनही िोलित होतेच. िेिटी मे - 2019 मध्ये नेपाळला जायचे ठरविले. नाविकहुन िाईक
पान: 28

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

पाठविणे िक्य निल्याने "विवलगुडी" येथुन िाईक भाडयाने घ्यायची अिे ठरविले आवण त्याप्रमाणे
"दार्जयलीग राईडियच्या " अवमतकु मार मांडल याच्याकडू न िाईक भाडयाने घेतली.
विवलगुडी येथे पोहचल्यािर िाईक ताब्यात घेतली आवण िकाळी नेपाळकडे प्रयाण के ले.
"काकरविटटा" येथे भारत-नेपाळ विमा आहे. तेथुनच नेपाळमध्ये प्रिेि कराियाचा ठरविला. िाईकला
महाराष्ट्राचे प्रवतक तिेच जगात आदरणीय अिलेल्या "छत्रपती वििाजी महाराजाांचा भगिा" ध्िज
लािलेला होता. तो िघून भारताच्या विमेिर िातारा वजल्हयातील पॅरा वमलटरी मध्ये काम करणारी
एक भवगनी होती ती लगेच मदतीि पुढे आली. ती 23-24 िषायची महाराष्ट्र कन्या जी घरापािून जिळ जिळ 3000 द्रक.मी. लाांि नोकरी करते हे िघून कौतुक ि अवभमान िाटला, नाहीतर आपल्या कडील
"गािातच नौकरी पाहीजे तरच नौकरी करीन" अिे म्हणणाऱ्या युिकाांची द्रकि िाटली, अिो...!
काकरविटटा पार करून नेपाळ चेक पोस्ट येथे परवमट काढण्याि थाांिलो. वतथेही नेपाळी
आर.टी.ओ चे एजांट आपल्या देिातल्या एजांटप्रमाणेच लोकाांकडू न पैिे उकळत होते. आपला एक रूपया
म्हणजे नेपाळी एक रूपया िाठ पैिे होतात. आर टी ओ परवमट होते नेपाळी एक हजार रूपये म्हणजे
आपले िाडेिहािे रूपये मात्र हे एजांट लोक ििायकडू न एक हजार रूपये म्हणजे नेपाळी िोळािे रूपये
गोळा करत होते. ते देण्याि नकार देणाऱ्याला उभे ठे ित होते. परवमट घेतले आवण आता काठमाांडूच्या
द्रदिेने प्रिाि िुरू झाला. अांतर होते जिळ-जिळ 550द्रक.मी. इवतहारी, विराटनगर,वमवथला,
िारदीिािा वह मोठी गािे रस्त्यात होती. भारतात जागोजागी "चायवनज" विकणारी नेपाळी मुले, त्याांच्या
देिात मात्र एकही "चायवनज" चा स्टॉल द्रदिला नाही. इव्हन "चायनीजही" कु ठे खायलाही वमळाले नाही.
आता िांध्याकाळ होत आली आवण अजून दोनिे द्रक.मी. अांतर पार कराियाचे होते. मात्र पुढील ििय रस्ता
जांगलातील अिल्याने, ि त्यात जिळ-जिळ द्रदडिे द्रक.मी घाट अिल्याने लोकाांनी "िारदीिाि" ला मुक्काम
करायचा िल्ला द्रदला.
िकाळी काठमाांडूकडे जाण्यािाठी िुलेटला द्रकक मारली. िांपूणय पिांगल रस्ता, त्यात जागो-जागी
पडलेले खड्डे आवण उां चच-उां च घाट, थोडीिी जरी चूक झाली तर कपाळमोक्ष ठरलेलाच. अिा घाटातून
गाडी चालित काठमाांडूकडे हळू हळू िरकत होतो तेिढयात गाडी टरझव्हयला लागली. आता काय करायचे?
कारण अजून काठमाांडू िव्िािे द्रक.मी लाांि होते आवण रस्त्यात आता एकही पेरोल पांप नाही अिे िमजले,
किीििी गाडी चालित होतो, एकजण म्हणाला इथे पेरोल हे हॉटेलिर वमळे ल मग एक हॉटेलिाल्याला
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विचारले, तो म्हणाला माझ्याकडचे िांपले आहे त्या द्रकराणा दुकानिाल्याला विचारा, त्याच्याकडे गेलो
त्याच्याकडे दोनच वलटर पेरोल विल्लक होते. त्याने िांभर रूपये दराने ते द्रदले. अडला नारायण.....!
आता काहीही झाले तरी यापुढे ििायत प्रथम पेरोलची टाकी फु ल करायची हे ठरिून टाकले.
एका िाजुला खोल दरी तर दुिऱ्या िाजुला वहमालयाची विखरे अिा "वििालीक" राांगातून प्रिाि
करत-करत "भक्तपुर" आले. भक्तपुर येथे जिळजिळ 143 फु ट उां चीची िांकराची मुती आहे. त्याला "िाांगा"
अिे म्हटले जाते. जिळच "नागरकोट" हे वहल स्टेिन आहे. येथील वनिगय िौदयय डोळे द्रदपिणारे आहे.
आता काठमाांडूला पोहचलो. नेपाळची ही राजधानी, अवतिय रहदारी अिलेले मात्र विस्त
पाळणारे िहर. येथे जागोजागी विग्नल अिून पोलीिही अितात. भारतात कोणतेही विस्त न पाळणारे ,
कु ठे ही चायवनजची गाडी लािणारे हे नेपाळी स्ित:च्या देिात मात्र विस्तीत राहतात. त्याांचप्रमाणे
भारतात जागोजागी "चायनीजच्या" गाडया लािणा-या नेपाळयाांची त्याांच्या देिात एकही गाडी नाही
ककां िा वतथे "चायनीज" वमळतही नाही. म्हणजे नेपाळयाांना कळते द्रक, हे खाऊ नाही आवण आपल्या देिाांत
वििेषत: तरूण वपढी ि लहान मुले याचे िेडे झाले आहेत. आता दोन द्रदिि काठमाांडूत थाांिून काठमाांडू
दियन कराियाचे होते. आता "थमेल" या भागात रावहलो होतो.
िकाळी िुप्रविध़् "पिुपतीनाथ" मांदीरात दियनािाठी गेलो. येथे फोटोग्राफी करण्याची परिानगी
नाही. दियनानांतर जिळच अिणारे "पलय माके ट" द्रफरलो. इथे चाांगल्या प्रतीचे मोती ि रुिाक्ष वमळतात.
त्याांनांतर "पाटन दरिार स्के अर" येथे गेलो. या टठकाणचे नुकिान मोठया प्रमाणात नेपाळमध्ये आलेल्या
भुांकपात झाले होते. याटठकाणी 34-35 िषायपुिी "महान" या अवभताभ िच्चनच्या "टरपल रोल" अिलेल्या
वचत्रपटाचे िुटींग झालेले होते. त्यानांतर "िौध्दनाथ स्तुप" िवघतला. हा ििायत उां च स्तुप आहे. त्यानांतर
"दरिार स्के अर" आवण "स्ियांभुनाथ" येथे भेट द्रदली.
दुि-या द्रदििी "नारायण वहटी पॅलेिला" भेट द्रदली. थमेल ते "नारायण वहटी पॅलेिच्या" या
रस्त्यािरच "िाकय " चे कायायलय आहे. या पॅलेिला रक्तरां वजत इवतहाि आहे. राजघराण्यातील राजा, राणी,
राजपुत्र, राजकन्या, याांची द्रद.1 जून 2001 रोजी राजपुत्र द्रदपेंि याांनी गोळया घालून हत्या के ली होती.
त्यािेळी झालेल्या गोळीिारात राजपुत्र द्रदपेंि हे ही जखमी झाले होते. त्यानांतर तीन द्रदििाांनी तेही मरण
पािले. िध्या या राजिाडयात कोणीच राहत नाही. त्यामुळे त्याचे म्युझीयममध्ये रूपाांतर करण्यात आलेले
आहे. येथे कॅ मेरा-मोिाईल तर दुरच पैिाचे पाकीट िुध्दा न्यायला िांदी आहे.
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काठमाांडूच काय पण ििय नेपाळमध्ये जेिण्याचे फार हाल होतात. नॉनव्हेज खाणा-याांना अडचण
नाही, पण काय खाऊ घालतील याचा भरििा निल्याने ती काळजी घ्यािी. एका टठकाणी " दालफ्राय "
वमळत होते. काठमाांडुत द्रफरताांना अचानक एक िाऊथ इांवडयन हॉटेल द्रदिले. ज्ज्याप्रमाणे आपल्याकडे
म्हण आहे."जहा न जाये गाडी, िहा जाये मारिाडी `` त्याचप्रमाणे आता निीन म्हण तयार करािी लागेल
द्रक,"जहा न जाये वचट्टी(मुांगी), िहा पहुांचे िेट्टी." आपल्याकडे मराठी माणुि हॉटेल उघडतो, आवण दोनतीन मवहन्यात ते िाऊथ इां वडयनला विकू न, मराठी माणूि उद्योगधांद्यात मागे किा? यािर भाषण
ठोकायला मोकळा होतो.
आज पोखराला जायचे होते. नेपाळ मधील वनिगय िौंदयायने नटलेले हे आणखी एक िहर. पोखराला
जाताांना रस्त्यात "मनोकामना मांदीर" लागते. उां च पियतािर अिलेल्या या मांदीरात "रोपिे" ने जािे लागते.
याचे वतकीट पाचिे रूपये होते. मात्र "रोपिे" िोडू न येथे काही नाही. मांदीरात खूप गदी अिते ि
दियनािाठी पाच-िहा ताि लागतात. येथे काही युपी-विहारी काम करत अिलेली गुजराथ्याांची हॉटेल्ि
आहेत, आवण पाणीपुरी-चणाचोरी विकणारे भय्येही आहेत. पोखराला पोहचलो, रस्त्यात प्रचांड पाऊि
होता.
िकाळी "िारां गकोट" येथे िुयोदय िघायला गेलो, या टठकाणी पोखराहून हेवलकॉप्टर राईड
"अन्नपूणाय िकय लची" करता येते. येथे िरे च भारतीय रेकींगला जातात.
पोखरा हे छोटेिे आहे. येथे हॉटेलमध्ये वमळणाऱ्या भोजनाचे दर ििायत जास्त आहे. िाधी दालफ्राय
दोनिे रूपयाांना तर कोणतीही पवनर अिलेली भाजी िाडेवतनिे रूपयाला वमळते. पोखरा येथे िुांदर लेक
अिून तेथे िोटींगचा आनांद घेता येतो.
आम्हाला "वचतिन" येथेही जायचे होते, मात्र "वचतिन" अभयारण्य अिल्याने ि आम्ही िुलेटिर
गेलेलो अिल्याने तेथे जाणे िक्य झाले नाही. उदया परत काठमाांडूला परतायचे होते.
आज काठमाांडूला पुन्हा आलो. रात्री मुक्काम करून ि खरे दी करून िकाळी वनघायचे. नेपाळमध्ये
जेिण्याचे खूप हाल होतात. एकतर वतथे भारतीय जेिण वमळत नाही आवण नेपाळयाांना भारत ि
भारतीयाांिद्दल किडीची आत्मीयता िा आदर नाही. आमच्या िेजारी एक नेपाळी विक्षक ििला, तो
म्हणाला की, आम्हाला पाकीस्तानकडू न ििायत जास्त मदत वमळते, ते ऐकू न नेहा वचडली, तीने त्याला
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िुनािले की, पाकीस्तान मदत करतो तर तुम्ही आमच्या देिात किाला गुरख्याची नोकरी करायला ककां िा
हॉटेलमध्ये काम करायला येतात? पाद्रकस्तानमध्ये कामाला का जात नाही मग? ते ऐकू ण तो मास्तर
वतथून वनघूनच गेला. नेपाळ आवण भूतान या दोन्ही देिाांना भेटी द्रदलेल्या अिल्यामुळे दोन्ही देिातील
जनतेचे िागणे लक्षात आले. नेपाळी हे वचनी धार्जयणे आहेत, तर भुतानी जनतेला भारतािद्ल आवत्मयता
आहे. तरी नेपाळला जास्तीत-जास्त भारतीय भेट देतात.आता रॅव्हल्ि कां पन्याांनी नेपाळ टुिय िांद करून,
भूतान टुिय िुरू कराव्यात.
आज भारतात परत जायचे होते. काही लोकाांनी िाांवगतले द्रक, तुम्ही "महेंि महामागायन"े गेले तर
तुम्हाला "िारदीिािला" जाण्यािाठी तीनिे द्रक.मी. चा प्रिाि करािे लागेल त्याऐिजी "हतोडा " मागे
जा, तुमचे िांभर द्रक.मी. िाचतील. हतोडामागे वनघालो, िीि-पांचिीि द्रकमी चा चाांगला रस्ता िांपला
आवण मग ििय घाटाचा ि खडडयाचा रस्ता लागला. कु ठू न हतोडा मागे जायची दुिुयध्दी िुचली अिे िाटले.
पांच्याऐिी द्रकमी चे अांतर कापण्याि पाच ताि लागले.अखेर "िारदीिाि" आले.
आज भारतात जायला वनघालो. आज जिळ जिळ िाडेतीनिे द्रक.मी एिढे अांतर पार करायचे
होते. म्हणून िकाळी िात िाजताच िुलेटला द्रकक मारली. रस्त्यात इवतहारीला जेिण के ले. नेपाळमध्ये
जागो-जागी मोठे टरिूज विकायला होते. एके क टरिूज जिळ-जिळ 10ते12 द्रकलोचे होते. त्याचे "िी"
िेतात लािण्यािाठी आणले आहे. िघु येते द्रक नाही ?
घराची ओढ अिल्याने गाडीनेही िेग घेतला होता त्यामुळे िांध्याकाळी िाडे पाचलाच विवलगुडीला
पोहोचलो. भूतान, नेपाळ या दोन देिाांची िुलेट टुर पूणय झाली. आता पुढच्या टुरची प्लॅपनांग करायची
आहे. िीतेला आणण्यािाठी श्रीरामाने लांकेिर स्िारी के ली होती अिा इवतहाि आहे, आपल्याला आता
त्या रामिेतुिर म्हणजे धनुष्य कोडीिर या भारताच्या िेिटच्या टोकािर "िुलेटस्िारी" करायची आहे,
िघु काय होते. 
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वचत्रपट िेध: आमची माती, आमची माणिे आवण आपला वचत्रपट - वनखील िेलार
अिे म्हणतात की एक चाांगली कलाकृ ती आपले िुदि
ै घेऊन जन्माला येते आवण मग त्या
िुदि
ै ाप्रमाणे आपला प्रिाि करते, आपला िन्मान वमळिते. २४ वडिेंिर १९६७ ला वगरगािच्या िावहत्य िांघ
मांद्रदर मध्ये कट्यार काळजात घुिली या पुरुषोत्तम दारव्हेकर वलवखत िांगीतमय नाटकाचा पवहला प्रयोग झाला.
या नाटकाला जे प्रेक्षक आले होते त्याांनी ठरिले होते की या नाटकाचा प्रयोग रात्री िांपला की चनीरोड स्टेिनिरून
िेिटची रेन पकडू न घरी जािे. पण नाटकाच्या प्रत्येक गीताला इतकी दाद आवण इतका िन्ि मोअर भेटला की
हा नाटकाचा प्रयोग िघणारे िकाळची पवहली रेन पकडू न घरी गेले. पुढे या नाटकाने हाऊिफु लचा िोडय काही
िाजूला िारला नाही. पुढे हे नाटक िुिोध भािेने द्रदग्दर्ियत करून पुन्हा रां गभूमीिर आणले. त्यात ििांत राि
देिपाांडच
े ी भूवमका त्याचा नातू ि िुप्रविद्ध गायक राहुल देिपाांडे याांनी के ली होती. पुन्हा हे नाटक प्रेक्षकाच्या
पिांती पडले. २०१५ मध्ये िुिोध भािेने कट्यार काळजात घुिली ही कलाकृ ती वचत्रपट स्िरूपात आणली आवण
त्याची िुपरवहट वचत्रपटात गणती झाली. या वचत्रपटातील गाण्यािाठी पांवडत वजतेंि अवभषेकी याांचा विष्य
महेि काळे याांना राष्ट्रीय पुरस्काराने िन्मावनत करण्यात आले.
दुिरी काही उदाहरणे म्हणजे रत्नाकर मतकरी वलवखत नाटक अलित्या गलित्या झी मराठीने
वचन्मय माांडलेकरच्या द्रदग्दियनाने पुन्हा रां गभूमीिर आणले आवण प्रेक्षकाांची मने पजांकली. िोले, द्रदिार, हम आपके
है कौन यािारखे अनेक वचत्रपट प्रेक्षकाांना मोठ्या पडद्यािर आिडलेच पण आज हे वचत्रपट लोक आनांदाने आवण
उत्िाहाने िेगिेगळ्या दूरदियन िावहन्याांिर पाहतात. अिी अनेक उदाहरणे आहेत की कलाकृ ती िेगिेगळ्या
माध्यमातून, िेगिेगळ्या दिकात, िेगिेगळ्या वपढीिमोर आल्या पण त्या यि, िन्मान, िैभि याांना कधीच
मुकल्या नाहीत.
पण आज मला यिस्िी नाही तर िॉक्ि ऑद्रफििर अयिस्िी ठरलेल्या उत्कृ ष्ट वचत्रपटािद्दल
िोलायचे आहे. नव्िदीच्या दिकात आपल्या वतन्ही खान नायक मांडळीनी आपल्या रोमँटटक वचत्रपटाांनी आपल्या
िहुजन िमाजािर गारूड घातले होते. एकवििाव्या ितकात १५ जून २००१ िाली लगान आवण गदर एकाच
द्रदििी टरलीज झाले आवण दोन्ही वचत्रपटाांनी पहांदी वचत्रपट िृष्टीचा चेहरा मोहरा िदलून टाकला. पूणय
िॉवलिूडिर अचानक देिभक्ती वचत्रपटाांची लाट आली. देिभक्ती हा चालणारा फॉम्युयला िमजून खूप वचत्रपट
देिभक्तीचे अवतरां वजत िणयन करून िातव्या मवहन्यात जन्म घेणाऱ्या प्री म्यचुर (Premature) िाळा िारखे
जन्माला आले. अथायत ते िॉक्ि ऑद्रफि िर जोरात आदळले.

पान: 33

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

या िगळ्या लगीनघाई मध्ये एके द्रदििी टटव्हीिर एक टीझर आला. फ्रॉम द डायरे क्टर ऑफ लगान
आिुतोष गोिारीकर. म्युवझक िाय अे आर रेहमान अिे त्या टीझर मध्ये िुरिातीला द्रदग्गजाांची नािे नमूद के ली
होती. या टीझर मध्ये त्या वचत्रपटाचा नायक िाहतूक िाहनाांनी जीिनाचा प्रिाि करताना द्रदितो. कधी रीपल
िीटने स्कू टरने, कधी विडाच्या होडीत, कधी ििय िोयी िुविधा उपलब्ध अिलेल्या करमणूक िाहन (Caravan)
मध्ये, कधी पांिेंजर रेन मध्ये, तर कधी विवझनेि क्लािच्या िीट मध्ये ििलेल्या फ्लाईट मध्ये द्रदितो. अिा प्रकारे
या टीझर मधून वचत्रपटाचे िेगळे पण जाणून येते. पुढे टप्या टप्याने वचत्रपटाचे रेलर, गाणी, डायलॉग रेलर
वचत्रपट प्रदिनापूिी येत गेले. अखेर हा वचत्रपट १७ वडिेंिर २००४ िाली प्रदर्ियत झाला. चाांगल्या ओपपनांगनांतर
हा वचत्रपट विरत गेला आवण िॉक्ि ऑद्रफििर हा वचत्रपट अखेर अयिस्िी ठरला.
स्िदेि हा वचत्रपट िाहरुख खान अवभवनत मोहन भागयि नािाच्या तरुणाांच्या अिती भोिती द्रफरत
अितो. नािा मध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर अिलेल्या या अवनिािी भारतीय मोहनला अचानक आपल्या लहानपणी
आपली देखभाल करणाऱ्या कािेरी अम्माची आठिण येते आवण ती किी अिेल, िृद्धाकाळात कोणत्या अिस्थेत
अिेल या पचांतेने तो व्यवथत होतो. या पचांतेखावतर तो भारताच्या नकािािर चरणपुर हे गाि िोधत िोधत तो
भारतातील त्या छोट्यािा गािात पोहचतो. या गािी िऱ्याच गैरिोयी अितील म्हणून तो करमणूक िाहन
(Caravan) घेऊन कािेरी अम्माकडे पोहचतो. या गािात काही द्रदिि रावहल्यािर त्याला िमजते की या गािात
िऱ्याच िमस्या , गैरिोयी आहेत तरी गािकरी त्याकडे पाठ द्रफरिून ििले आहेत. अिाप्रकारे मोहनचे प्रगवतिील
विचार आवण गािातल्या पांचाच्या जुन्या खुळचट परां परा यात मतभेद िुरू होतात. या िवब्दक युध्दात गीता
मोहन च्या लक्षात आणून देते की िाचाळ ब्रह्मज्ञानापेक्षा कृ ती महत्िाची. मग मोहन गािकऱ्याांच्या मदतीने गािात
विजेचा प्रश्न िोडितो आवण नेहमी िाठी भारतात स्थावयक होतो. अिी ४-५ ओळींची एका रे षेत जाणारी िरळ
कथा आहे स्िदेिची.

स्िदेि मधील मोहन हे पात्र काहीिे महात्मा गाांधीिी वमळते जुळते. महात्मा गाांधी िाऊथ आद्रफ्रका
मध्ये आपली िद्रकली करून आरामात जीिन जगू िकले अिते. पण तरी ते भारतात आले. पिेंजर रेन मधून
प्रिाि करत त्याांनी पूणय भारत पालथा घातला. भारतातील गटरिी, पारतांत्र्य, िमस्या, गैरिोयी पाहून त्याांनी
भारतात स्थावयक होऊन भारताची िेिा करण्याचे ठरविले. जे महात्मा गाांधींनी भारतात पावहले ते मोहनने
चरणपुर मध्ये पावहले आवण दोंघानी कृ तीला महत्ि द्रदले. या कृ तीतून पुढे िदल घडला, क्राांती घडली. गाांधीजीचे
ही नाि मोहन दाि होते तेही मोहनला वमळतेजुळते ठरते. अिा मोहन भागयि जेव्हा भारतातील खेड्यात येतो
तेव्हा त्याि खूप काही अिुविधा द्रदितात. ग्रामपांचायतीच्या िाळे तील गणिांख्या तुलनेने खूपच कमी अिते. त्यात
मुलींचा िहभाग िाजिीपेक्षा कमी अितो. तेव्हा मोहन घराघरात जाऊन विक्षणाचे महत्ि गािकऱ्याांना िाांगतो.
कुां भाराचा मुलगा कुां भारच िनेल मग त्याला विक्षणाची काय आिश्यकता या मानविकतेत जगणाऱ्या गािकऱ्याांना
मोहन िाांगतो की हाच कुां भाराचा मुलगा विकला तर तो आपली कला जगात कु ठे ही घेऊन जाऊ िकतो. त्याच्या
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कलेला योग्य तो भाि वमळू न तो िुखी जीिन जगू िकतो. हे िक्य होऊ िकते ते फक्त विक्षणामुळे. गािातील
मुख्य पांचाची नात िाळे त येत निते ते फक्त ती मुलगी आहे म्हणून. तेव्हा हाच मोहन िाांगतो की "लडकीयोके
हाथ विफय मेहद
ां ी के वलये नही होते. विक्षा िे िो आत्मवनभयर िनती है" गािातील अस्पृश्यमुले विटाळ होईल
म्हणून िाळे त येत नव्हती त्याांचे मन मोहन िळितो. हळू हळू िाळे तील िांख्या िाढते. मुली िाळे त जाऊ
लागतात. जातीजमातीला आळा घालून विद्याथी िाळे च्या एका छताखाली विक्षण घेऊ लागतात.
हटरदाि नािाच्या िेतकऱ्याकडे त्याला द्रदलेल्या जवमनीचे पैिे मागायला गेलेला मोहन जेव्हा
वतथली प्रवतकू ल पटरवस्थती पाहतो, वतथले भीषण दाटरद्र्य पाहतो तेव्हा स्ितच्या वखिातले पैिे काढू न हटरदािला
मदत म्हणून देतो. हटरदाि जेव्हा म्हणतो की "मेरे आिुओं का स्िाद मेरे मन का नमकही िमझता है" तेव्हा
आपल्या डोळ्याांच्या कडा ओल्या होतात. हटरदाि कडू न परतत अिताना मोहन पूणयपणे हादरून गेलेला अितो.
अिातच भर उन्हात त्याच्या रेन च्या वखडकी िमोर २५ पैिेला पाणी विकणारा एक लहान मुलगा येतो. वमनरल
िॉटर वििाय पाणी न वपणारा मोहन ते २५ पैिे चे पाणी त्या मुलाला मदत म्हणून ते पाणी वपतो आवण उरलेले
पैिे न घेता त्याची रेन िेग घेते. रेन िेग घेते आवण मोहनचे विचारचक्र िेग घेऊ लागते. त्याांचे डोळे पाणािले
अितात. हा िीन माझा िैयवक्तक आिडता िीन आहे या वचत्रपटामधला कारण हे दृश्य माझ्या अहांकाराला ,
माझ्या मोहाला जमीनदोस्त करते.
वचत्रपट जेव्हा िेिटच्या टप्प्यात प्रिेि करतो तेव्हा मोहन ििय पांच आवण गािकऱ्याांना िाांगतो की
"मै ये नाही मानता हू की हमारा देि दुवनया का िििे महान देि है पर हमारे मे उतनी कािवलयत है की एक
द्रदन दुवनया का महान देि िन िकता है" या ििय प्रकारामुळे गािकरी मोहन च्या मागे आिडीने ककां िा नािडीने
मागे उभे राहतात आवण गािातील िीज िमस्या िोडिण्यािाठी प्रयत्न िुरू होतात. हळू हळू पूणय गाि या प्रकल्पात
िहभागी होते आवण एक द्रदिि तो िोनेरी द्रदिि उजाडतो जेव्हा गािात स्िािलांिनाने िीज वनर्मयती प्रकल्प
उभारतो.
यात मोहन हा फक्त नायक ककां िा अवनिािी भारतीय नाही तर तुमच्या आमच्यामध्ये लपलेला
िुप्त विचार आहे. जे िषायनुिषे चालत आले ते योग्यच अिेल अिे जरुरी नाही. जुने ते िोने ही म्हण िियटठकाणी
योग्यच ठरते अिे नाही. एखादी गोष्ट जर आता प्रभािी िाटत अिेल तरी काळ हा अिा इलमी जादूगार आहे की
काळाच्या चक्रात ती गोष्ट काळाच्या पडद्याआड होते. त्यामुळे जाती व्यिस्था यािारख्या पुरातन गोष्टींना आता
छेद देऊन िमाजभान, देिावभमान यािारखे गुण अांगीकृ त के ले पावहजे. कारण मला अिे िाटते की मी जेव्हा
माझ्या देिाचे राष्ट्रगीत गातो तेव्हा माझ्या अांगािर िहारा येतो. तो िहारा िाजारातील औषध, टॉवनक घेऊन
येत नाही. तर तो िहारा आपल्यात अिलेल्या देिावभमानचे प्रतीक अिते. अिा िहारा आपल्याला पगार
झाल्यािर, देिळात गेल्यािर, आनांद झाल्यािर कधीच येत नाही. घरचे लाईट विल जास्त येते म्हणून ऑद्रफि
मध्ये मोिाईल चाजय करणारे आपण िामान्य लोक कधी कधी फे ििुक वविटरिर स्ितुः ला अिामान्य िमजून देि
चालितो. कधी देिाच्या पांतप्रधानाला चुकीचे ठरितो तर कधी देिातील िेत कऱ्याला. कधी विज्ञान आवण देिधमय यात तुांिळ युद्ध घडिून स्ितुः आराम खुचीिर ििून आनांद घेतो. पण ही हुिारी ििय िोिलमीवडया िर
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दाखितो. प्रत्यक्षात फक्त ९ ते ५ चा जॉि करून मराठी माणूि उद्योग धांद्यात मागे का यािर लेक्चर द्यायला
तयार अितो. आता आपल्याला स्ितुः कृ तीिर लक्ष कें द्रित के ले पावहजे. आपले प्रोब्लेम िोडिण्यािाठी ७० च्या
दिकातील विनेमािारखे अँग्री यांग मॅन ककां िा िुमन कोणी येणार नाही. आपल्या िमस्या आता आपणच िोडिल्या
पावहजे. प्रत्येकाने स्ितुः मधला द्रक्रयािील नायक िाहेर काढू न स्ितुःचा खारीचा िाटा उचलािा लागेल. आवमर
खान िारखा माणूि आज पाणी फाऊांडेिन च्या मदतीने महाराष्ट्र पाणीदार करण्याचे स्िप्न ित्यात
उतरिण्यािाठी प्रयत्न करत आहे. याच आवमर खानच्या पत्नीने मीवडया िमोर एक चुकीचे िाक्य िोलले आवण
त्यािेळी िोिल मीवडयािर त्याला पाद्रकस्तानी म्हणून पाद्रकस्तानात रिानगी करण्याचे मेिेज द्रफरू लागले. हे
ििय भयांकर आहे. नाना पाटेकर याांनी आज नाम फाऊांडेिन गािा गािात पोहचिली आहे. िािा आमटे चा ििा
प्रकाि आमटे िातत्यपूणय पुढे नेत आहे. आयुष्यभर अांधश्रध्दा विरुद्ध लढणारे डॉक्टर नरें ि दाभोळकर याांची काही
माथेद्रफरू नी हत्या के ली. िाटले की ही चळिळ इथेच िांपली पण अांधश्रद्धा वनमुयलन चळिळ अवधक तीव्र झाली.
ही अिी माणिे पावहल्यािर, ऐकल्यािर िाटते की या िगळ्या के ओि (chaos) मध्ये ब्राईटर (Brighter) द्रदिा
अजुन विल्लक आहे. आपल्या प्रत्येकाला आपल्या िमाज कल्याणचे भान अिते, जन जागृतीची जाणीि अिते.
पण त्यािाठी आपण आपल्या आतला तिा गरम ठे िला पावहजे, आपल्या आतली ज्ज्योत तेित ठे िली पावहजे. हा
तिा गरम ठे िण्याचे काम, ज्ज्योत तेित ठे िण्याचे काम कधी एखादे पुस्तक करते, तर कधी एखाद्या थोर व्यक्तींचे
आत्मचटरत्र करते, कधी िािरकराांची कविता करते, तर कधी टटळक आगरकराांचे लेख. पण या िगळ्या िरोिर
हेच काम माझ्यािाठी स्िदेि िुद्धा करतो जो माझ्यातला अहांकार वगळू न परत मला जवमनीिर आणतो. मातीत
जन्म घेणाऱ्या माणिाला आपल्या मातीिद्दल विचार करायला भाग पाडतो, प्रोत्िावहत करतो.
"अपने ही पानी मे वपघल जाना ये द्रकिी भी िफय का मुकद्दर होता है" 
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मावहतीपर: कॉन्फरन्ि ऑफ द पाटीज (कॉप-१४) – स्िवस्त, नाविक
िांयुक्त राष्ट्राच्या जवमनीिांिध
ां ी कॉन्फरन्ि ऑफ पाटीज -१४ चा अध्यक्ष म्हणून भारताला पवहल्याांदा
नेमण्यात आले आहे. भारताचे पयायिरण िन आवण हिामानिदल मांत्री प्रकाि जािडेकर हे पुढील दोन िषय अध्यक्ष
राहणार आहेत. ही भारतािाठी एक गौरिाची िाि आहे. हे िम्मेलन ०२ िप्टेंिर ते १३ िप्टेंिर दरम्यान ग्रेटर
नोएडा येथे होणार अिून हे िांमेलनाचे १४िे ित्र आहे. िाधारण १९६ देिाांचे राष्ट्रीय, आांतराष्ट्रीय, विज्ञान आवण
तांत्रज्ञान, स्ियांिेिी िांस्था आवण प्रिार माध्यमे अिे िाधारण ८,००० प्रवतवनधी या िांमेलनात िहभागी झाले
आहेत. याआधीच्या १३ व्या ित्राचे अध्यक्षपद चीनने भूषिले होते. या पटरषदेचे हिामान िदलातुन जवमनीची
होणारी धूप (जवमनीचा पोत टटकू न न राहता जवमन नावपक होणे) थाांििण्यािाठी प्रयत्न करणे हे महत्िाचे उवद्धष्ट
आहे.
िेतीयोग्य जवमनीला िाचिण्यािाठी २५ िषाांपूिी ३ जून ते १४ जुन दरम्यान टरओ द जानेरो येथे
आयोवजत पृथ्िी िांमेलनात हिामान िदलािर िांयुक्त राष्ट्राची फ्रेमिकय (United Nations Framework
Convention on Climate Change) हा एक आांतराष्ट्रीय काययक्रम िनिण्यात आला. याचा मुख्य उद्देि
िातािरणातील हटरतिायुचे िेिुमार उत्िजयन वनयांत्रणात आणणे हा होता. या करारािर विविध देिाांच्या
पाटठां ब्यानांतर २१ माचय १९९४ ला हा करार लागू करण्यात आला. यूएनएफिीिीिीची िार्षयक िैठक १९९५
ला आयोवजत करण्यात आली. ह्या िैठकीलाच कॉन्फरन्ि ऑफ द पाटीज (कॉप ) म्हटले जाते. याच्या माध्यमातून
िहुचर्चयत क्योटो करार ( Kyoto Protocol) झाला.

कें ि िरकार पडीक जवमन िेती करण्यायोग्य िनिण्यािाठी युनाइटेड नेिन कॉन्व्हेंिनिरोिर करार
करणार आहे. निी द्रदल्ली वडक्लेरेिन मध्ये िाांवगतलेल्या वनयमानुिार हे काम के ले जाईल. जवमनीच्या धूप
होण्याचे प्रमाण देिात एकू ण जवमनीच्या ३० टक्के आहे. भारताने िॉन आव्हान (Bonn Challenge) नुिार
२०२० पयांत जगातील १५० दिलक्ष हेक्टर जांगलतोडीचे आवण विखुरलेले वनष्कृ ष्ट जमीन आवण २०३० पयांत
३५० दिलक्ष हेक्टर क्षेत्र िेतीयोग्य िनिण्याचे ककां िा िृक्ष लागिड करण्याचे उद्रद्दष्ट स्िीकारले होते. त्यानुिार
१३ वमवलयन हेक्टर क्षेत्रािर २०२० पयांत आवण अवतटरक्त ८ वमवलयन हेक्टर क्षेत्रािर २०३० पयांत िृक्षारोपण
करण्याचे ध्येय वनवित करण्यात आले आहे. यािाठी देहरादून येथे िेंटर आेॅफ एक्िक्िेलची स्थापना के ली
जाईल.
िांयुक्त राष्ट्राचे िवचि इब्रावहम थविल िाळिांटीकरणाच्या िमस्येिर म्हणाले की, 'तपािातून धोक्याची
िूचना वमळते आहे. त्यामुळे यातील िदलाांिाठी निवनर्मयतीच्या उपायाांचा अिलांि करािा. २०१८ मध्ये
धूळवमश्रीत िादळामुळे १२५ लोकाांचा मृत्यू झाला. २५ देि दुष्काळािी िामना करत आहेत. त्याांना मदतीची
तात्काळ गरज आहे. जवमनीच्या होणारी धूप जगातील १० ते १७ टक्के अथयव्यिस्थेच्या तोट्याला कारणीभूत
आहे. जगातील ७०% जमीन अन्नधान्य उत्पादनात आपली प्राकृ वतक स्िरूपाला मुकली आहे. यामुळे १०
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लाखापेक्षा जास्त जीि लुप्त होण्याचा धोका वनमायण झाला आहे. प्रत्येकी चार हेक्टर क्षेत्रामागे एक हेक्टर जवमन
या कारणाने पडीक झाली आहे. त्यामुळे जगातील ३ अरि लोकाांचे जीिन धोक्यात आहे. अिीच पटरवस्थती
रावहली तर २०५० पयांत ७० कोटी लोकाांना आपल्या मूळ क्षेत्रािरून विस्थावपत व्हािे लागेल. िाढत्या
िहरीकरणातून वनमायण होणारे टाकाऊ पदाथय, विमेंट विटावमश्रीत माल कु ठे ही टाकला जातो. त्यामुळे तेथील
जमीन लागिडीयोग्य न राहता वनष्कृ ष्ट झाली आहे. पटरषदेच्या आठव्या द्रदििी पांतप्रधान नरें ि िहभागी झाले.
ते म्हणाले द्रक, भारत २०३० पयांत २.६ कोटी हेक्टर पडीक जवमनीला िेतीयोग्य िनिेल. याआधी हे लक्ष २.१
कोटी हेक्टर ठे िण्यात आले होते. २०१५ ते २०१७ या दोन िषायत झाडे आवण िन या क्षेत्रात २ लाख हेक्टर िाढ
झाली. ठरल्याप्रमाणे २.६ कोटी हेक्टर पडीक जवमन िुपीक झाल्याि १०.२० कोटी टन उत्पादन िाढणार आहे.
अमेझॉनच्या जांगलामध्ये लागलेल्या आगीला आटोक्यात आणण्यािाठी प्रयत्न करणे हे एक आव्हान आहे.
आपण भारतीय अिे िमजत अिू द्रक याचा आपल्यािर काही पटरणाम होणार नाही तर तो आपला एक गैरिमज
होईल. कारण अमेझॉनचे घनदाट जांगल पृथ्िीिर अिलेल्या पटरिांस्थेला िाचिण्यात महत्िाची भूवमका िजािते.
या िषायिनात जिळपाि ३० लाख िन्यप्राण्याांच्या प्रजाती आढळतात. जगाच्या एकू ण ऑवक्िजनपैकी
िाधारणतुः २० टक्के ऑवक्िजन अमेझॉनच्या जांगलातून येतो. दरिषी हे जांगल लाखो टन काियन डायऑक्िाइड
िायुला िोषुन घेते. त्यामुळे जगातील तापमान िाढीचा प्रभाि कमी करण्याि मदत होते. त्याच्या िांिधयनाची
जिरदारी एकट्या ब्राझीलची निून िगळ्या जगाने पुढाकार घेणे महत्िाचे ठरणार आहे. त्यािाठी भारताच्या
नेतृत्िाची किोटी लागणार अिून ह्या िमस्याांना तोंड देण्यािाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
भारतात ऊजाय क्षेत्रामुळे ििायवधक ६८ टक्के हटरतिायूचे उत्िजयन होते. त्यामुळे भारताला कोळश्याला
पयायय िोधािा लागेल. कारण त्याच्या ज्ज्िलनातूनच हटरतिायूचे ििायत जास्त उत्िजयन होते आहे. हटरतिायूच्या
उत्िजयनात चीन, अमेटरका आवण यूरोवपयन िांघानांतर भारताचा चौथा क्रमाांक लागतो. 'ग्लोिल काियन प्रोजेक्ट'
या िांिोधन िांस्थेनुिार िन १७५० पािून आतापयांत युरोप आवण अमेटरका उत्िजयनात ििायत पुढे आहेत.
त्याचप्रमाणे इमारतीिाठी लागणारी लाकडे, औद्योवगकीकरणािाठी जांगलाांचे मोठ्या प्रमाणात नुकिान के ले गेले
आहे. हे विकवित देि स्ितुःचा विकाि करत आले पण पयायिरणािर होणारे दुष्पटरणाम अविकवित गरीि देिाांना
भोगािे लागत आहेत. पॅटरि करारात या िमस्येिर लक्ष कें द्रित करण्यात आले आहे. औद्योवगकदृष्ट्या प्रगत
देिाांना स्ितुःच्या देिािरोिरच ह्या गरीि देिाांना हिामान िदलाच्या पटरणामाांना तोंड देण्यािाठी आर्थयक
िहकायय कारणािाठी जिािदार ठरिले गेले आहे. अमेटरके चा पॅटरि करारातून आधीच िाहेर पडण्याचा वनणयय
अस्िीकारणीय आहे. भारत हा िेतीप्रधान देि अिल्याने िेतकऱ्याांच्या वस्थतीत िुधारणा आणून योग्य पद्धतीने
लागिड करून जवमनीचा दजाय टटकिून ठे िण्यािर भर देणे गरजेचे आहे. हिामान िदलाच्या ह्या िमस्याांचा
िामना करण्यािाठी आर्थयक विकािािरोिरच पयायिरणाच्या िांिधयनाचा िांकल्प करणे गरजेचे आहे. 

(स्िवस्त हे लेखकाचे टोपण नाांि आहे)
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िामावजक: िृद्धाश्रम - प्रणाली कदम, मुांिई

िृद्धाश्रम म्हटलां की काळजात धि् होतां, मनाला अनेक चरे पडतात. हल्ली िृद्धाश्रम हे एक फॅ िन झालां
आहे... मुलाांना आई-िडील जड िाटू लागले. आई-िडील मुलाांना िाढिण्यािाठी जीिाचा आटावपटा करून रात्रां
द्रदिि खस्ता खातात. वतच मुलां मोठी झाल्यािर त्याांना िृद्धाश्रमचा दरिाजा दाखितात. हल्ली जागोजागी
िृद्धाश्रम चालू के ले आहेत. द्रकत्येक आई-िडील रस्त्यािर भीक मागताना िुध्दा आढळतात. देि प्रगल्भ होत आहे,
पण काही गोष्टी आहेत ज्ज्या अजूनही तिाच आहेत. िुविवक्षत आवण िुिांस्कृ त ह्या देिात अिा िमयनाक गोष्टी
घडत आहेत. गरज पडली तर याांना आई-िडील आठितात आवण गरज िरली की ही मुलां त्याांना आश्रम मध्ये
नेऊन िोडतात.

मनात विचार येतो िृद्धाश्रम जर निते तर या मुलाांनी आई-िवडलाांना कु ठे ठे िलां अिते. त्याांना रस्त्यािर
िोडलां अितां की आणखीन काही त्याांच्या िाितीत पाऊल उचलले अिते... काय के लां अितां त्या आई-िवडलाांनी...
कु ठे गेले अिते? कु ठे रावहले अिते? अिे अनेक प्रश्न उपवस्थत होतात...ही मुलां हा का विचार नाही करत की
हीच पटरवस्थती आपल्यािर येऊ िकते. पण तेिढी विचारिक्ती त्याांच्या मध्ये निते, म्हणूनच ही मुलां अिैचारीक
गोष्टी करतात. आपण आपल्या आईिवडलाांचां काही देणां लागतो हे त्याांना माहीत निते. अिां म्हणतात आपण
द्रकतीही काही के लां तरी आई-िवडलाांचे पाांग फे डू िकत नाही.

िुरुिातीला ज्ज्याांनी आश्रम उघडलां त्याांचे कोटी कोटी आभार मानले पावहजे.. त्याांच्यामुळे अनेकाांना
आधार वमळाला.एक राहतां घर वमळालां...निी नाती वमळाली...मािळलेल्या आिा पुन्हा उजळू लागल्या.आनांदाने
एकत्र राहू लागले... प्रत्येक जण वतकडे आनांदीत राहण्याचा प्रयत्न करत अितो... एकमेकाांना िाांभाळू न,
प्रत्येकाच्या दुुःखात िहभागी होिून, िगळे एकमेकाांची मनां जपत अितात. िृद्धाश्रमात प्रत्येकाला काम िाटून
द्रदलां जातां, आलटून पालटून कामे अितात. त्यामुळे िगळे च खुष अितात. कोणी कोणाची मनां दुखाित नाही
आवण अगदीच कोणी दुखािले तर त्याची छान िमजूत काढली जाते..
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घरी आई-िडील नाराज झाले तर त्याांची कोणी मनधरणी नाही करत. ते विचारे एकटेच अांधा-या खोलीत
अश्रू गाळत ििलेले अितात.. कोणी त्याांना विचारत नितां,त्याांची काळजी घेत नितो. किां त्याांना िाटत
अिेल.त्याांच्या मनात अनेक विचाराांचां काहूर माजलेलां अितां. वचत्रपटा िारखां मागच्या िगळ्या गोष्टी
डोळ्यािमोर तरळू लागतात. मुलाला देण्या पािून ते त्याांचां िोट पकडू न त्याांना मोठां करे पयांतच्या गोष्टी
डोळ्यािमोर येतात.

मुलां जेंव्हा लहान अितात तेंव्हा ते आई-िवडलाांची खूप काळजी घेतात. पण जिजिी ती मोठी होतात
तिां त्याांच्यातलां प्रेम, काळजी कमी होत जाते. पुढे ते कतयिगार झाले की त्याांच्या लेखी आई-िवडलाांना काही
ककां मत राहत नाही.. जेव्हा मुलां आई-िवडलाांना विचारत नाही ककां िा त्याांचां ऐकत नाही तेंव्हा त्याांची वचडवचड
होते. मग ितत त्याांची िडिड,त्रागा चालू अितां. मग ह्या िगळ्याांना कां टाळू न मुलां आपल्या आईिवडलाांना
िृद्धाश्रम मध्ये ठे ितात. पण वह मुलां कधीच मनात विचार करत नाही की आपले आई-िडील अिां का िागत
अितील.. त्यामागचां काय कारण अिेल. अिा जराही विचार करत नाही आवण िरळ िृद्धाश्रम मध्ये नेिून
ठे ितात. हे द्रकतपत िरोिर आहे,हा त्याांच्यािरचा अन्याय नाही का? किािरून उद्या याांची मुलां िुद्धा याांना
िृद्धाश्रम मध्ये ठे िणार नाही. हे चक्र कायम अिांच चालू राहणार आहे. हे कु ठे तरी थाांििायला हिां, नाहीतर
माणूि िुखाने आयुष्य न जगता तो हाच विचार करत रावहल की पुढे आपला मुलगा ककां िा मुलगी आपल्याला
िृद्धाश्रम मध्ये नेिून ठे िणार. विवचत्र आहे िगळां , पण िदल घडायला हिा. िृवद्धश्रमची वभती कमी व्हायला
हिी...मुलाांनी आई-िवडलाांना िमजून घेतलां पावहजे...जिे आपले आई-िडील लहानपणी आपले हट्ट पुरितात,
तिांच काहीिां म्हातारपण अितां. आईिवडलाांचा अवधकार अितो मुलाां जिळ हट्ट करने आवण ते पुरिणां मुलाांचां
कतयव्य अितां... अिां जर घडत रावहलां तर नक्कीच िृद्धाश्रम िांद होतील आवण आई-िडील आपल्या िोित आपल्याच
घरी राहतील. नातिांडाांना आजीआजोिा आवण आजीआजोिाांना त्याांचे नातिांडे वमळतील. घराचां नांदनिन होत
रावहल, ििय िुखी आवण आनांदी राहू लागतील. निे विचाराांची िाांगता करून िृद्धाश्रमला टाळा लािू. 
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मवहला िक्षमीकरण: स्त्री पुरुष िमानता ही काळाची गरज - वनवखल िेलार
दांगल या वचत्रपटात आवमर खान हा आपल्या मुलींना तालुक्याच्या गािी दांगल नामक कु स्ती
स्पधाय खेळायला घेऊन जातो. या स्पधेत गािागािातून तरिेज आवण तयार मल्ल आपले निीि आजमािण्यािाठी
आवण आपली कु स्तीतील किि दाखिण्यािाठी आलेले अितात. अडचण एकच अिते की आजपयांत या स्पधेत
फक्त पुरुष भाग घेत होते. आवमर खान या परां परे ला छेद देण्यािाठी नाांगर हाकतो. पण स्पधाय आयोजक हे वस्त्रयाांनी
या स्पधेत भाग घेण्यािाठी अडथळा आणू पाहू लागतात, विरोध दियितात. होकार आवण नकाराच्या लढाईत
अखेर आवमरची मुलगी गीतािाठी दांगलमध्ये खेळण्यािाठी वहरिा कां दील भेटतो. दांगलच्या वनयमाप्रमाणे आपण
आपला प्रवतस्पधी वनिडू िकतो. नव्या कोऱ्या मल्लापािून ते कु स्तीत वनपुण अिलेले मल्ल गीता िमोर उभे
अितात. वतथे जमलेल्या प्रेक्षकाांना अिे िाटत अिते की गीता एखाद्या कच्चा पलांिूला वनिडेल पण गीता ििाांचे
िमज हे गैरिमज मध्ये िदलून ती एका काटक, तरिेज, तयार मल्लला आपला प्रवतस्पधी म्हणून वनिडते.
जमलेल्या प्रेक्षकाांच्या भुिया उां चाितात. कोणी याला चुकीचा वनणयय िमजते. पण आवमर खान म्हणतो की "दांगल
िे लढने के पहले अपने अांदर के डर िे लढना पडता है, आज डर के वखलाफ तो मेरी िेटी वजत गयी" या िाक्यातून
आवमर आपल्या मुलींच्या वनणययाचे स्िागत करतो. कु स्ती िुरू होण्यापूिी पांच त्या पुरुषी प्रवतस्पध्यायला आठिण
करून देतात की " ये मत भुलो की िामने छोरी हैं" तेव्हा गीता या पलांगभेदाच्या गोंधळाचा तािा घेत आपल्या
पुरुष प्रवतस्पध्यायला िाणेदारपणे िाांगते की " िामने छोरी हैं ये िमजकर खेलने की गलती मत करीयो" अिा
प्रकारे गीता स्त्री ही पुरुषापेक्षा कोणत्याही क्षेत्रात कमी नाही हे आपल्या िृत्तीने आवण आपल्या खेळाने
आजूिाजूच्या िमाजाला ठणकािून िाांगते.

अनेक क्षेत्रात आजही पलांग भेद होतो. कधी कधी हा भेद चुकीच्या प्रिृवत्ततून होतो तर कधी कधी हा
भेद वनयमात वलहलेला अितो. वनयमानुिार के लेला भेद िऱ्याच जणाांच्या लक्षात येत नाही. वनयमानुिार के लेला
पलांगभेद खेळाच्या मैदानात प्रकषायने जाणितो. उदाहरण म्हणजे पूिी टेवनि ग्रँड स्लॅम फायनलचा अांवतम िामना
पुरुषाांचा अिो ककां िा वस्त्रयाांचा अिो. स्टेवडयमची एखादी िीट िुद्धा टरकामी निे. ििय जग या दोन लढतीकडे
उत्िुकतेने पाहत अिे. मग ििय चढाओढी नांतर एकीकडे कधी कधी पीट िम्प्रोि पजांकत अिे तर दुिरीकडे कधी
कधी मार्टयना निरावतनीलोिा पजांकत अिे. पण पुरुष आवण मवहला गटातील िवक्षिाच्या रक्कमेत फार मोठी
तफाित अिे. मवहला गटाच्या िवक्षिाची रक्कम नक्कीच पुरुषाांपेक्षा कमी अिे. स्त्री आवण पुरुष िमान कष्ट या
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स्पधेत घेत अिे. पण तरीही हा अिमानतेचा भेद के ला जात अिे. पण िदैिाने याांची दखल घेतली आवण २००७
पािून विम्िल्डन मध्ये स्त्री पुरुष याांची िवक्षिाांची रक्कम िेम करण्यात आली. पुढे इतर टेवनि स्पधाय मध्ये याांचे
अनुकरण झाले. ऑवलवम्पक मध्ये ििय खेळाडू आपल्या देिाचा ध्िज पदक वितरणात आकािात उां च वमरिािा
यािाठी चार िषय किून िराि करतात. घाम गळताना घाम अिा विचार करत नाही की मी पुरुषाच्या िरीरातून
स्त्रीच्या िटररापेक्षा अवधक िाहील. पण तरी ऑवलवम्पकमध्ये िुद्धा िवक्षिाांच्या रक्कमेत तफाित अिते. याच
िादािरून प्रविद्ध स्क्वॉि चॅवम्पयन दीवपका पवल्लकल कार्तयक वहचे स्क्वॉि िोडयिी खटके उडाले आवण वतने नेिनल
चॅवम्पयन मध्ये खेळण्याि नकार द्रदला. ज्ज्याांना माहीत नाही त्याांना िाांगू इवच्छतो की दीवपका भारताचा विके ट
द्रकपर फलांदाज द्रदनेि कार्तयक िरोिर वििाहिद्ध झाली. द्रदनेि कार्तयक या वतच्या लढाईत नक्कीच वतच्या पाठीिी
आहे.
चक दे इांवडया या वचत्रपटात आयत्या िेळी मवहला हॉकी िांघाचा प्रायोजक काढू न पुरुष िांघाला
द्रदला जातो आवण मवहला हॉकी िांघाची विश्वचषकािाठी ऑस्रेवलया जाण्याची परिानगी नाकारली जाते. तेव्हा
कोच िाहरुख खान या ििय अन्यायाविरुद्ध उभा राहतो. आवण मग मधली िाट म्हणजे मवहला िांघ आवण पुरुष
िांघ यात एक औपचाटरक िामना होतो ज्ज्यात अटीतटीच्या िामन्यात पुरुष थोड्यािा फरकाने पजांकतात. पण
मवहला िांघ ज्ज्या जोिात खेळतात की त्याांचा विश्वचषक मध्ये खेळण्याचा मागय िुकर होतो. पुढे ििाांना माहीतच
आहे की मवहला िांघ ििय घरगुती अडचणी अिो ककां िा व्याििावयक अडथळे अिो यािर मात करून विश्वचषक
पजांकतात.
िऱ्याच टठकाणी वनिडणुका जाहीर झाल्या की नेते मांडळी स्त्री िगायची मते वमळिण्यािाठी हळदी
कुां कु िमारां भ, पाक कला स्पधाय िगैरे आयोवजत करतात. त्यात वस्त्रयाांची िाजिीपेक्षा जास्त स्तुती होते जी स्तुती
वनिडणुकीिाठी नांतर लगेच ओिरते. काही वस्त्रया टरक्षा , टॅक्िी ड्रायव्हर अितील तर त्याांचा ित्कार होतो. मला
िाटते की वस्त्रयाांनी या अवमषाना िळी पडता कामा नये. जी स्त्री विमान चालिते, जी स्त्री रे ल्िे चालिते, जी स्त्री
इस्रो, नािाच्या अिकािमोवहमेचा अविभाज्ज्य भाग अिते ती स्त्री टरक्षा आवण टॅक्िी का चालिू िकत नाही.
वस्त्रयाांनी अिे अचानक अिकाळी पाििाप्रमाणे आलेले पुरस्कार नाकारले पावहजे. मी टरक्षा आवण टॅक्िी चालिते
म्हणून माझी स्तुती नको तर मी फार िुांदर टरक्षा आवण टॅक्िी चालिते, िाहतुकीचे वनयम पाळते, वगऱ्हाईककडे
दुलयक्ष न करता त्याांचा प्रिाि िुकर करते जर या कारणािाठी मेटरट िाइज पुरस्कार भेटले तर मी नक्की आिजूयन
घेईल. मला माझ्या यिाचे प्रमाणपत्र द्या पण दया म्हणून द्रदलेले िर्टयद्रफके ट ऑफ पाटीविपेिनचे ओझे नको अिी
भूवमका आजच्या वस्त्रयाांची हिी.
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माझ्या या लेखाचा उद्देि फक्त वस्त्रयाांिर होणारा अन्याय दाखिणे अवजिात नाही. कारण एक
ओरड पुरुषाच्या िाजूने िुद्धा आहे की िऱ्याच वस्त्रया कॉपोरे ट ऑफीि मध्ये जेथे पॉवलिी प्रमाणे स्त्री पुरुष भेद
होत नाही वतथे स्त्री होण्याचे अडिाांटेज घेतात. मग ऑफीि मध्ये काम भरपूर अिेल तर पुरुष िगय जर ऑफीि
िेळे नांतर ही काम करतोय तरी एखादी स्त्री खोटे कारण िाांगून घरी पळणे, आम्हाला घरी जाऊन आयते जेिण
वगळायला भेटत नाही ते िनिायला लागते अिे एखादी उद्धट स्त्री पुरुषािर आक्रमण करत टोमणे मारते. स्त्री
जेव्हा मॅटर्नयटी वलव्हिर जाते तेव्हा िऱ्याच िेळा वतचा िॅकअप पुरुषाला िनिले जाते. मग पुढचे िहा मवहने तो
आपली कामे िाांभाळत वतची ही कामे िाांभाळतो. मग पुढचे िहा मवहने तो वतची आतुरतेने िाट पाहत अितो.
िहा मवहने झाल्यािर कळते की वतने अजुन एक मवहन्याचा एक्स्टेन्िन घेतला आहे. मग त्याचा रागाचा िूर
अजुन तीव्र होतो.
या लेखाचा उद्देि स्त्री िरील अन्याय ककां िा पुरुषाची ओरड दाखिणे नाही तर स्त्री पुरुष िमानता दाखिणे
हा आहे. स्त्री अिो ककां िा पुरुष अिो त्यािर लहानपणा पािून पलांग भेदभािाचे ओझे टाकले जाते. स्त्रीला हळू
िोलािे लागते, नम्र िनािे लागते. याउलट पुरुष िरच्या पट्टीत िोलू िकतो. पुरुष जर घािरला तर हातात
िाांगड्या घाल अिे डीिचले जाते. पुरुष हा रडू िकत नाही. जर रडला तर तू काय मुलींिारखा रडू िाई आहेि
अिे वहणिले जाते. िहुधा वस्त्रयाांच्या डोळ्यातून अश्रू फार लिकर येतात. पुरुषाचे दुुःख अश्रू रूपाने िाहेर फे कले
जात नाही म्हणून हृदय विकारचे प्रमाण पुरुषात जास्त अिते. थोर िमाज िुधारक र. धो. किे िोलायचे की
लाजणे हा स्त्रीचा नैिर्गयक गुण नव्हे तर वतच्यािर लादलेला गुण आहे. वनिगायने फक्त स्त्री आवण पुरुष याांच्या
िरीराची रचना िेगिेगळी के ली आहे. आपल्या िमाजाने स्त्री आवण पुरुष ही दरी अवधकच खोल के ली आहे.
यािाित प्रत्येकाने आपले आत्मपरीक्षण के ले पावहजे. आपल्या मुळे कोणताही कळत अिो ककां िा नकळत अिो
पलांग भेदभाि झाला नाही पावहजे. मी माझ्या पत्नीि जॉि करण्याची परवमिन द्रदली अिे िाांगून आपला मोठे पणा
वमरिण्यात कोणतेही िहाणपण नाही तर माझी पत्नी िुजाण आहे. वतने जॉि करािा की नाही हा िियस्िी वनणयय
वतचा अिेल. मी वतच्या वनणययात वतला पाटठां िा देईन. अिे जेव्हा घराघरातून िब्द ऐकू येतील तेव्हा नक्कीच स्त्री
पुरुष भेदभाि कमी झालेला अिेल. चला तर मग आजपािून स्त्री पुरुष िमानतेचा विडा उचलू. 
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मवहला िक्षमीकरण: िक्षम 'स्ि'रक्षणाय - मैत्रेयी प्रवतभा प्रदीप
िदल हे एक िाश्वत ित्य आहे. काळ िदलतो तिे मानिजीिन कधीकाधीक िमृद्ध होत जाते. उत्क्राांती
पािून आजतागायत मानिी जीिन अन् त्याचे जीिनमुल्य यात अनेक िदल झाल्याचा दािा आपण करतो.
क्राांवतकारी िांिोधनामुळे ते िुिह्य झाले आहे. िटन दािले म्हणजे कामे होतील अिे आजचे तांत्रज्ञान विकवित
झाले आहे. अिे अिले, तरी त्यामुळे अद्याप िमाज मानविकता िदलण्याचे काम होऊ िकलेले नाही. स्त्री-पुरुष
िमानता के िळ गप्पामध्येच येत आहेत. प्रत्यक्षात अांमलिजािणी होताना वचत्र काही िेगळे च आहे. स्त्री हा आजही
िमाजाचा एक दुय्यम घटक अनेक टठकाणी मानला जातो. वतच्यामधील क्षमताांिर आजही प्रश्नवचन्ह उपवस्थत
करणारे अनेकजण आहेत! आकािाला गििणी घालून येणाऱ्या कल्पना चािला िारख्या धाडिी कन्या अिल्या
तरी िमाजच्या गवलच्छ नजरे पािून स्ितुःला िाचिू पाहणाऱ्या द्रकतीतरी वनभययादेखील आहेत, ज्ज्याांना िमाजात
वनभययपणे िािरणे ही के िळ एक कपोलकवल्पत गोष्ट िाटायला लागली आहे. मवहला ििलीकरण आवण
ििक्तीकरणािाठी अनेक प्रयत्न होत आहेत. विविध िामावजक िांस्था मवहलाांच्या मदतीिाठी धािून येत आहेत.
िदलत्या काळािोित तांत्रज्ञानाची मदत घेतली जात अिली तरी ती के िळ िहरी भागातच मयायद्रदत आहे, ते
देखील विकिनिील वस्थतीमध्ये! कारण तांत्रज्ञान किािी खातात हेच अजून िहरे तर भागाांमध्ये मावहती नाही,
ककां िा अगदी अल्प प्रमाणात. तांत्रज्ञानाच्या मदतीने आज अनेक गोष्टी आवण मदती वमळिणे िोईचे झाले अिले
तरी त्याची ठोि कल्पना मवहलािगायत आहे का? खरां च गरज पडल्याि त्याांना मदत मागता येते का? ती तेिढीच
तातडीने वमळते का? हे मोठे प्रश्न आहेत. आवण त्या वनरागि कळ्याांचे काय ज्ज्याांना ती स्त्री आहे या गोष्टीची
जाणीि होण्याच्या आतच त्या खुडल्या नव्हे नव्हे उखडल्या जातात!! िािनाने अिा मवहलाांिाठी ि मवहला
िुरक्षेिाठी अनेक कायदे के ले आहेत. पण त्याची योग्य िेळ अिता अांमलिजािणी होणे हेही वततके च महत्िाचे
नाही का? मुळात अांमलात आणल्या गेलेल्या कायद्याांचा धाक जनमानिात रावहलेला नाही अिी काहीिी
पटरवस्थती दृष्टीक्षेपात येत आहे. कायद्याचा जरि हिा तिा रावहलेला नाही, आवण त्यामुळे िियत्र अिुरवक्षतेची
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भािना िाढीि लागते आहे. के िळ मुलगी आहे या एका गोष्टीमुळे ती घरातुन िाहेर पडल्यापािून घरी परत
येईपयांत घरच्याांना काळजी लागून रावहलेली अिते. अिा िततच्या अिुरवक्षत िातािरणामुळे आजची झेप घेत
अिलेली मुलगी विचकते आहे ककां िहुना वतच्या स्ितुःमधली अिणारी आत्मवनभयरता ती वििरू लागली आहे.
त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदी अन् त्यातील विक्षा कठोर करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून िमाजात कायद्याचा धाक
वनमायण होईल अिे अनेकाांचे मत आहे. पण 'िेटी िचाओ, िेटी पढाओ'च्या आधी आपल्या िेटीला िक्षम िनिणे
महत्िाचे आहे. आवण या िगळ्यापावलकडे जाऊन खरे तर स्त्रीयाांनी देखील स्ितुःची मानविकता खांिीर करणे
गरजेचे आहे. कारण अत्याचार करणाऱ्यापेक्षा तो िहन करणारा तो िहन करणारा त्याला खतपाणी घालण्याि
कु ठे तरी जिािदार अितो.
होणारा अत्याचार वनमूटपणे िहन करणे ककां िा आपलीच चूक आहे अिा न्यूनगांडामधून स्ितुःला
पडद्याआड लपिणे हा उपाय नाही. िुरख्याआड दडू नही विकृ त मानविकतेच्या नजरे पािून स्ितुःचा िाजाि
करण्यात स्त्री कमी पडत आहे. त्यामुळे पडद्याआड जाणे ककां िा आपल्या िांरक्षणािाठी िरकार, कायदा िा अन्य
कोणािरही वििांिून राहणे हा वनव्िळ मूखयपणा आहे. कारण रक्षकच भक्षक झाल्याची उदाहरणे देखील कमी
नाहीत. त्यामुळे गरज आहे ती स्ितुः स्ििांरक्षणािाठी विद्ध होण्याची, पडद्याआड राहून राहून झोपी गेलेल्या
पिांवहणीला जागृत करण्याची! आपल्यािर होणाऱ्या अत्याचाराचे स्ितुः रणरावगणी होऊन िडेतोड उत्तर
देण्याची! स्ितुःचे रक्षण करणे िालपणापािूनच वतला विकिणे आवण 'ती' एक मनुष्य आहे ही वतच्याकडे
िघण्याची वनमयळ नजर 'त्याला' विकिणे ही आज िदलत्या काळाची गरज आहे. िालपणी 'ि' िांिाराचा
विकिण्याआधी 'ि' िक्षमतेचा विकिणे महत्िाचे आहे. जेव्हा स्त्री स्ितुः िक्षम होईल, आवण खांिीरपणे उत्तर
द्यायला विके ल तेव्हा वतच्यािरच्या एका िाईट नजरे कडे वतने टाकलेला कटाक्षच वतच्या िांरक्षणाची ढाल िनून
वतचे रक्षण करे ल यात वतळमात्र िांका नाही! 
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मवहला िक्षमीकरण: ती िाांझ नाहीच - िटरता भोिले

देिकी माहीत नाही, पण यिोदा माझी आहे
उदरी जन्म नाही घेतला वतच्या, पण माझी ती आई आहे
अवस्तत्िाची माझ्या ओळख ती, अिण्याला माझ्या तीच एक कारण आहे
आरोवहच्या भाषणातले या चार ओळी ऐकू न दावमनीचे डोळे पाणािले. आरोवहच्या ऑद्रफिमध्ये
मातृद्रदनाद्रदििी िगळ्याांच्या माताांना िोलिून त्याांचा िन्मावनत करण्याचा काययक्रम चालू होता त्यािेळी
आरोवहने आईिद्दलच प्रेम िब्दात व्यक्त के लां. दावमनीला िमाजाने िाांझ म्हणून वहणिल अिलां तरी आरोवहने
वतला आईपण द्रदलेल,ां मातृत्ि द्रदलेलां. आरोही िाठी दावमनी आवण दावमनीिाठी आरोही एकमेकींच जग होत्या.
आरोवहच्या चार ओळी ऐकल्यािर दावमनीच्या िमोर वतचा भूतकाळ आला. लग्न होऊन दावमनी
िुहािच्या घरी आली आवण िुहािचां घर उजळू न गेलां. िुस्िभािी,प्रेमळ, िाांत,िमजूतदार अिी दावमनी उत्तम
िुगरणही होती. िुरुिातीला खूप कौतुक व्हायचां तीच. िषय िरल गोडी गुलािीत. िषयभरानांतर िािरच्याांना
िाळाची पाऊलां घरात पळािीत अि िाटू लागलां.
िुहाि आवण दावमनीलाही आता िाळ हिां होतां. िषायची आता तीन िषे झाली तरी िाळाची चाहूल
नव्हती. आता डॉक्टर कडे जाऊ हा दावमनीचा िल्ला मान्य करून िुहाि वतच्यािोित डॉक्टरकडे गेला. दोघाांच्या
आिश्यक त्या तपािण्या झाल्या. टरपोविय आल्यािर दावमनीतच दोष आहे अिां िुहािने वतला िाांवगतलां.
दावमनीला तर खूप मोठा गुन्हा के ल्यािारखां िाटू लागलां. िुहािने खूप प्रेमाने वतची िमजूत घातली आवण तो
वतला कधीच िोडणार नाही अिां िचनही द्रदल.काही द्रदििाांनी िामान लािताना ते टरपोविय दावमनीच्या हातात
पडले आवण ते िाचून वतच्या पायाखालची जमीनच िरकली. त्यात स्पष्ट वलवहलां होतां की दोष िुहाि मध्ये आहे.
िुहाि दावमनीिी खोटां िोलला होता. इतका मोठा विश्वाि घात के ला याचा जाि वतने िुहािला विचारला.
िुहािने डोळ्यात अश्रू आणले, "मी घािरलो...तू मला िोडू न जािील या भीतीने मी हे खोटां िोललो..मला माफ
कर". ती आधीच पतीव्रता, निऱ्यािर अतोनात विश्वाि आवण प्रेम अिणारी...त्याचे ते अश्रू िघून दावमनीने
त्याच्या िोलण्यािर विश्वाि ठे िला. तीच खूप प्रेम होतां िुहाििर आवण वततक्याच प्रामावणकपणे तो देखील
वतच्यािर प्रेम करतो अि वतला िाटत होतां. िािरच्याांनी दावमनीतच दोष आहे म्हणून आमचा िांि िाढत नाही
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अिी दिांडीच िगळीकडे पिरिली. दावमनीला िगळा िमाज िाांझ म्हणून ओळखू लागला. कोणत्या
िणाला,िमारां भाला, पाहुण्या रािळ्यात ती गेली की िगळे वतचा राग राग करायचे. वतला िाांझ अिून इथे का
आलीि म्हणून वहणिायचे. दावमनी मात्र निऱ्याच्या प्रेमापोटी िगळां िहन करायची. दोष निऱ्यातच आहे हे
ित्य वतने स्ितुःच्या आई िवडलाांपािूनही लपिल होत.
अिातच चार पाच िषे वनघून गेली. हळू हळू िुहािच िागणही िदलत चाललेलां. तो घरी कमी आवण
िाहेर जास्त अिायचा. दावमनी घरी एकटीच स्ितुःच्या दुुःखािर फुां कर घालत ििायची. घरचे,िाहेरचे हीनितात
अिा िेळेि वतला िाटायचां की िुहािच्या कु िीत विरून मन मोकळां करािां..चार िब्द त्याने आधाराने िोलािां
पण ती त्याची िाट िघून उिींची अभ्रक ओली होईपयांत रडू न झोपायची. िुहाि आलाच घरी तर दारू वपऊन
यायचा कधी दावमनीिर जोर जिरदस्ती करायचा तर कधी मारपीटही करायचा. िकाळी उठू न त्याने मारलेल्या
एका वमठीने दावमनी त्याचा अत्याचार िहज वििरून जायची. या वतच्या आांधळ्या प्रेमापायीच िुहािच्या
िाहेरील प्रेमप्रकरणाांकडे िुद्धा ती दुलयक्ष करायची. वतच्या कानािर त्याची प्रकरण यायची पण त्याने िोललेल्या
दोन प्रेमाच्या िब्दानेही ती िगळां वििरून जायची.
त्याद्रदििी घटस्थापना होती. िांध्याकाळी लिकर आल्यािर मांद्रदरात जाऊ देिीच्या अि िुहाि
दावमनीला िाांगून गेला.द्रदििभर उपिाि करून ती त्याची िाट िघत ििली.िांध्याकाळची रात्र झाली तरी
िुहािचा पत्ता नाही. दावमनी त्याची िाट िघत होती न जेिता. एक िाजता दारािरची िेल िाजली... दावमनीने
दरिाजा उघडला तर दारात मद्यधुांद अिस्थेत िुहाि आवण त्याला िािरत घेऊन आलेली एक मुलगी...दावमनीने
जरा रागातच विचारलां तू कोण आवण याच्या िोित तू काय करतेि? ती मुलगी- "मी याच्यािोित नाही तर
हाच माझ्यािोित अितो नेहमीच....आता दोन िषे होतील आमच्या नात्याला...तू त्याला कोणतांच िुख देत
नाहीि ना...मुलाचही िुख नाहीि देऊ िकत कारण तू िाांझ आहेि...िाांवगतलां मला त्याने....तू िुख देत नाहीि
म्हणून तर माझ्याकडे येतो..िोडू न दे ना याला म्हणजे त्याच्या मागायने तो जाईल ....त्याला तरी िुख वमळे ल".
एिढां िोलून िुहािला वतथे िोडू न ती मुलगी वनघुन जाते. दावमनीला जे ऐकलां त्यािर विश्वाि िित नव्हता.
रात्रभर ती विचार करते की नक्की काय चुकलां तीच????
िकाळी अजूनही पूणय िुद्धीत निलेला िुहाि नेहमीप्रमाणे वतला वमठी मारायला जातो आवण यािेळी
दावमनी िीज कडाडते तिी त्याच्या अांगािर कडाडते...दोन कानविलात लगािते ....जोराने त्याला ढकलून
देते...तो जाऊन िोफ्यािर आदळतो. वतच्यातली दुगाय आज जागृत झालेली. तो वचडू न,"तू मूखय आहेि का ग?
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िेडी झालीि का? अचानक काय झालांय तुला? माझ्यािर हात उचलतेि?? दावमनी-" िेडी आतापयांत होते तुझ्या
प्रेमात... मूखय िनत होते दरिेळी तुझ्या िोलण्यात...आता खरां िहाणी झाली मी. ..तुझ्या प्रेमामुळे माझ्यािर तू
लादलेल खोट िाांझपण आतापयांत िहन करत आले...िमाजाच्या तुच्छ नजरा िहन करत आले....मी दत्तक मूल
घे म्हणत अितानाही दुिऱ्याच मूल नको म्हणून तू नकार द्रदलाि. माझां आईपण वहरािून घेतलांि आवण िर
िगळ्याना तूच िाांगतोि मी िाांझ आहे...मी इथे घरात रोज तीळ तीळ तुटते आवण तू िाहेर मजा मारतोि
नालायक माणिा....कधीतरी तुझा मदयपणा दाखिायला, पुरुषाथय गाजिायला.. हिां तेव्हा िरीरिुख
उपभोगायला हक्काची िाई म्हणूनच तू मला घरात ठे िलि आजपयांत....िायको म्हणून काही िन्मान नाही की
आदर नाही. िाि आता या खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात मी अडकणार नाही आता. िाांझ नक्की कोण हे आता
िमाजाला कळे ल..त्यानांतर तुझा पुरुषाथय गाजित िि तू हिां वतथे"...अि िोलून तो अडिायला येत अिताना
त्याला मागे ढकलून दावमनी िॅग घेऊन घरािाहेर पडली.
वतच निीि चाांगलां म्हणून िगळां ित्य िमजल्यािर आई िवडलाांनी वतला स्िीकारलां आवण वतच्या िोित
खांिीर उभे रावहले. िवडलाांचा जो पापडाांचा उद्योग होता तोच वतने पुढे िाढिला. एक िषायने िुहािकडू न घटस्फोट
घेतल्यािर वतने लग्नाचा विचारच िोडला. एकट्या स्त्रीला मुलां दत्तक घेणां म्हणजे खूप कठीण लढाई अिते पण
दावमनीच्या प्रिळ इच्छािक्तीने त्या लढाईिर मात के ली आवण आरोही अगदी एक िषायची अिताना वतला दत्तक
घेतल. आरोवहचा िाांभाळ वतने खूप प्रेमाने के ला. िमाज अजूनही िाांझ म्हणून वहणित होता,नको नको ते आरोप
करत होता पण दावमनी आई झालेली आवण वतच्यात िेगळी ताकद आलेली. या आईने िगळया िमाजाचा िामना
करून आरोवहला उच्च विक्षण तर द्रदलच पण एक चाांगला माणूि म्हणून घडिलां.
इतक्या खडतर पटरवस्थतीतून आईपण विद्ध के लेल्या दावमनीला आज स्ितुःचाही खुप अवभमान िाटत
होता. भूतकाळािोित अश्रूही िाहू लागले डोळ्यातून तेिढ्यात आरोही आली आईला भेटायला. नकळत
ओलािलेले डोळे पाहून आरोही म्हणाली, "आनांदाने रडतेि का ग? आहे की नाही तुझी मुलगी ग्रेट. मावहतीये
मला "िाांझ" हा िब्द अजूनही तुझ्या कानात घुमतो..तुला त्राि देतो पण तू िाांझ नाहीि ग..आई आहेि माझी.
आवण हा िब्दच मुळात चुकीचा आहे कोणत्याही स्त्रीिाठी... िाांझ म्हणजे िरीराच व्यांग होऊ िकत पण मनाचां,
आत्म्याच नाही. देिाने उपजतच स्त्रीला मातृत्ि द्रदलेलां आहे.. तो प्रत्येक टठकाणी नाही म्हणून स्त्री मध्ये
माया,ममता,काळजी,प्रेम ओतप्रोत भरलांय आवण प्रत्येक स्त्री एक आई अिते. तुझ्या पोटी मी जन्म नाही घेतला
एिढांच काय ते पण मला प्रेम कमी नाही द्रदलांि. वततक्याच मायेने आवण ताकदीने मला घडिलि,स्ितुःच्या
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पायािर उभे के लांि आवण आज मी जे काही आहे ते फक्त आवण फक्त तुझ्यामुळेच आई. तेव्हा pls "िाांझ" हा िब्द
डोक्यातून पुिून टाक. चूक तुझी निताना त्याची विक्षा भोगलीि आतापयांत..आता इथून पुढे फक्त हिायचां".
आरोवहच िोलणां दावमनीला पटत आवण त्या द्रदििापािून वतने त्या िब्दाला वतलाांजली द्रदली. िुखी
आवण िमाधानाच आयुष्य स्ितुःच्या लेकीिोित जगते ती आज.
दावमनी िारख्या अिा द्रकतीतरी वस्त्रया हे खोटेपणाच लादलेल िाांझपण घेऊन रोज िांघषय करत अितात.
त्याांच्यातली दुगाय जागृत होऊन योग्य वनणयय त्याांनी घ्यािा. आईपण जन्मतुःच वतला िहाल झालेलां अित. प्रत्येक
स्त्री मध्ये उपजत एक आई अिते हे वहनिणाऱ्या िमाजालाही िमजािां. 
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मवहला िक्षमीकरण: रूढी परां परा आवण वतचां िौभाग्य - िटरता भोिले
काही द्रदििाांपूिी एका िारिाच्या िमारां भाला जाण्याचा योग आला. िमारां भ चाांगलाच मोठा होता.
मुलीच िारिां होत आवण त्याांची इच्छा होती की मुलगी झाली तर िारि मोठां च घालायचां. त्यानुिार िारिां
जोरदार होत. वतथे पोहचले, पाहुणचार िगैरे झाला. िारि िुरू व्हायला अजून अिकाि होता म्हणून ििय िायका
ििलेल्या वतथे जाऊन ििले. तेिढ्यात कोणीतरी िाई आल्या. छान कपाळािर रे खीि चांिकोर, छोटि पण
गळ्यात देखणां मांगळिूत्र, िुद
ां र वहरिी िाडी या िगळ्याांनी चेहऱ्यािर आलेलां एक िेगळां तेज आवण त्याांचा प्रिन्न
चेहरा काययक्रमात िगळ्याांच लक्ष िेधून घेत होता. ती व्यक्ती येताच वतच्यािद्दल िायका कु जिुज करायला
लागल्या हे माझ्या लक्षात आलां. एकजण िोलली " ही किाला आली इथे? िुभ अिुभ काही कळत की नाही?
अश्या काययक्रमाांत हीच काय काम?िौभाग्यिती येतात अश्या टठकाणी" तोच दुिरां कोणतरी िोललां "दुिरां लग्न
के लां िाटत वहने, गळ्यात मांगळिूत्र आवण कपाळािर टटकली द्रदिते". लगेच वतिरीने िूर ओढला "िाई! कि काय
िाटत नाही वहला. आता या ियात काय दुिरां लग्न करायची गरज, मुलांच लग्नाला आलेत आता त्याांना तरी किां
पटलां हे? काय आजकाल िगळां विघडलांय िाई कोणी किही िागत".
मला काही िांदभय लागत नव्हता त्याांच्या िोलण्याचा म्हणून िहज विचारलां की काय झालां तेव्हा कळलां
की त्या व्यक्तीच्या निऱ्याचां एक िषाांपूिी वनधन झालां. काहीजणी िोलल्या अजून त्या विधिाच आहेत पण
काहीजणी िोलत होत्या त्याांनी दुिरां लग्न के लां. मी विचार करत होते का कोणाच्या आयुष्यात एिढां डोकािून
पाहा, जो तो आपल्याला योग्य िाटतां तो मागय स्िीकारतो आवण जगतो. पण आपल्या िमाजाला िियच नाही
आजारच झाला आहे अिे िाटत अिे विषय चघळू न चोथा करायची. वििेष म्हणजे िायकाांची ही कु जिुज त्या
कोणी िाई होत्या त्याांच्या कानािर गेल्यावििाय रावहली नाही. पण त्या िाांत होत्या आवण काययक्रमात व्यस्त
होत्या ककां िा स्ितुःला त्यात गुांतिल अिाि त्याांनी. िारिां छान पार पडलां, िगळे जेिले आवण हळदीकुां कू चा
काययक्रम चालू होता तेव्हा िगळ्याजणी काहीश्या प्रश्नाथयक नजरे ने त्या िाईंकडे पाहत होत्या. आता त्या िाईच
उठल्या आवण िोलू लागल्या. िगळ्याांच्या प्रश्नाांची उत्तरे द्यायला त्या िज्ज झाल्या.
िुरुिातीलाच त्याांनी िगळ्याांचा गैरिमज दूर के ला. त्या म्हणाल्या की " मी दुिरां लग्न नाही के लेल.ां माझे
पती एका िषाांपूिी गेले आवण एक पोकळी आयुष्यात वनमायण झाली ती कायमचीच. त्याांची जागा मी कोणा
दुिऱ्याला देऊ िकत नाही आवण ती मी देणारही नाही. मला दोन मुलां आहेत, एक मुलगा आवण एक मुलगी.
आता या दोघाांिाठीच मी जगते. त्याांना िुखात िघणां एिढच माझां आयुष्य रावहलांय आता. जेव्हा हे गेले त्यानांतर
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एक द्रदिि माझी मुलगी माझ्याजिळ हे मांगळिूत्र आवण टटकली घेऊन आली, आवण म्हणाली "आई हे तू घाल
आजपािून. आमच्यािाठी आता आई िािा तूच आहेि. तुझ टरकामां कपाळ आवण गळा िघून िारखी जाणीि होते
की िािा नाहीत आवण खूप दुुःख होत ग. तू आमच्यािाठी मांगळिूत्र घालून,टटकली लािून िािाांना वजिांत
ठे ि.आम्हाला िर िाटेल. पुढे आयुष्य जगायला उभारी वमळे ल तुला आवण आम्हालापण. नको करुि या जगाचा
विचार कारणां हे जग आपलां दुुःख िमजून घ्यायला आवण िाटून घ्यायला नाही येणार. या पटरवस्थतीतून
आपल्यालाच वमळू न िाहेर पडायचांय. आमच्यािाठी आवण तू स्ितुःिाठी िािा होते तेव्हा जिी होतीि तिीच
आताही राहा. िािाांना िुद्धा हेच आिडेल. तू दुुःखी अिलेलां त्याांनाही नाही आिडणार. तुझां िौभाग्य तुझ्यािोित
िदैि ठे ि".
माझ्या मुलीच्या िोलण्याचा विचार मी के ला आवण मला वतचां म्हणणां पटलां आवण त्या क्षणी मी विचार
के ला की उरलेलां आयुष्य मुलाांिाठी आई आवण िािा दोन्ही िनून घालिायच. त्यािाठी त्याांना िािा गेल्याची
जाणीि होऊ द्यायची नाही. नेहमी प्रिन्न आवण आनांदी राहायचां जि माझ्या पतींनाही आिडायचां. आवण त्या
द्रदििापािून मी मांगळिूत्र, टटकली लािायला िुरुिात के ली. त्याने मी माझ्या जोडीदाराला आवण माझ्या
मुलाांच्या िािाांना वजिांत ठे िलय. दुुःखात अश्रू गाळत ििण्यापेक्षा अि राहून िुखाचे चार क्षण मी माझ्या मुलाांना
देऊ िकते या िमाधानाने रात्री झोप तरी लागते नाहीतर पतीच्या वनधनानांतर जगणां फार कठीण आहे या
िमाजात. माझां िौभाग्य गेलां म्हणून नेहमी अश्रूच गाळािे का मी, मला हिण्याचा,िमारां भात िहभागी होण्याचा
अवधकार नाही का?
एक विधुर म्हणून पुरुष कोणती ओळख घेऊन द्रफरतो िाांगा तुम्हीच? त्याची िायको अल्पकाळी जाते
म्हणून आपण त्याला अिुभ ठरितो का? पण वस्त्रयाांच्याच िाितीत हे िगळां का? इतर िेळी आपण िोलतो
जन्माला येतानाच मृत्यूही घेऊन आलेला अितो माणूि मग अश्याच िेळी ते िगळां कु ठे जात, का स्त्रीला
कारणीभूत ठरिलां जात कोणाच्या मृत्यूिाठीपण?
वजजाऊ, झािीची राणी पािून ते आता वहमा दाि पयांत स्त्रीने आपलां कतृयत्ि विद्ध के लां तरी आपला
िमाज मात्र िुभ, अिुभ या चक्रातच अजून अडकू न पडलाय. विधिा अिली तरी ती एक स्त्री आहे आवण माणूि
आहे आवण वतला तिच िागिलां पावहजे,िन्मान द्रदला पावहजे हे कदावचत पन्नािाव्या ितकातही उमगणार नाही
आपल्या िमाजाला. आवण या िगळ्यािाठी एक स्त्रीच जिािदार अिणार हीच खेदाची िाि आहे.
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अश्या या िुरिटलेल्या आवण मागािलेल्या िमाजापायी मी माझ्या मुलाांना दुुःखी ठे ऊ िकत नाही. मी िुखात
राहणां आवण मुलाांना आनांदात ठे िणां हा माझा हक्क आहे, तो माझ्याकडू न कोणी वहरािू िकत नाही. अश्या
रूढी,परां परा याने वजिांत स्त्रीच्या गळ्याभोितीच फाि लागलेला आहे हे कधी कळणार तुम्हाला? खरी िदलायची
गरज मला नाही तर तुम्हाला आहे." िगळीकडे वनुःिब्द िाांतता पिरलेली. त्या िाई हितमुखाने एिढां िोलून
वनघूनही गेल्या, मी मात्र त्याांच्या पाठमोऱ्या आकृ तीकडे त्या द्रदिेनाश्या होईपयांत पाहतच रावहलेल.े िाकी
िगळ्याजणी माना खाली घालून वनघून गेल्या.
माहीत नाही इतरजणींना त्याांच्या िोलण्याचा अथय द्रकतपत उमगला, द्रकतपत पटलां पण िोलल्या ते िगळां
खरां होत. विधिा म्हणून स्त्रीला हिा तो िन्मान आवण वतला तीच जगण्याचां स्िातांत्र्य देणां वतचा हक्क आहे. आवण
याची िुरुिात स्त्रीपािूनच व्हायला हिी. मलाही एक प्रश्न पडलाय की ज्ज्या िायका त्या िाईंना नाि ठे ित होत्या
त्या िुध्दा कधीतरी त्याांच्या जागी येतील ककां िा त्याांच्या लेकी िुनाांिर अिी िेळ आलीच तर त्या त्याांना दुुःखातून
िािरायचा प्रयत्न करतील की अिीच दूषणे देतील,वहणाितील? आपल्याला कोणाच्या दुुःखािर फुां कर घालायला
जमत निेल तर वनदान त्याांना पुन्हा दुुःखाच्या दरीत ढकलून देण्याचा प्रयन्त तरी करू नये. त्याांना त्याांच्या मागायने
आनांदी आयुष्य जगू द्यािां. एकदा एक प्रश्न आपल्या मनाला विचारािा की, स्त्रीच्या निऱ्याचा मृत्यू झाला म्हणून
ती वजिांत अितानाच तीच स्िैच्छेने आनांदाने जगणां वहरािून घेण्याचा अवधकार आपल्याला आहे का? 

(कोणाचेही मन दुुःखिायचा हेतू नाही तरीही कोणाला त्राि झाला तर क्षमस्ि. पण जे िास्ति आहे ते माांडायचा
मी प्रयत्न के ला आहे. हे िाचून विचार िदलले, िदल घडला तर नक्कीच आनांद होईल. तुम्ही तुमचेही मत माांडू
िकता).
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विनोदी: िेिटी मी मत कोणाला द्रदले? - िरणप्पा नागठाणे, औरां गािाद
(िदर लेख हा के िळ कल्पना विस्तार अिून कु ठल्याही प्रकारचे िाधम्यय हा के िळ योगायोग अिू िकतो!)
गेल्या दहा िषाांत िऱ्याच गोष्टी िदलल्या आहेत...
राजकारणात जुने प्रविद्ध चेहरे अभािानेच द्रदिताहेत...
थोडक्यात पोस्टिॉय िदलले आहेत, एिढेच नव्हे तर आज कोण कोणत्या पक्षात आहे हे काययकत्याांना देखील
िांभ्रमात टाकणारे आहे...
काांही टटव्ही चॅनलचे, िृत्तपत्राांचे िांपादक िदलून दुिऱ्या चॅनल मध्ये , दुिऱ्या िृत्तपत्रातरूजू झालेत तिी त्याांची
वनष्ठा पण िदलल्या िारखे िाटते आहे..
जरी िरोिर एक दिक झाले अिले तरीही काही गोष्टी अवजिात िदलल्या नाहीत, ककां िहुना त्या िदलण्याची
िक्यता जिळजिळ नाहीच आहे अिेही म्हटल्याांि िािगे ठरणार नाही ....
त्यािेळी वलहीलेले इथे थोडा फे रफार करून िेअर करतो आहे ......
आज ऑक्टोिर २१- २०१९.
महाराष्ट्र विधानिभा वनिडणुकीच्या मतदानाचा द्रदिि.
ह्या िषी ही इलेक्िन कवमिनने मतदानाची िुटी जाहीर करत मॉल्ि , वथएटर , हॉटेल्ि िगैरे िांद ठे िून आमच्या
िारख्या िु(?)विवक्षत लोकाांना मतदान करण्याि भाग पाडण्याचा प्रयत्न के ला आहे...
आज मला आठितात ते (िोनेरी?) द्रदिि, मतदानाच्या द्रदििाला जोडू न आम्ही कामाला दाांडी मारून ककां िा
(वमळत अिेल तर) िुट्टी घेऊन आम्ही जिळचे पययटन स्थळ ककां िा वपकवनक स्पॉट गाठत अिू... नाही तर घरीच
वडव्हीडी िगैरे आणून एांजॉय करत अिू ...
हाां, वतिऱ्या द्रदििी मात्र थोडी अडचण होत अिे, जेंव्हा तजयनीच्या नखाांिर िाई निलेली िघून काही नतिष्ट
विचारायचे ,-" काय िांडोपांत, काल ठप्पा मारला नाही िाटतां ? "
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जिां काही ह्याच्या एका मतदानाने िांिांध देि िदलणार आहे ...
आता पटरवस्थती िदलली आहे, स्माटयफोन हातात आहे तर काही ही झालां की िेल्फी घेऊन what's up,
Facebook िर टाकण्याचा एक रेंड उदयाला आला आहे, मतदानाच्या द्रदििी तर तजांनी दाखित जोडीने िेल्फी
घेऊन मेिेज के ला जातो - "आम्ही मतदान के ले - तुम्ही ? "
त्यामुळे मतदानाला जािून िेल्फी टाकािी लागते...
ह्या िेळी " चला,मतदान करु या " मोहीमेची ब्रॅंड अम्िॅंिेडर माधुरी दीवक्षत अिल्याने (आवण माधुरीच आग्रह
करत आहे म्हटल्यािर नाही किां म्हणायचां म्हणून) मतदान करायचे ठरिून टाकले...
प्रायव्हेट वलवमटेड कां पनीत इांवजवनअर म्हणून काम करत अिल्याने आमचा आपला एक िमज ( की गैरिमज?)
अितो की आपण खूप विश्लेषणात्मक (Analytical) वनणयय घेत अितो..
आता मतदानाचा िारखे महत्त्िाचे काम कराियाचे म्हणजे उमेदिार, पक्ष िगैरे ििय िाजूांनी विचार करूनच
वनणयय घ्यायला पावहजे अिे ठरिून मी मुलाला विचारले की ह्या िेळेि वनिडणुकीच्या मैदानात कोण कोण
उमेदिार उभे आहेत?
मुलगा म्हणाला, - " िगळे वमळू न १५ उमेदिार उभे आहेत ? "
" पांधरा ?" मी आियायने विचारले.
मुलगा म्हणाला, -" अहो पांधरा काय, एका टठकाणी तर १३० उमेदिार उभे आहेत.. इलेक्िन कवमिनला प्रश्र्न
पडला आहे की इलेक्रॉवनक िोटींग मिीन िर मतदान किां िक्य होईल ? िऱ्याच जणाांनी म्हटलां आहे की पजांकलो
तर पजांकलो - नाही तर पभांती िर रां गलो..."
आमचे वपताश्री म्हणाले , - " नुिता िाजार लािलाय् ह्या लोकाांनी... इलेक्िन आलां की पाया पडायला तयार...
इलेक्िन िांपलां की तांगडां िर करायला तयार... काय इलेक्िन होत अिे आमच्या काळात ... इकडू न काँग्रेि,
वतकडू न जनिांघ तर इकडू न कम्युवनस्ट ... आपले मुद्दे किे ठािून िाांगत की माणुि ऐकतच रावहला पावहजे,
तत्िाचे राजकारण... नाही तर हल्लीचे उमेदिार ? ......."
मी त्याांच्या िोलण्याकडे कानाडोळा के ला.. नाही तर तािभर लेक्चर ऐकािे लागले अिते...
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मी म्हणालो, -" जाऊ दे.. मला आपल्या उमेदिाराांची वलस्ट दे "
मी वलस्ट पाहीली...
पांधरा पैकी ८ - ९ तर अपक्षच होते ' पजांकलो तर पजांकलो नाही तर पभांती िर रां गलो ' अिातले...
मग उरलेल्या ५-६ जणाां िद्दल विचार करू लागलो...
* "A" - हा उमेदिार ित्ताधारी पक्षाचा आहे.. गेली टमय वनिडू न आला होता, ह्या िेळी मांत्री होऊ िकतो...
आपला आमदार मांत्री होतो आहे, चाांगले आहे..
आपलां मत ह्याला द्रदले पावहजे..
* "B" - हा उमेदिार मागच्या मागच्या िेळी ित्तेत होता.. ह्याचा पक्ष म्हणजे विचारिांत लोकाांचा पक्ष.. उमेदिार
पण चारीत्र्यिान आहे..
आपण अिाच उमेदिाराला मत द्रदले पावहजे...
* " X " - अरे हा उमेदिार तर आपला नगरिेिक ... हा पण वनिडणुकीत उभा आहे...
व्िा , छान... म्हणजे ह्याला पण प्रमोिन पावहजे...
ह्याचा आपला रोजचा िांम्िध... रोजचा नमस्कार होणार .. आपलां तिां काही काम पडत नाही म्हणा.. पण आडले
नडले तर हा पाठीिी उभा राहू िकतो..
तिां ही इांग्रजीत म्हण आहे की known Devil is better than unknown Angele..
आपण ह्यालाच मत द्रदले पावहजे...
* "Y" उमेदिार - मुलगा म्हणाला ,-" पप्पा, हा माझ्या वमत्राचा मामा आहे, ते तुम्हाला भेटायला येणारच आहेत..
माझे कां पनीत अप्रेंटीविपचे काम ह्याांनीच के ले होते.. आपण ह्याांना मत देऊ "
हो यार .. आजकाल कु ठे ही काम करायचे म्हणजे ओळख लागतेच ...
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इांवजवनअर होऊन ही मुलाचे नोकरीचे कु ठे जमत नव्हते, ह्याांनी मदत के ली आहे, ह्या गृहस्थाचा विचार के ला
पावहजे...
* "Z" - ह्या उमेदिाराचे नाांि घेताच वमिेि म्हणाली , - " अहो, हे आपल्या िमाजाचे आहेत.. (म्हणजे जातीचे
आहेत)...
आज आपण एकवििाव्या ितकात आहोत, तरी देखील हे आपल्या जातीचे - आपल्या िमाजाचे आहेत अिां
म्हटल्या म्हटल्या मनात एक िेगळीच भािना वनमायण झाल्यािारखे िाटले...
भािना काय आपल्या जातीचा उमेदिार वनिडू न आलाच पावहजे अिे प्रकषायने िाटले...
आपल्या िमाजाच्या माणिाने पुढां गेलेच पावहजे...
अमुक अमुक जातीचे लोक िघा किां एक गठ्ठा मतदान करतात आपल्या जातीच्या उमेदिाराला...
तमुक तमुक लोक तर उघड उघड आपल्या स्ित:च्या जातीिद्दल िोलतात आवण मतदान करायचे आिाहन
करतात..
उत्तरप्रदेिच्या एक नेत्या तर उघड उघड द्रदक्षा घेणार अिे जाहीर के ले आहे..
महाराष्ट्रातील ही काांही नेते मांडळी मागच्या वपढीच्या िांवचता िोितच िांवचताांच्या िरोिर मोट िाांधून िेरजेचे
राजकारण के ले अिां म्हणतात पण तो ही उघड उघड जातीयिादच आहे.
गेली मवहनाभर टटव्ही,ितयमानपत्रे िघताना ही हेच लक्षात येत आहे की नेते देखील आडू न आडू न जातीयिाद
करतच आहेत...
माझ्या मनात मघािी आलेल्या जातीयिादी विचाराला छेद देणारी घटना, विचार, िक्तव्य गेल्या मवहनाभरात
खरोखरच कु ठल्याही नेत्याांनी के लेले द्रदिले नाही....
मग माझा विचार पक्का झाला...
मतदानाचा द्रदिि उजाडला...
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मुलगा िकाळी िकाळी म्हणाला, " ओ.के . डॅड...उद्या िांध्याकाळी भेटू... आम्ही वमत्रमांडळी म्हैिमाळला आऊटींगला चाललो आहोत.. गेस्ट हाऊि
िुक के लां आहे.."
मी विचारले, - " िोटींग ?"
" No dad, अिा द्रकतीिा फरक पडणार आहे माझ्या एका मताने ?..."
मुलगी रात्रीची विफ्ट करून आली होती...
खरां तर मतदान हे गुप्त अिते, कु णी ही कोणाला नाही विचारले पावहजे, पण कु टुांि प्रमुख म्हणून मी वतला विचारले,
तर ती म्हणाली , " आमची कां पनी गेली काांही िषे ह्या पक्षािाठी " िार रुम (war room) कॅ म्पेन करते आहे, आवण पुढच्या पाच
िषाांचे कॉन्रॅक्ट झालेले आहे, त्यामूळे obviously I will vote that party only...
िवडलाांचां ठरलेलां अितां ... गेली ५०-६० िषे ज्ज्याांना मत द्रदलां ह्या िेळी पण .....
श्रीमती म्हणाली , - " आपल्या िमाजाच्या िायकाांच्या भीिी मध्ये ठरलेलां आहे की काांही ही झालां तरी आपल्याच
उमेदिाराला मतदान करायचे... ते दुपारी टेम्पो पाठिणार आहेत, आम्ही ग्रुपने जाऊन मतदान करणार आहोत.."
आपल्या िारखी विकलेली (िुविवक्षत िब्द न िापरलेला िरा !) मांडळी जर अिा विचार करत अितील तर
िाटली आवण नोटाांच्या मोिदल्यात मत देणाऱ्या लोकाांिद्दल िोलण्याचा काय अवधकार आहे ?
उन्हे उतरल्यािर मतदान करायला कें िािर गेलो..
िोटींग क्लकय ने नखािर िाई लािली...

िेिटच्या क्षणी इलेक्रॉवनक िोटींग मिीन िरचां िटन दािताांना क्षणभर हात थरथरला..
िेिटी िटन दािले...
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आपण ज्ज्याला मतदान के ले, तो वनिडू न येणार नाही - आपण आपले मत फु कट घालिले , अिी एक guilty
feeling मनात आली... मी पटकन ती िाजूला िारली ... "पुढच्या पाच िषाांिाठी”

(िदरचे वलखाण मी १३ ऑक्टोिर २००९ िाली के लेले होते.. जुनी कागदपत्रे िघताना मला हे माझे अप्रकावित
हस्तवलवखत िापडले.. त्यािेळी महाराष्ट्रात विधानिभा वनिडणुका िुरू होत्या आवण योगायोगाने ह्यािषी ही
ह्याच मवहन्यात वनिडणूका आहेत)
© िरणप्पा नागठाणे, औरां गािाद
spnagthane@gmail.com
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विनोदी: द्रफस्कटलेला फराळ – वनखील िेलार

ग्रामीण भागात िकाळी पहाटे कोंिडा आरितो आवण गािकरी आपल्या द्रदििाला िुरुिात
करतात. पण आपल्या िहरी भागात िकाळी कोंिड्याच्या ऐिजी अलामय िाजतो.आपण तो अलामय १०-१०
वमवनटाांिाठी स्नुझ (Snooze) करतो. िेिटी घड्याळाचा काटा आवण आपला आळि एका अपटरहायय झोन मध्ये
आला की आपल्याला उठािेच लागते. उठताना आपण घड्याळाकडे एक रागाने कटाक्ष टाकू न अरे िापरे ८ किे
िाजले अिे िोलून ८.३५ ची रेन किी भेटेल यािाठी आपली त्रेधावतरवपट उडते.तिे ग्रामीण भागातील गािकरी
तिे लकी (Lucky) आहेत की त्याांचा कोंिडा आपल्या अलामय िारखा स्नुझ (snooze)होत नाही म्हणून त्याच्या
आळिाला कु ठे ही जागा उरत नाही. अिो, हे िगळे िाांगण्यात माझा हेतू हा होता की पूणय िषयभरात एकच अिा
द्रदिि येतो की जेव्हा िकाळी लिकर न उठण्याची कोणतीच ििि त्या द्रदििी िकय (work) होत नाही तो द्रदिि
म्हणजे द्रदिाळी पहाट. त्या द्रदििी आपला अलामय िाजण्याआधी आपल्या पटरिरातील फटाके च झोपमोड
करतात. एक मोठी फटाक्याची माळ िाजू लागते आवण आपण आपली तोंडातील लाळ पुिून आता पुन्हा झोपणे
नाही अिे स्ितिीच िोलून अधयिट उघड्या डोळ्याांनी िाथरूमचा दरिाजा िोधतो.

या िषी द्रदिाळीला िऱ्यापैकी म्हणजे पांधरा द्रदििाचा अजुन अिधी होता. िायकोला विचारले की
यािषी फराळ कधी िनिणार आहेि. वतने नेहमी प्रमाणे काही माझ्या िोलण्याकडे लक्ष द्रदले नाही. पण पुन्हा
वडिचले तेव्हा ती िोलली की ऑद्रफिमध्ये खूप काम आहे म्हणून द्रदिाळीच्या आधी आठिडा फराळ करायला
घेऊ. हे ऐकु न थोडािा िुटके चा वनुःश्वाि मी घेतला. पण किले काय आवण कु ठले काय... आता द्रदिाळी िुरुिात
व्हायला तीनच द्रदिि उरले होते. वतथे िायकोचा िॉि िायकोिाठी कामाांचा मुिळधार पाऊि पाडत होता.
त्यामुळे आमच्या फराळ नािाच्या किोटी िामन्याांचा टॉि देखील उडिला जात नव्हता. िेिटी भीती इतकीच
होती की या मुिळधार ऑफीि कामामुळे िायको स्ियांपाक घरात डकिथय लुईि मेथड अमलात आणून फक्त
िांकरपाळ्या िनिून िाकी ििय फराळ रे वडमेड आणते की काय अिे िाटू लागले होते. दुिऱ्या िाजूला माझ्या
ऑद्रफिमध्ये मी एका मोठ्या प्रोजेक्टचे काम िांपिून थोडािा फ्री झालो होतो. प्रोजेक्टचे टरझल्ट िुद्धा चाांगले
द्रदित होते. त्यामुळे माझ्या ऑद्रफि मध्ये मी िध्यातरी तव्यािर नव्हतो. िांध्याकाळी योग्य िेळेिर वनघायला
भेटत होते. म्हणून म्हटले की चला या िषी द्रदिाळी आपल्या परीने िाजरी करू. स्ियांपाक घराचे िोलाल तर मी
चहा, डाळभात, ऑमलेट यािारखे आपत्कालीन पटरवस्थतीत आपल्या पोटाचे खळगे भरू िकते इतके च पदाथय
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येत होते. लहानपणी आईला कधी कधी फराळात थोडी फार मदत के ली इतकाच तटपुांजा अनुभि गाठीिी िाांधून
मी फराळ नािाचा कोंढाणा गड िर करायचे ठरिले.

ऑद्रफिमध्ये होतो तेव्हाच यूट्यूिचे फराळाचे ऑफलाईन वव्हवडओ िेव्ह (save) के ले. घरात
एक अन्नपूणाय नािाचे रे विपी िुक होते त्याची फराळाच्या रे विपीची काही पाने चाळली. िेिन लाडू आवण चकली
हे दोन पदाथय ििायत आधी िनिू अिी कागदािर माांडणी के ली. मग या अन्नपूणाय पुस्तकात नमूद के ल्याप्रमाणे
काय काय वजन्नि लागतील ते ििय एका कागदािर उतरिले आवण थेट डीमाटय (Dmart) गाठले. या िाजारहाट
प्रकारची पण गम्मत आहे. आपण एरिी कोणतीही निी िस्तू विकत घेतली की ती महाग अिते पण ती िस्तू एक
द्रदिि िापरून पुन्हा विकायला काढली तर त्यािर िेकांडहॅण्डचा टॅग लागून ती जुनी होते आवण त्यािर घिारा
ककां िा भािउतार (depreciation) चा फॉम्युयला लागून त्याची ककां मत जिळपाि वनम्मी होते. पण िाजारहाट
प्रकारात जुना ताांदळ
ू महाग अितो तर निीन ताांदळ
ू स्िस्त अितो. याच कन्फ्युजन मध्ये मी लहानपणी एकदा
निीन ताांदळ
ू स्िस्त वमळतोय म्हणून तोच आणला आवण आईचा ओरडा खाल्ला. त्यानांतर एक द्रदिि ताांदळाचा
फॉम्युयला मी डाळीिर लािला आवण जुनी डाळ स्िस्त देत होता म्हणून ती जुनी डाळ घेऊन आलो तेव्हा पुन्हा
आईचा ओरडा खाल्ला. मग एकदा ििून आपले कन्िेप्ट वक्लअर के ले की ताांदळ
ू जुना चाांगला म्हणून तो महाग
अितो आवण डाळ निीन चाांगली म्हणून ती जुन्या डाळीपेक्षा महाग अिते. हा कन्िेप्ट वक्लअर करता करता
मोठा झालो. डीमाटय मध्ये आलो आवण ििय िस्तू वलस्ट प्रमाणे घेऊ लागलो. माझ्या चेहऱ्याची गटरिी इतकी आहे
की ती मला नेहमी डीमाटय मध्ये जाणिते. मी डीमाटय मध्ये एका टठकाणी उभा राहून कोणत्या िस्तू वलस्टमधील
विल्लक आहेत अिा विचार करत होतो इतक्यात एक नॉन महाराष्ट्रीन िुांदर तरुणी माझ्या जिळ आली आवण
मला म्हणाली "अरे भाई इििे छोटा िाइज का टॉप वमलेगा क्या ?"क्षणभर मी गोंधळलो पण नांतर कळले की
ती मला डीमाटय (Dmart) चा स्टाफ िमजत आहे. तेव्हा मी वतला इांवग्लि मध्ये प्रत्युत्तर द्रदले की I am not
Dmart Staff, I am a customer. तिी ती िॉरी िोलून वनघून गेली. अिे प्रिांग माझ्या जीिनात िारां िार
घडत अितात त्यामुळे त्याचां काही िािग िाटले नाही.

अिा गरीि चेहऱ्याचे जिे तोटे आहेत तिे फायदे िुद्धा आहेत. िि स्टॉप िर जेव्हा एकदा वभकारी जेव्हा
माझ्याकडे पैिे मागतो तेव्हा त्याला मी एकदा नकार द्रदला तरी तो वनघून जातो. माझ्या िाजूला एखादा
राजपिांडा तरुण उभा अिेल तर तोच वभकारी त्याने पैिे द्रदल्यावििाय त्याचे पाय िोडत नाही. तेव्हा अिा िाध्या
भोळ्या चेहऱ्याचा गिय िाटतो. अिो वलस्ट मध्ये नमूद जिळपाि िियच िस्तू भेटल्या. घरी आल्यािर युट्यूिचे

पान: 60

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

ऑफलाईन वव्हवडओ पाहता पाहता मी माझ्या फराळाचा श्रीगणेिा के ला. कधी चकलीच्या वपठात पाणी जास्त
होत होते म्हणून एक्स्रा पीठ टाकले. तेव्हा मग पीठ जास्त आवण पाणी कमी होऊ लागले. अिा िारिािारिी
धोरणात मी त्या चकलीच्या भाांड्याने चकल्या पाडायला घेतल्या. गोल गोल चकली काढताना त्या दूरदियन
िावहनी िुरू होताना एक ितुयळाकार चक्र एका ककय ि पाश्वयिांगीतािह द्रफरताना द्रदिायचे ते चक्र द्रफरून झाले
की दूरदियनिरचे काययक्रम िुरू होत अिे, त्या चक्राची आठिण आली. ज्ज्याांना हे चक्र डोळ्यािमोर आले ते नक्कीच
८० च्या दिकात ककां िा त्या आधी जन्माला आले अितील. त्यानांतर जन्म घेतलेल्या इतराांनी लक्ष देऊ नका.

चकल्या जेव्हा पाडू न तळायला घेतल्या तेव्हा त्या कढईत आत्महत्या करत आहेत अिे िाटले. तेलात
गेल्यािर त्या चकल्याचे उत्तर कोटरया आवण दवक्षण कोटरया िारखे दोन भाग पडत होते. तेल गरम होईपयांत
चकल्या िाहेर काढायला माझ्याकडे पुष्कळ िेळ होता. पण एकदा तेल गरम झाले की माझी ताराांिळ उडाली.
कोणती चकली आधी टाकली आवण कोणती नांतर टाकली याचा थाांगपत्ता नव्हता. िाटत होते की ििय चकल्याना
रोल नांिर वचकटिून मग तळले पावहजे. तळलेल्या चकल्या ना माझ्या अकु िल कामवगरीमुळे िेगिेगळे रां ग प्राप्त
झाले होते. काही ताांिूि चकल्या होत्या, काही तपद्रकरी रांगाच्या, काही चॉकलेटी तर तळू न करपलेल्या चकल्या
ना काळिर लाल रां ग प्रधान झाला होता. पदाथय एक पण रां ग अनेक अिी अिस्था झाली होती.

याच चकल्या जेव्हा एका प्लावस्टक डब्यात भरल्या तेव्हा एका लाकडाच्या आांब्याच्या पेटीत पायरी,
तोतापुरी पािून ते हापूि आांिा अिा िगळ्या व्हरायटी (Variety) भेटत होत्या अिा द्रफल आला. मी िनिायला
गेलो हापूि आवण हाती आला पायरी आांिा अिी गत झाली. पण मी पण माझी पायरी ओळखून तो पायरी आांिा
accept के ला. जी अिस्था चकल्याची होती तिीच अिस्था दुिऱ्या द्रदििी िेिनाच्या लाडू ची होती. िेिनाचे
लाडू ज्ज्या ताटात ठे िले होते त्या ििल्या जागेिरून उठण्याची तिदी घ्यायला तयार नव्हते. प्रत्येक लाडू मध्ये
मी अधाय काजू मानाचा तुरा म्हणून रोिला होता. एक द्रदििानांतर ते लाडू इतके कडकां झाले की ज्ज्याला हे लाडू
खाण्याि द्यािे त्याला एक िोित हातोडी िुद्धा द्यािी लागेल. त्यातील एका लाडू च्या पटरघाला जर विझन िॉल
िारखी गोल विलाई मारली आवण तो लाडू जर जिप्रीत िुमराह ला द्रदला तर तो िानखेडे स्टेवडयमच्या पीचिर
इनपस्िांग आवण आउटपस्िांग अिा दोन्ही प्रकारे लाडू ला पस्िांग करे ल. हा विनोदाचा भाग झाला. मी उत्तम फराळ
िनिून िायकोला िरप्राइज देणार होतो पण ते काही जमले नाही. वतनेच ऑद्रफि मधून येताना िगळा फराळ
रे वडमेड आणून मलाच िरप्राइज के ले. स्ियांपाक घरातील पिारा पाहून ती रागिण्याआधीच मी पिार झालो
होतो.
पान: 61

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

न्युवक्लअर टेस्ट जिी अयिस्िी झाल्यािर जिे िैज्ञावनकाांची मान दुुःखाने खाली होते तिा
माझा हा प्रयत्न अिफल झाल्यामुळे माझी मान िरमेने खाली झाली होती. पण विज्ञान अिो की एखादा िोध
अिो, त्याि एखादी टेपस्टांग ककां िा टरिचय अिफल होणे ही िामान्य गोष्ट आहे. प्रत्येक अिफल प्रयत्नावनिी आपण
आपल्या ध्येयाकडे िाटचाल करत अितो. प्रयोगातून विद्या उगम पािते ते खरे च. त्यामुळे पुढच्या िषी जोमाने
प्रयत्न करू आवण खमांग फराळ िनिू. पण जाता जाता तुम्हाला प्रश्न पडेल की रे वडमेड फराळिमोर माझे लाडू
आवण माझ्या चकल्याांचे काय झाले. तर आम्ही आमचा रे वडमेड फराळ जेव्हा आमच्या पाहुण्याांना देत होतो तेव्हा
जिी वमठाईच्या पेटाऱ्यात लपून वििाजी महाराजाांनी जिी आग्र्याच्या नजरकै देत आपली िुटका के ली आवण
एकाही मुघलाला िांिय िुद्धा नाही आला नेमके तिेच त्या माझ्या चकल्या आवण लाडू त्या रे वडमेड फराळात
वमक्ि करून पाहुण्याांना द्रदल्या आवण माफ करा पण आमच्या एकाही पाहुण्याांना आमच्या या चलाखीचा
िांियिुद्धा आला नाही. माझा द्रफस्कटलेला फराळ िांपल्यािर अखेर मी िुटके चा वनुःश्वाि टाकला. 
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जागरूकता: मानिा, ते येत आहेत! - वनवमष िोनार, पुणे
श्रीयुत वहिाळा हे त्याांची मुलगी थांडी वहला घेऊन तािातािाने श्रीयुत पाििाळा आवण त्याांचा मुलगा
पाऊि याांचेकडे आले तेव्हा पाऊि अांगणातच खेळत होता त्यामुळे थांडी घिरून वचखलात पडली आवण पाऊि
वतला िाकोल्या दाखित वमत्राांिोित खेळायला वनघून गेला, तेव्हा श्रीयुत पाििाळा याांनी वतची क्षमा मावगतली
आवण दोघाांना घरात िोलािले.

श्रीयुत वहिाळा (वचडू न): "अहो पाििाळा भाऊ, तुमच्या मुलाने या िषी हे काय चालिलांय? आम्हा
दोघाांना त्याने आमची िेळ आली तरी येऊ न देण्याची प्रवतज्ञा घेतली आहे की काय? आमची विचारी आवण
िोचरी कु मारी थांडी ही कु डकु डण्याऐिजी चक्क वभजते आहे हो!"

श्रीयुत पाििाळा: "अहो वचडू नका. गरमागरम आलां टाकू न चहा िनितो थाांिा. आवण थांडी िेटा, टॉिेलने
अांग पुिून घे!"

वहिाळा: "काही नको तुमचा चहा. मला िाांगा तुम्ही पाििाला रागाित का नाही? जरा रागित चला
त्याला!"

दरम्यान थांडी फ्रेि होऊन कपडे िदलून मग दोघाांिोित ििली.

पाििाळा: "अहो काय िाांगू आता, ऐकत नाही तो आमचां. हल्ली तो िादळ या त्याच्या वमत्राचां जास्त
ऐकतो, आवण या िषी कु ठू न कोण जाणे भरपूर ढग त्याचे वमत्र झालेत. आवण तो, ढग, िादळ हे वतघे मस्तपैकी
रोज त्याांच्या िॉिला म्हणजे िमुिाला भेटायला जातात. िमुि पण आजकाल लहरी झालाय, त्याच्या
लाटाांिारखा. िूयायचापण कधी कधी छु पा पाटठां िा अितो िमुिाला!"

मग ते वतघे ऋतूकडे गेले. ऋतूने दार उघडले.
ऋतू: "अरे िा. या या. उन्हाळा नाही आला तुमच्यािोित त्याच्या मुलाला िूयायला घेऊन?"
पाििाळा: "नाही, त्या दोघाांना तर पाििाने कधीच पळिून लािले आवण िूयय प्रयत्न करतो पण त्या
पाििाचे वमत्र ढग चान्िच देत नाहीत त्याला यायला! िूयायचां काय घेऊन ििलात, कोजावगरी आवण पौर्णयमा
दोन्हीपण रडू न रडू न हैराण झाल्या होत्या कारण ढगाांनी त्याांच्या वमत्राला म्हणजे चांिाला िाहेर येऊच द्रदले
नव्हते!"
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ते वतघे िाजूला खुच्याांिर ििले. िाजूला जहाजाचे िुकाणू अिते तिे एक मोठे लाकडी चक्र होते आवण
ते एका मविनद्वारे एका मोठ्या घड्याळाला जोडलेले होते. िाजूला एका मॉवनटरिर िेगिेगळे विग्नल द्रदित होते,
वनळे वपिळे वहरिे द्रदिे उघडझाप होत होते. त्या घड्याळाचे काटे कधी जोरात तर कधी हळू अिे द्रफरत होते.
ऋतू हताि आवण वनराि मनाने िोफ्यािर ििली.

वहिाळा: "अगां ऋतू, पण तू अिी हताि वनराि का? काय झाले, तब्येत िरी नाही का? द्रफरि की तुझे
हे ऋतुचक्र! किली िाट िघतेि? ऋतुचक्राचे वनयांत्रण तुझ्याकडे आहे ना! नोव्हेंिर आला हे वििरून गेलीि की
काय? वहिाळा येण्याची िाट पाहून पाहून विचारी माझी थांडी थकली!"

ऋतू (वखन्नतेने हिते): "काय िाांगू आता तुम्हाला? हे ऋतुचक्र चालिणारे हे जे घड्याळ आहे ना ते
मानिाने आधुवनकीकरण आवण िहरीकरण करण्यािाठी के लेल्या कृ त्याांमुळे विघडले आहे. कधी फास्ट चालते तर
कधी िांद पडते तर कधी अचानक िुरू होते आवण कधी हळू हळू चालते. आता त्या घड्याळानुिार हे चक्र चालणार
ना! त्या घड्याळाला मी वनयवमत चािी देते पण तरीही मानिाचा या घड्याळात हस्तक्षेप िाढलाय त्यामुळे माझा
नाईलाज झालाय!"

पाििाळा: "िरां मग आपण मकर िांक्राांतीची मदत घ्यायची?"

ऋतू: "मकर िांक्राांती कालच वतची घरमालक जानेिारी िोित माझेकडे येऊन गेली, म्हणाली की पाऊि
आवण त्याचे वमत्र वतला धमक्या देऊन गेलेत की तुला िुद्धा भेटायला आम्ही येतो म्हणून! वतचा जीि 'तीळ तीळ'
तुटतोय. पतांग पण नाराज आहेत. एकां दरीत कठीण द्रदितांय िगळां ! पाििाला दोष देण्यात अथय नाही, आपण
िगळे वनिगायला आवण पृथ्िीला घेऊन मानिाकडे जाऊ आवण मानिाला विनांती करू की वनिगायचे चक्र चालिणारे
घड्याळ विघडेल अिे काही करू नकोि! चला लिकर नाहीतर फार उिीर व्हायचा आवण भूकांप आवण इतर
राक्षि झोपेतन
ू जागे व्हायचे!"
इकडे मानि झोपेत अिताांना त्याला स्िप्न पडलां की भूकांप, ज्ज्िालामुखी, िादळ, उल्कापात, िुनामी हे िियजण
जोराजोरात त्याच्या घराच्या दरिाज्ज्यािर थपडा मारत आहेत आवण घाम येऊन मानि झोपेतून जागा झाला.
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तत्िज्ञान: िाकी दुुःख - उदय जवडये, पपांपरी
दुुःख िाटून कमी होतां अिलां तरीही उरलेल्या दुुःखाचां ओझां हे स्ितुःलाच िहाि लागतां.
अिा दुुःखाांना कु णीच िाटेकरी नितो, अगदी िगे - िोयरे , वमत्र - मैत्रीणी आवण लाईफ पाटयनर िुध्दा.
अिां हे दुुःख िकारात्मक दृष्टीने स्ितुःच िांपिाि लागतां, ह्या प्रिािात दुिरां वतिरां कु णीच नितां.
अिा अिोल दुुःखाचां जेव्हा वनिारण होतां, तेंव्हाच ते आयुष्य खऱ्या अथायनां िुखी अितां.
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तत्िज्ञान: िमाधान - रोहन के दारे , भाांडूप

िमाधान गूढ विचारात एकटाच एकटक द्रफरणाऱ्या िोटीकडे लक्ष्य िेधून हरिला, डोळ्यात वििांचना किला तरी
खोल विचार आजू िाजूचे भान वििरून जगलेल्या आयुष्याची उजळणी चालू होती.
काय चुकले काय िरोिर ते कळण्याच्या पलीकडे गेलेले त्याचे अवस्थर मन नक्की काय िोधत होते त्यालाच ठाऊक.
मनातला आिाज:
"देिा खरां च तू आहेि का?
की भाकडकल्पना फक्त िमाधानािाठी, ज्ज्याांच्यामुळे या देहाला अवस्तत्ि वमळाले फक्त त्याांनाच देि मानणारा
मी, आज इतका हतिल झालो आहे, कारण ते तुला देि मानतात आवण मी त्याांना, का अिे घडले या ियाचे
होईपयांत अजूनही िुखाची पटरभाषा कळत नाही.
काय करािे तूच िाांग की िांपिून टाकािे हे आयुष्य?
एकदाचा िुटके चा निलेला श्वाि.
पोट टटकडीने टाहो फोडत होता िमाधान मनातल्या मनात.
नीरि िाांतता, त्यात िाऱ्याची थांडगार झुळूक, विचारात एिढे मग्न झाले की 11 कधी िाजले हे कळलेच नाही,
अचानक एक चोरटा स्पिय झाला(िाऱ्याचा) आवण त्याची तांिी हरिली, एिढ्या गदीत तो स्ितुःला त्याला फक्त
तोच आवण िाऱ्याचा गोंगाट िोितीला अिे िाटू लागले, जणू तो िारा त्याला काही िाांगायचां प्रयत्न करू लागला.
एक हाक त्याच्या कानािर, िाऱ्याचा गोंगाट िाांत होऊन त्याचा कानाचा मागोिा घेऊ लागले, जणू काही स्िप्न
अिे.
"िोल िाळा काय झाले?" का एिढा कष्टी आहेि? भेदरलेला िमाधान इकडे वतकडे पाहू लागला आिाज कु ठू न
येतोय पण आिाजा वििाय त्याला काहीच उमगत न्हिते.
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पुन्हा आिाज,"घािरू नको मी तो आहे ज्ज्याच्यािर तुझा विश्वाि नाही, पण माझे अवस्तत्ि तू नाकरूही िकत
नाहीि." आता कु ठे िमाधान भानािर येत होता, काय होतेय काही कळणाच्या पलीकडे तो गेला होता, आपला
भाि अिेल की काय? पण नाही त्याला कळले की नाही काही दैिी िक्ती आहे जी त्याला िांिोवधत करत होती,
तो वतला िरण गेला आवण आपला भूतकाळ आवण जीिनाला आलेल्या मरगळीचा खुलािा करू लागला.

की किे आपल्याला कु ठे च ककां मत नाही, िगळ्या कामात अडचणी, आनांद म्हणजे काय? हेच तो वििरला होता.

िेिटी पुन्हा आिाज आला,"ठीक आहे मी तुझ्या िमस्या िोडु िू िकतो, मी तुला एक िरदान देतो की
तुझ्या ज्ज्या काही इच्छा अितील त्या तू िोलताक्षणी पूणय होतील, पण त्याने तुझे िमाधान झाले पावहजे,
िमाधानाचे रुपाांतर हािेत नाही झाले पावहजे, फक्त आवण फक्त वनव्िळ तुझ्या मनाला िमाधान वमळे ल. तीच
इच्छा पूणय होईल"

अिे िोलल्यानांतर तो आिाज िाांत झाला, िमाधान ला तर काहीच कळत न्हिते ते एक स्िप्न होते की
भाि की िेड लागले त्याला? ती रात्र तिीच काढल्या नांतर िमाधान िकाळी उठला रात्रीचे पुन्हा आठिू लागला?
स्िप्न अिेल म्हणून स्ितुःची िमजूत काढू लागला.पण आज एक विलक्षण िदल होता त्याच्या मध्ये आज िमाधान
जर जास्तच उत्िाही िाटत होता.रोजच्या द्रदनक्रमात तो व्यग्र झाला तरी राहून राहुन त्याला रावत्रचा प्रिांग काय
डोक्यातून जात न्हिता.

िरदान जे भेटले होते त्याची पडताळणी करन िघायची त्याला इच्छा होत होती,पण एक मन िाांगत
होते की हे िगळे स्िप्न अिेल म्हणून.न राहिून त्याने एक इच्छा मनातल्या मनात त्याने दियिली.त्याांनी द्रदलेले
उधार चे पैिे त्याला भेटू दे आवण त्याचा या मवहन्याचा प्रश्न िुटू दे. आवण तेिड्यात त्याचा देणेकरी येऊन त्याची
माफी मागुन त्याचे पैिे द्रदले आवण वनघून गेला. याचे त्याला फार आियय िाटले, आवण तेिढाच आनांदही झाला,
आजपािून त्याला िमाधान वमळणारे िगळे होणार होते. त्याांनी िगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी िमाधान
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वमळणार त्याि िगळ्या इच्छा त्याने प्रकट के ल्या, आवण िमाधानी झाला.आज द्रदिि भरात त्याला खूप आनांद
झाला होता. िांध्याकाळी त्याने एक लॉटरीचे वतकीट काढले, एक कोटी रुपयाांचे, आवण ती लागू दे ही इच्छा प्रकट
के ली, आवण िोडतीच्या द्रदििाची िाट पाहू लागला, आवण िोडतीत वनकाल लागला, पण लॉटरी िमाधानाला
लागली न्हिती, कारण यात त्याची हाि होती जी पूणय होणार न्हिती.त्याला कळू न चुकले की िरदान फ़क्त
िमाधान होई पयांत चे भेटले होते, खरे िुख हे िमाधानात आहे, पुढे जाऊन त्याांनी आपल्या इच्छा फक्त ज्ज्याने
िमाधान वमळे ल त्याच व्यक्त के ल्या आवण देिाच्या अवस्तत्िािर त्याला विश्वाि ििला. हाि पेक्षा ज्ज्यात आहात
त्यात िमाधान माना आवण प्रामावणक प्रयत्न करा, कारण िमाधान हेच खरे िुख आहे आवण हे देिाचे िरदान
आहे, जे िगळ्याांना लाभले आहे. 
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भािवनक: मायेचे अन्न - मांजुषा िोनार, पुणे

२००७ िाली माझ्या यजमानाांना इांग्लांड मधील लांडन जिळील टरपडांग या िहरात कां पनीने पाठिले होते. तेथे
आम्ही १ िषाांिाठी िास्तव्याि होतो. तेथे माझी ओळख पोलांड येथील रवहिािी अिलेली "दानुता" िी झाली.
वतला भारतीय भाज्ज्या खूप आिडायच्या. ती एका िेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये अविस्टांट िेफ म्हणून कामाला होती.
ती स्िभािाने खूप िाांत होती. वतला मी िाांगी, भेंडी, चिळी अिा िऱ्याच भाज्ज्या िनिायला विकिल्या. काही
द्रदििाांनी ती त्या भाज्ज्या मला करून दाखिे. भारतीय िांस्कृ तीिद्दल वतला कु तूहल आवण आत्मीयता होती. मी
वतने विचारलेल्या िऱ्याच गोष्टींचे स्पष्टीकरण वतला द्रदले जिे - भारतीय वस्त्रया कुां कू का लाितात, मांगळिूत्र का
घालतात िगैरे.
वडिेंिर मवहन्यात वििमि िाठी ती वतच्या देिात पोलांडला गेली. पोलांडमध्ये वतची आई आवण आजी रहात
होती. वतने त्या दोघींना माझ्यािद्दल िाांवगतले. तेथून येताांना ती खूप िस्तू घेऊन आली. वतच्या आजीने माझ्या
मुलाांिाठी खाि िाांताच्या आकाराचे चॉकलेट आवण माझ्यािाठी स्पेिल के क िनिून पाठिला होता. तो के क
कोणत्यातरी खाि वियाांपािून िनिलेला आहे अिे ती िाांगत होती. आपल्याकडे जिे खिखि अिते तिाच
किल्यातरी विया! तो के क मी वतच्या िमोरच खािा अिा वतचा आग्रह होता. वतचे माझ्यािद्दलचे प्रेम , माया
पाहून मलाही राहिले गेले नाही. मी एक तुकडा खाण्याि िुरुिात के ली खरी, पण ती चि मला खूपच
अनोळखी होती. तथावप वतच्या आजीने खाि पोलांडहून प्रेमाने पाठिला अिल्याने तो मी खाऊन टाकला. जेव्हा
मी खात होते, तेव्हा वतच्या चेहऱ्यािरचे िमाधान मी िघत होते!
जीिनात अनेक िेळा काही पदाथय आपण फक्त कु णाच्या तरी चेहऱ्यािरचे िमाधान िघण्यािाठी खात
अितो. िाचकाांनाही याचा अनुभि कधी ना कधी आला अिेलच!
माझ्या व्यििायाच्या िॉप िमोर एक मवहला िडापािची गाडी चालिते. ती माझी चाांगली मैत्रीण झाली आहे.
वतला मी िडापाि मैत्रीणच म्हणते. आता िध्या मी तेथे व्यििाय चालित निले तरीही जेव्हा व्यििाय िुरु
होता ही माझी िडापाि मैत्रीण दर गुरुिारी माझ्यािाठी न चुकता मला िािुदाण्याची वखचडी घेऊन यायची.
खरां तर गुरुिारचा उपिाि वतचा अिायचा पण ती मला द्रदल्यावििाय तो खात निे. मी पण आढेिेढे न घेता
माझे जेिण झाल्यािर िुद्धा िािुदाणा खात अिे कारण वतच्या चेहऱ्यािरचे िमाधान मला जास्त मोलाचे
िाटायचे.
मुले जेव्हा घरी वपझ्झा मागितात तेव्हा मला खायचा आग्रह करतात. तेव्हा वपझ्झािरील मिरूम पाहून
लहानपणीच्या गािाकडच्या पाििाळ्यातील खराि जागेिर उगिलेल्या कािळ्याच्या छत्रीची आठिण
आिजूयन येते. ते िघून खायची इच्छा होत नाही. पण आपली आई आपल्यािरोिर आिडीने वपझ्झा खाते आहे
याचे मुलाांना िाटणारे िमाधान िघण्यािाठी मी मिरूमिवहत वपझ्झा आिडीने खाते.
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के रळमधील पण िध्या पुण्यात अिलेली माझी एक मैत्रीण ओणम तिेच अनेक िणावनवमत्त मला िोलािते.
वतच्या खोिरे ल तेलात िनिलेल्या भाज्ज्या मी आनांदाने खाते. किाला काय म्हणतात, ते किे िनिले ही वतची
अखांड िडिड िुरु अिते. िाांिार, ईस्टू , िकय रा उपेरी, अप्पम, पालडा (खीर), मतन्ना (लाल भोपळा) िगैरे
के ळीच्या पानािर िाढलेले अिते. मी आपले िमोर येतील ते िहाण्या मुलीिारखे खात रहाते. हे पदाथय मला
के ळीच्या पानािर ती िाढत अिते तेव्हा वतच्या चेहऱ्यािरचे िमाधान काही औरच अिते.
आठिडे िाजारात एक भाजीिाली आहे. ती मूळची माझ्या माहेर म्हणजे मालेगाांि जिळील एका गािातली
चांदनपूरीची आहे. मी एक द्रदििी वतच्याजािळू न किाची तरी भाजी घेतली. माझ्या भाषेिरून वतने मला
विचारले मी कोणत्या गािची आहे ते! मी वतला िाांवगतले मी मालेगाांिची! तर वतला खूप आनांद झाला. आता
दर आठिड्याला मी िाजारात जाते तेव्हा ती मला आिाज देऊन िोलािते आवण मी िुद्धा वतच्याकडू नच भाजी
घेते. जी पण भाजी मी घेते त्यािर ती थोडी जास्त िरून मला देते. मी नको म्हणते तर ती मोठ्या मायेने मला
म्हणते की तू माझ्या गाििाली आहे, तुला नाही तर कु णाला देणार गां! वतच्या मनाच्या िमाधानािाठी मी
जास्त भाजी ठे ऊन घेते.
अिा काही अनुभिानांतर मी जेव्हा जेव्हा माहेरी जाते तेव्हा आईने माझ्यािाठी िनिलेल्या त्या िगळ्या
भाज्ज्या आईच्या िमाधानािाठी आनांदाने खाते ज्ज्या लग्नाआधी मी खायला नखरे करायची!
मायेच्या अन्नाचा प्रभािाच अिा अितो, नाही का? 
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गणेि वििेष: प्रथम तुला िांद्रदतो गजानना - वनखील िेलार

माझे िडील कोकणातले, आई लालिागची, िायको वगरगाांिची, माझा दादा काही िषे िाियजवनक
गणेिोत्िि मध्ये पदावधकारी. अिाप्रकारे मी गणपतीप्रभािी स्थळानीं आवण िश्रद्ध व्यक्तींनी िेढलेलो... त्यामुळे
मला द्रकतीही अांधश्रद्धेविरुध्द लढण्याची उमी आली तरी गणपतीमधील तल्लीनता काही कमी झाली नाही.

गणपती हा चौदा विद्या आवण चौिष्ठ कलाांचा अवधपती. आजच्या काळात िाांगायचे झाले तर
Ganesha is Educated God compare than any other. गणपती कडे नेहमी आपण ज्ञान, िुध्दी, चातुयय
या गुणाांिाठी प्रामुख्याने आिजूयन पाहतो. आजची िाळे तील स्कॉलरविपची परीक्षा अिो ककां िा वनरवनराळ्या
स्पधायत्मक परीक्षा अिो ककां िा आयएएि / आयपीएि िारख्या िून्य पूणाांक मध्ये वनकाल लागणाऱ्या परीक्षा अिो
या िगळ्या परीक्षाांमध्ये गणपतीने नक्कीच अव्िल स्थान प्राप्त के ले अिते. आपल्या पुराण कथेत िुद्धा िऱ्याच
कथेत नमूद के ले आहे की देि जेव्हा िांकटात अिायचे तेव्हा ते मदतीिाठी ककां िा िल्ल्यािाठी गणपतीकडे येत
अित. आजकाल लोक प्रॉब्लेम मध्ये अितील तर िािा , िुिा कडे धाि घेतात.

मी लहानपणीच गणपतीच्या प्रेमात पडलो. ना मला कोणी गणपतीच्या िौययकथा िाांवगतल्या , ना
कोणी मला गणपतीच्या आरत्या पाठ करायला िाांवगतल्या. पण गणपतीचे लोभि रूप पाहून मी लहानपणीच
त्याला आपले मानले. तो जिळचा आहे म्हणून तर आपण त्याला तो, तू, हा अिे एके री िब्द िापरतो. मला
लहानपणीचा एक द्रकस्िा अजुन चाांगला आठितोय. मी त्यािेळी वतिरीमध्ये होतो. गणेिोत्ििचे द्रदिि जिळ
येऊन ठे पले होते. एकदा मी खेळत अिताना िाजूने इिलेिे उां दराांचे वपल्लू दुडूदड
ु ू धाित होते. अचानक
माझ्यातली िुप्त अिस्थेतील Saved Power तप्त अिस्थेत कन्व्हटय झाली. मी जिळचा दगड घेतला आवण जोरात
त्या वपल्लाच्या द्रदिेने हाणला. दुदि
ै ाने तो इिलािा जीि वतथल्या वतथे गारद झाला. त्यािेळी अवभनि पिांिाला
वजतका आपल्या नेमिाजी िर अवभमान िाटला निेल वततका मला त्या िेळी स्ितचा अवभमान िाटला. पण
जेव्हा आठिले की उां दीर हे गणपतीचे िाहन आहे तेव्हा खूप भीती िाटली. काही द्रदििाांनी जेव्हा गणेिोत्िि िुरू
झाला तेव्हा मांडपतला दहा फु टी िाियजवनक गणपतीिाप्पा माझ्याकडे रागाने पाहतोय आवण तो माझे कान
कापणार अिे िाटायला लागले. तेव्हा माझ्या ताईने मला िमजािले आवण माझा आवण गणपती मधील तणाि
कमी झाला.
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लहानपणी मी िऱ्याच स्पधाांमधून भाग घेत होतो. या ििय स्पधेत माझा दणाणून पराभि व्हायचा.
मी चौथी पाि झालो तरी माझ्या िवक्षिाांचा दुष्काळ काही िांपला नव्हता. एखाद्या स्पधेत िक्षीि नाही भेटले
तर ती स्पधाय मला िाित्र आई िारखी िाटायची. त्यािेळी स्पधेत तुम्ही कु ठे स्टँड होता यापेक्षा तुमची स्पधेतील
पूियतयारी, प्रोिेि हे महत्त्िाचे आहे हे िमजणारे िहाणपण यायला त्यािेळी १५ ते २० िषाांचा अिधी होता.
अिा प्रवतकू ल पटरवस्थतीत मी पाचिीला अिताना आमच्या िाियजवनक गणेिोत्ििात दादाने वलहून द्रदलेले
भाषण तोंडपाठ करून माईक िमोर फाडफाड िोललो आवण त्या गणेिोत्ििात मला पवहले िक्षीि वमळाले.
त्यापुढे मला अनेक िवक्षिे वमळाली. पण मला पवहल्या िवक्षिाांिाठी वमळणारे व्यािपीठ गणेिोत्ििाने द्रदले.
त्यामुळे निोद्रदत कलाकार, स्पधयक वनमायण करण्यािाठी हा गणपतीच निी उभारी वनमायण करतो अिी माझी
तरी धारणा आहे म्हणून हा देि माझ्या आयुष्यात महत्िाचां स्थान हक्काने घेऊन ििला.

मी लहानपणी लालिागला आजी कडे जात अिे. भर दुपारी मला गणेिगल्ली, माके टचा गणपती,
तेजुकाया मेंिनचे दोन गणपती, पचांचपोकळी, रां गारी िदक हे गणपतीचे िहज दियन व्हायचे. या १५ ते ३० फू ट
उां चीच्या मुत्याय पाहून मी अिाक होत अिे. त्या आियायत गणपती िद्दल गट्टी अजुन दृढ होत जायची. त्या गणपती
िमोर त्याांना न्याहाळत ३-५ वमवनटे कधी वनिटून जायची माहीत नाही. पण कोणी काययकताय धक्कािुकी करत
निे. पाि वतद्रकटे िैगेरे या िब्दाांचा गणेिोत्ििात जन्म झाला नव्हता. लोकमान्य टटळकाांनी घरगुती गणपतीला
िाियजवनक चौकात आणले तेव्हा टटळकाांच्या दुरदृष्टी िद्दल अप्रूप िाटले.

पण आता काळ िदलतोय. आता माके टचा गणपती हा लालिागचा राजा झाला. गणेि गल्लीचा
गणपती मुांिईचा राजा झाला. अनेक मांडळाांनी आपल्या गणपती िमोर राजा, महाराजा अिा उपाधी लािून
गदीला आपल्याकडे ओढले. पूिी गणपतीच्या अांगािर मातीनेच िनविलेले दावगने, मुकुट पाहून मुतीकराांिाठी
अप्रूप िाटत अिे पण त्या दावगन्याांची जागा आता िोने चाांदी वहरे जडीतानी घेतली आहे. पण त्याांिाठी
िोनाराांिाठी अप्रूप िाटत नाही. िश्रद्ध मांडळे आता व्याििावयक, राजकारणी मांडळे िाटतात. राजकारणी जिे
पक्षाांतर करतात तिे मांडपािर झेंडा आपले रां ग िदलतो. गणपती भगिा आणायचा की नाही या त्या मांडळाच्या
पदावधकारीच्या पक्षाांिर अिलांिून अिते. िारी मुांिईची गदी ठराविक गणपतीिमोर पपांगा घालत अिते. या
ठराविक गणपतीच्या व्यवतटरक्त इतर गणपती मांडप ओि पडलेले अितात. गणपती िमोरील दान पेट्या मोठ्या
झालेल्या अितात. मुखदियन, निांिाची राांग, गणपतीच्या चरणाला स्पिय करणारी डायरे क्ट राांग अिा प्रकारच्या
िगळ्या राांगेतून गणपतीचे दियन होऊ लागले. पाच ते दहा ताि राांगेत उभे राहून जेव्हा मूतीिमोर येतो तेव्हा
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३ ते ६ िेकांदात एखादा त्या मांडळाांचा काययकताय िाहेर जाण्याचा मागय दाखितो. प्रचांड गोंधळ, अफाट ताण आवण
त्यातल्या प्रत्येकाचा अहांकार, अिा तुडुि
ां गदीत अिलेल्या देिाांच्या दियनाने नक्की काय वनष्पन्न होते माहीत नाही.
त्यापेक्षा आपण वजथे आहोत वतथे मनाने देिाांच्या पायापािी रावहलेले चाांगलां. कारण वतथून िखोटीला धरून
कोणीच काढू िकत नाही. मला गणपतीच्या मूतीकडे पाहून ऊजाय भेटते, आनांद भेटतो. एखादा कलाकार, एखादा
मूर्तयकार इतकी िुांदर मूती घडिू िकतो यािद्दल या मुर्तयकाराचे कौतुक िाटते. ही माझी श्रद्धा आहे. पण जेव्हा
मी गणपती िमोर मुलगाच मागतो, मुलगी नको अिे िजािून िाांगतो. जेव्हा मी गणपतीला महागडा नैिेद्य देऊन
दावगने चढिून धांद्यात नफा ककां िा नोकरीत प्रमोिन मागतो तेव्हा मी श्रद्धेचे कुां पण तोडू न अांधश्रद्धेच्या जांगलात
विरकाि करतो. त्या अांधश्रद्धेच्या जांगलात भोंदू लोक आपली दुकाने ठाण माांडून ििलेली अितात. िुविवक्षत
आवण अविवक्षत दोन्ही लोक विज्ञानाला डािलून या अांधश्रद्धेला िळी पडतात. वतथे अांधारात डोळ्यािर काळी
पट्टी िाांधून काळोख अवधक गडद करण्याचे काम चाललेले अिते. हे ििय भयानक आहे.

िेिटी मला इतके च िाांगायचे आहे की, मुांिईपािून पाच ताि प्रिाि करून एखाद्या नािाजलेल्या
धार्मयक स्थळािमोर पाच ताि राांग लािून, देिािमोरच्या मोठ्या झालेल्या पेटीत पाचिे रुपयाांची नोट टाकू न
देि प्रिन्न होतो का? त्यापेक्षा पाच ताि छप्पर तुटलेल्या ग्रामपांचायतीच्या िाळे त गरीि मुलाांना विकिून, पाचिे
रुपयाांची औषधे आद्रदिािी गरोदर मवहलेला मदत म्हणून द्रदली तर मला िाटते माझा गणपती, माझा िाईिािा,
माझा अल्ला, माझा येिू विस्त अवधक लिकर प्रिन्न होईल आवण आपण पुन्हा अांधश्रद्धेचा जांगलातून श्रद्धेच्या
अांगणात िागडत अिू. िेिटी स्िदेि वचत्रपटातील एक िुांदर ओळ आठिते,

"मन िे जो रािण वनकाले,
राम उिके मन में हैं,
राम उिके मन में हैं ll 
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गणेि वििेष: ग्लोिल िाप्पा..ििळ िाप्पा! - जुईली अवततकर, कळां िोली

"ऐकलां का मामा, ही लाांिच्या लाांि राांग किली म्हणायची? मी आताच गािच्या येष्टीने ह्या िमोरच्या
आगारात उतरलोय. वतथून िापिीडीच्या डािा परमाने खुनाांनी िोडय रां गिल्यात ती िघत िघत वहत पोचलो.
वहत कोणी पुढारी येणारे का ? की कोणी िायरुक, िलमान...." िदाभाऊ राांगेत उभ्या अिलेल्या िमोरच्या
व्यक्तीला उत्िुकतेने विचारू लागले.
त्यािर िमोरच्या व्यक्तीने पवहला प्रश्न विचारला!, "तुम्ही मुांिईचे द्रदित नाही, पवहल्याांदा आलात का
गणपतीत?"
"न्हाय न्हाय मागल्या िणाला आलतो. तिा चटद्रदिी आलो, अन पटद्रदिी िापीि गेलतो, आता वहत
िेजारच्या गल्लीत वमत्राकड जायचां हाय, िाप्पाच्या दियनाला किा पािन यायचां व्हत, मांग घेतली चार कापडां
अन ििलो येष्टीत."
िमोरची ती व्यक्ती कौतुकाने िगळां काही ऐकत होती, एक वस्मतहास्य मात्र कायम होतां चेहऱ्यािर,
कदावचत िमोरच्याचा चेहरा िाचायची कला अिगत अिणार. िदाच िोलणां थाांिलां, आवण ती व्यक्ती त्याला
िाांगू लागली, “ही िमोर पाहताय ना ती राजाची लाईन आहे, राजा म्हणजे आपला िाप्पा आवण इथला राजा,
तुमचे वमत्र नक्की राहतात कु ठे ? रस्ता चुकलात का, पत्ता अिेल तर द्या मी तुम्हाला िाट दाखितो!”
त्यािर िदाच उत्तर आलां, “पत्ता त्यो तर न्हाय! येक नांिर द्रदलता, त्यो िी आता हुडकािा लागेल या
गाठू ड्यात. फकस्त येष्टीतन उतरल्यािर डाव्या िाजूला िफे द िोडय द्रदिलां त्याच्या माग माग यायचां, त्यो िाप्पा
घराकडां आनेल, वहतकच िोलला िन्या. अन तिाच आलोया मी वहत."
िमोरच्या व्यक्तीने त्याच्या गोंधळलेल्या मनाला धीर द्रदला आवण िोलला, "ठीक आहे काळजी करू नका,
आमचा राजा पोचिेल तुम्हाला वमत्रा जिळ. या तुम्ही पण आलाय तर दियनाच्या लाईन मध्ये उभे राहा."
िदा भाऊ िाठी िगळां च निां निां होतां त्यामुळे त्याांनी प्रश्नाांची िरित्ती चालू के ली.
"वहत येिढी गदी अिते का ओ िाप्पाला िघायला, आमच्या इथां तर नेत्याांच्या भाषणाला न्हायतर
पाण्याचा टँकर येतो तिा होती. आवण वतथां कोपऱ्यात िगळी काय मागतायत? आमच्यात जत्रेला गािातल्या
िायका फु ल नारळ घेऊन िित्यात ती िी ओलीत...!”
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िमोरची व्यक्ती उतरली, “अहो िाप्पाला राजा म्हणतो आम्ही मग राजेिाही थाट नको का, हा आमचा
आवण याच्या िेजारी आहे तो या पूणय िहराचा... आत मध्ये जाऊया वतथां तुम्हाला राजाचा राज महाल ही द्रदिेल,
खूप िुिक आवण िुांदर कोरलाय त्याच्या भक्ताांनी.... आवण ती पुढे गदी द्रदितेय ना ती फु लां नारळािाठी नव्हे वतथे
राजाच्या दरिारात लिकर जाण्यािाठी कु पन्ि वमळतात, ते ििलेले द्वारपाल ते िीि पांचिीि रुपयाांच्या
दवक्षणेिर आपल्याला कु पन्ि देतात. इथे कोणाला थाांिायला िेळ नितो ना मग ज्ज्याला घाई आहे तो अिा दवक्षणा
देऊन जातो लगेच”
िदा पुढे िोलू लागला, "गािी आमच्यात एक गाि एक गणपती अिां अितांय, त्याला तेिढी चार डोकी
येत्यात अन राजा विजा नितो वतथां, गािात चार िालापािून दुष्काळ आहे, िमद िुकलेय तिा राजा िी न्हाय
रहायचा वतथां जास्त िेळ. गािच्या पाटील कडे तेव्हढा अितो गणपती त्यो िी िगयनी मागून ििित्यात चौकात.
इथां भारीच हाय, एकदा िघतो राजाला, त्याला च पत्ता इचारतो अन!”
"हो हो, अजून िरां च आहे इथे, रात्री इथे रोषणाई अिते, िेगिेगळे स्टॉल लागतात. लोक रात्र रात्र या
िाप्पाच्या रस्त्यािर आरामात द्रफरू िकतात. इथूनच जिळ स्ियांभू गणेिाचे मांद्रदर आहे, तो नििाला
पाितो,मूती लहान आहे, पण कीती महान. लोक चार चार ताि राांगेत उभे राहून त्याचे निि फे डतात. आतमध्ये
गेल्यािर तुम्हाला इथे ही नििाची स्पेिल लाईन द्रदिेल. िाप्पाला ही िाटत त्याच्या कडे भक्ताांनी यािां म्हणून
तो ही कारण देतो िगळ्याांना. नाहीतर िेळ कु ठे आहे कोणाकडे जाण्या येण्यािाठी. आता तर परदेिी पाहुणे पण
येतात राजाला पाहायला, तो िघा वतथे उां च आवण गोरा माणूि द्रदितोय ना त्या कु पन्िच्या लाईन मध्ये. त्यालाही
िोलािलां िाप्पाने "
त्यािर िदाभाऊ िोलले " व्हय व्हय त्यो का हाफ प्याांट िाला, राजाला िघायला अिा किा आला ह्यो
पर, खुळी जनता द्रदिती वहतली, अरे ह्यो दरिाजा इतका म्होटा. अन द्रकती फु ल टाकली हायेत रस्त्यात. लय
म्होटा अन राजेिाही दरिार हाय िािा तुमच्या राजाचा."
"हो, हळू हळू िापालाही ग्लोिल के लांय त्यामुळे थोडा लिाजमा तर व्हायला पावहजे ना, या िगळ्याच
इांिोरन्ि पण काढतात मावहती आहे का तुम्हाला, राजाला ककां िा त्याच्या दरिारात चुकून नुकिान झालां तर पुन्हा
करता येत त्यात. आज मांगळिार आहे त्यामुळे गदी जरा जास्त च आहे, चाांगला द्रदिि पाहून येतात िगळे भक्त.
आम्ही मांडपाच्या िेजारीच राहतो आवण वखडकीतून िार काही पाहत ऐकत अितो, कधी कोण VIP आला की
आम्हाला वखडकीतून िाप्पा िोित त्याचे पण मुखदियन होते, नाहीतर आपण कु ठे पाहणार िमोरािमोर. रात्री
महाप्रिादाला लाांि लाांिून आलेले भक्तगण थाांितात आवण दुिऱ्या द्रदििी वनघतात. देणगी आवण दान ही करतात
िरे च जण, आपल्याला जमेल ति आवण ते, कोण रोख रक्कम, कोण प्रिाद, कोण िोन्याच्या िस्तु ककां िा िह्या
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पुस्तक जि जमेल ति. आमच्या राजाच्या जीिािर िऱ्याच जणाांची पोट अिलांिून आहेत त्यामुळे त्याच्याच कृ पेने
इथे भरभराट झाली आवण आमचा राजा ग्लोिल झाला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या महापुरात राजाच्या भक्ताांनी
ही मदत के ली, तेिढाच खारीचा िाटा अजून काय? राजा आपल्याला मोठां करणार आवण त्याला आपण मोठां
करायचां, िघा पाहता पाहता आपण राजाच्या चरणािी आलो, आपल्याला कळलेच नाही!”
भव्य राजच्या मूतीकडे िदा एक िेकांद पाहतच रावहला. तेव्हढ्यात िेजारून आिाज आला "चला पुढे
चला पटापट, आगे िढो, आगे िढो.."
आवण िदा आवण ती व्यक्ती िाहेर आले. िाहेर येताच त्या अपटरवचत माणिाने िेजारीच अिलेल्या
त्याच्या घरी नेलां, चहा नाष्टा द्रदला अन िदा वतथून वनघाला, जाता जाता त्याने विचारले " तुमचां नाि काय
म्हणला... पाव्हन? ती व्यक्ती िोलली, “गजानन विग्नहते."
िदा खूप खुि होता, राजाचा थाट पाहून डोळे द्रदपले होते त्याचे, म्हणून मनापािून आभार मानून गेला,
िरून वखडकीतून विग्नहते पाहत होते, त्याांच्या चेहऱ्यािरचां वस्मतहास्य अजून ही तिच होतां, तेिढ्यात एक माणूि
िदाला भेटला, “वमत्रा तू कु ठे होताि घर वमळालां ना, वनघालाि कु ठे हे िघ माझी मुलगी खेळतेय िमोर...."
त्यािर िदाचा आिाज येत होता, "कु ठां ....परत चाललेलो गािी, राजाला पाहून, तुझां घर काय घाित
नव्हतां, िेिटी ते िेजारी राहणारे गजानन विघ्नहत्यायने मला इथे घरी िोलिले अन चाय देऊन पािनचार के ला,
अन वततक्यात तू वहत भेटला. कोण गजानन? वहत नाय रे कोण गजानन, तुला फिीिला कोणीतरी चल
घरला...िायकोला मस्त तुपातला विरा करायला िाांगतो...चल चल." 
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िामावजक: गोतिळ्यातील माणूि! - मांजुषा िोनार
माणूि हा िमाजिील प्राणी आहे. जेव्हा माणूि िमाजात, कु टुांिात िािरतो तेव्हा त्याला अनेक
नातीगोती िाांभाळािी लागतात. पुरुषाांना आवण वस्त्रयाांना ही नाती िाांभाळताना तारे िरची किरत करािी
लागते. रक्ताचे नाते, वमत्र-मैवत्रणी, स्नेही, तात्पुरती ओळखीची माणिे अिा गोतािळा आपल्या अिती भोिती
द्रफरतो. या ििाांना िाांभाळू न स्ितुःचा विचार करणे आवण प्रथम स्ितुःला मग नांतर इतराांना न्याय देणे महत्त्िाचे
आहे.
आजच्या इलेक्रॉवनक युगात िांिाद कमी मोिाईल जास्त अिी वस्थती झाली आहे. ििय ियोगट याभोिती
गुांफला गेला आहे. कधी दुिऱ्याांचा मान राखण्यािाठी, कधी मोठ्याांना मान द्यायचा म्हणून तर कधी त्याांना
दुखिायचे नाही म्हणून स्ितुःच्या इच्छा आकाांक्षा अपुरी ठे ऊन इतराांची इच्छा पूणय करायची आवण आवण कधीही
न भरणारी जखम स्ितुः िाळगायची. निी वपढी आवण जुनी वपढी यात मधली वपढी दिली जाते. जुन्या वपढीचे
िय झाले, त्याांचा मान राखा आवण निी वपढी द्रकिोरािस्थेत आहे त्यामुळे त्याांना िमजून घ्या, अिािेळी मधल्या
वपढीची अिस्था दयनीय होते. कधीकधी कोण कोणािाठी जगतोय तेच कळत नाही!!
एका मुलाचे त्याच्या एका मैवत्रणीिर प्रेम होते. पण घरची िमाजाची िांधने म्हणून तो वतच्यािी लग्न
करू िकला नाही कालाांतराने त्याचे लग्न झाले. त्याच्या िायकोचे ि आईिवडलाांचे पटले नाही. काही िषाांनांतर
आई िडील आवण भाऊ िहीण याांच्यािी नाते तुटले. ज्ज्या िायकोिाठी एिढे के ले वतच्यािीही नांतर जमेनािे
झाले. िेिटी काय परत एकदा आवण "येरे माझ्या मागल्या" अिी वस्थती झाली.
निीन लग्न झालेल्या पुरुषाची तर गत काही औरच. "आई की िायको?" यात नव्याचे नऊ द्रदिि वनघून
जातात. एकीचे ऐकले तर दुिरीि राग, इकडे आड वतकडे विहीर, नुिती दैना!! कोण चूक कोण िरोिर हे कोण
ठरिणार? जो तो स्ितुःला श्रेष्ठ िमजणार. न्याय कोणी कोणाला द्यायचा? वपता आवण पुत्र याांच्या मध्ये अिणारी
आई आवण िायको ही भूवमका जेव्हा एखाद्या स्त्रीला करायची िेळ येते तेव्हा ििायत जास्त कि वतच्या भािनाांचा
लागतो!!
एका वििावहतेची तर िािू महा खाष्ट. पण कतयव्य पार पाडायचे म्हणून ही करत रावहली. वतचा मुलगा
मोठा झाल्यािर वतला िोलू लागला की, "आमच्याकडे लहानपणी दुलयक्ष करून ज्ज्या आजीचे तू आयुष्यभर के ले,
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ती िुद्धा तर तुला कधीच चाांगली म्हटली नाही, तर तू माझ्याकडू न िुद्धा ही अपेक्षा ठे िू नको की मी तुझे ििय
काही करे ल!" म्हणजे के ले तरी पांचाईत आवण नाही के ले तरी पांचाईत!!
फटकळ, आत्मकें िी, अिोल, िांिेदनिील, अिांिेदिील, रागीट, तुिडे, प्रेमळ, िमजूतदार, उतािळे अिी
विविध प्रकारची माणिे आपल्या गोतािळ्यात अितात थोडक्यात व्यक्ती वततक्या प्रकृ ती!! त्याांना तोंड देताना
आपल्याला योग्य िाटेल तिेच आपल्या वििेकिुद्धीला पटेल अिे िागून उद्भिलेल्या प्रिांगाांना िामोरे जाणे,
जमल्याि दोन िब्द िोलून मोकळे होणे श्रेष्ठ अिते, म्हणजे मनािरचा ताण कमी होतो नाहीतर मनाची होणारी
कु चांिणा आवण त्यातून येणारे नैराश्य यात व्यक्ती स्ितुःलाही न्याय देऊ िकत नाही आवण इतराांनाही नाही, मग
अिा नात्याांना वनभािून काय उपयोग आवण कु णाचे काय िाध्य झाले आवण काय भले झाले??
"नुितांच िरोिर चाललां तर ती िोित होत नाही,
आवण कतयव्य म्हणून के लां तर ती मदत होत नाही"
या चांििेखर गोखलेंच्या कवितेप्रमाणे त्याांची वस्थती होते.
नात्यातील आनांद लुटण्यािाठी योग्य िांिाद, एकमेकाांना िमजून घेण्याची कला, योग्य िेळी होकार
नकार देता येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्या त्या नात्यातील आनांद वद्वगवणत होईल आवण मने एकमेकाांपािून
दुरिणार नाहीत आवण खऱ्या अथायने वनकोप कु टुांि व्यिस्था िाढीि लागेल. 
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पुस्तक परीक्षण: एका द्रदिेचा िोध - ओंकार िागल
प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखक िांदीप िािलेकर याांची जागवतक स्तरािर कायय करणारा एक विचारिांत अिी
ख्याती आहे. जगातील पन्नाि देिाांचे राष्ट्रप्रमुख, पांतप्रधान, िरकारी अवधकारी याांच्यािी िल्लामिलत करताना
आलेल्या अनुभिाांतून भारतीय युिकाला एक निी द्रदिा दाखिण्याचा त्याांनी प्रयत्न के ला आहे.
प्रचांड लोकिांख्येचा जनिमुदाय अहोरात्र मेहनत करत अिूनही आपण विकवित राष्ट्राांच्या पांक्तीत का
नाही? नेमकी अिी कोणती कारणे आहेत ज्ज्यामुळे आपल्या देिाचा विकाि होण्याि अडिर वनमायण होत आहे?
द्रकत्येक िषें मागािलेले देि आज झपाट्याने प्रगती करत आहेत. हे त्याांना िक्य होत अिेल तर आपल्याला का
नाही? अिा िऱ्याच प्रश्नाांची उत्तरे उदाहरणाांच्या माध्यमातून िाचाियाि वमळतात.
विविध देिाांतील नेते- अवधकारी याांचां वनरीक्षण, जिां द्रक वस्ित्झलांडचे राष्ट्रपती रे ल्िेच्या दुिऱ्या िगायच्या
डब्ब्यातून प्रिाि करत अितील, नॉिेचे मांत्री िायकल िरून कचेरीत जात अितील. मग आपल्या नेत्याांना िा
अवधकाऱ्याांना लोकावभमुख धोरणे करण्यािाठी आपण किे भाग पाडू िकतो? हे पुस्तक िाचत अिताना, आपल्या
युिकाांना जगभरातील आगामी िदलाची ककां वचतही चाहूल निल्याची खांत िाटल्याखेरीज राहत नाही.
पाविमात्याांचे अनुकरण करण्याची 'आांधळी कोपिांिीर' का थाांिली पावहजे? आपल्या देिातील ििायत दुियळ
घटकही प्रिळ करताना त्यात आपली जिािदारी काय अिेल? रोजगार वनर्मयतीिाठी आपल्या विक्षणपद्धतीत
कोणते िदल गरजेचे आहेत?
भविष्यातील निवनर्मयतीची िांधी आवण धोके याांच्या आव्हानाांिद्दल या पुस्तकात चचाय के लेली आहे.
गटरिी, कु पोषण, पाणीटांचाई, अनोरोग्य, िेकारी ते 'माणुिकीच्या ित्रूिांग'े िुरू अिलेले युद्ध अिो ककां िा
'वहमालयाला आलेला ताप अिो'. अिा आव्हानाांना िामोरे जाण्यािाठी एक द्रदिा देण्याचां काम हे पुस्तक
वनवितचां करत आहे. इतके च नव्हे तर अलीकडच्या काळात आपल्या ििुधेला आलेलां कु टुांिाचे स्िरूप या
विषयािरील िखोल मुद्दह
े ी आपल्याला िाचाियाि वमळतात. हा ििय खटाटोप किािाठी? एकट्याने काय
होणार? या ऐिजी 'के ल्याने होत आहे रे आधी के लेवच पावहजे' या ओळीची प्रकषायने जाणीि होते.
प्रत्येक युिकाने जर वनयती ि वनिय याांची िाांगड घालण्याि िुरुिात के ली तर लिकरच एका िुखी,
िमृद्ध आवण महान देिाची वनर्मयती होईल अिा आिािाद लेखक व्यक्त करतात. भारतातील िामान्य माणिाचा
जीिनस्तर उां चािण्यािाठी आवण भारतीय युिकाला उत्तम ध्येयदियन देण्यािाठी "एका द्रदिेचा िोध" हे पुस्तक
अवतिय मागयदियक ठरत आहे.
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िामावजक: िापाचां काळीज - द्रकिोर चलाख, चांिपूर
द्रदिि उजाडला. मनोहर िेताकडे जायला वनघाले, िेताची िाट चालताांना डोक्यात विचार िुरू होता,
तो त्याचा एकु लता मुलगा राके िचा!
रक्ताचां पाणी करून त्याांनी त्याला डॉक्टर के लां, िेती विकू न िहरात दिाखाना उघडू न द्रदला,पण तो
आईिापाला वििरुन गेला.दरमहा घरी येणारा मुलगा आता िषय झालां तरी गािा कडे आलाच नाही. विकू न
डॉक्टर झाल्यािर तो आपलां िांगोपन करणार या आिेने िवडलानी त्याचे स्िप्न पूणय के लां. पण आज तो िगळां
वििरून गेला. पैिे कमविण्याच्या नादात प्रेम वििरून गेला. माझ्या प्रेमात काही तरी कमी अिेल अिां विचार
करत ते िेतात कधी पोहोचले कळलेच नाही. जे स्िप्न पावहले ते धुळीत वमळालां अिां म्हणत कामाला िुरुिात
के ली.
काही द्रदििाने गािातील मधुकरराि िहरात कामावनवमत्त गेले होते,गािात आल्यािर त्याांनी राके िचां
लग्न झाल्याचे िाांगताच मनोहरच्या पायाखालची जमीन िरकली. आपल्या मुलाने लग्न के लां िाधां आम्हाला
कळिलां िुद्धा नाही. जड पािलाांनी त्याांनी घर गाठले आवण आपल्या िायकोला ििय िाांवगतले.त्या माऊली ज्ज्याला
जन्म द्रदला. आपल्या पोटािी धरून मोठां के लां त्या आईला देखील त्याांनी िाांवगतले नाही.पण ती आई होती वतने
िगळां पचिून घेतलां. आपल्या मुलाला ि िुनेला भेटण्याची इच्छा दियविली. आईच्या मायेपोटी मनोहरराि िुद्धा
िहरात जायला तयार झाले.
दोघेही िकाळच्या ििने िहरात आले. आपल्या मुलाला डोळे भरून पाहण्याची इच्छा होती.घराजिळ
जाताच िुनेने त्याची विचारपूि के ली तेिढ्यात राके ि पोहोचला. त्याने मी एक डॉक्टर आहे आवण तुम्ही
खेड्यातील लोक आहात त्यामुळे तुम्ही इथे आला तर माझां नाि खराि होईल म्हणून तुम्ही वनघून जा. अिे
ठणकािून िाांगीतलां.एक क्षणात पावहलेलां स्िप्न धुळीि पडलां.जड अांतुःकरणाने ते दोघेही आपल्या गािी परत
आली. आवण आपल्या नवििाला दोष देत होती.ज्ज्या मुलािाठी आपण िगळां के लां आज तो आपणाला िाधां घरात
िुद्धा येऊ द्रदल नाही की विचारपूि िुद्धा के ली नाही. अिे म्हणत नवििाला दोष देत दोघेही झोपी गेल.े म्हणतात
ना गरज िरो अन् िैद्य मरो!
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अन् गुलािाला काटे वमळाले - प्रकाि क्षीरिागर, कु डू ि
य ाडी
एका गािात एक उद्यान होतां. वतथां नाना प्रकारची फु लझाडां, िेली आवण मोठमोठे िृक्षही होते. अथायत
खूप िषाांपूिीची ही गोष्ट आहे. पण अगदी प्राचीन काळातली नाही आवण अगदीच अलीकडच्या काळातली नाही.
झाली अितील पन्नािेक िषे. या उद्यानाचां नािांच मुळी िालोद्यान होतां.वतथां खूप मुलां खेळायची. िागडायची.
पधांगाणाही करायची. िगळे िाळगोपाळ या उद्यानात आले की खूि व्हायचे. त्याांना खूप खेळायला वमळायचां ना.
अथायत िगळीचां मुलां काही गुण्यागोपिांदानां थोडीच खेळताहेत. काहींना फु लाांचां, कु णाला झाडाांच तर
काहींना िेलीचां वनरवनराळ्या िनस्पतींचां कु तुहल अिायचां. मग ही मुलां फु लाांना हात लािायची काही फु लां
तोडायची. झाडाांना काही ते आिडायचां नाही. पण काय करतात विचारी. थोडी मुलां हळु िारपणे फु लाांना
कु रिाळतां. फु लां तरी द्रकती तऱ्हाांची , द्रकती रां गाांची. िगळी मृद ू मुलायम आवण आकषयक िाटायची. ही मुलां
कौतुकाांन या फु लाांकडां िघत.
या मुलाांमध्ये काही मुलां मात्र टारगट होती. ती मुलां फु लां कु स्करायची दुष्टपणा करायची. झाडांही
उपटायची. झाडाांना द्रकत्ती िेदना होत. पण काय करतात विचारी. त्यात काही गुलािाची झाडांही होती. आियय
म्हणजे या गुलािाांना काटे नव्हते. त्यामुळे तर या मुलाांच खूपच फािायचां. ते विनधास्त या गुलािाांची नािधूि
करायचे. गुलािाची झाडां िैतागली. ती प्रवतकार तर करू िकत नव्हती. मग त्याांनी िनदेिीची करुणा भाकली
आवण आपलां दुुःख त्याांनी देिीला िाांवगतलां. देिीनां वस्मत के लां आवण त्याांना अभय द्रदलां. गुलाि िाळाांनो मी तुमचां
दुुःख जाणलांय. आता तुम्ही उद्यानात जा. उद्यापािून तुम्हाला कोणताही मुलगा त्राि देणार नाही.
दुिऱ्या द्रदििी िूयोदय झाला. त्या द्रदििी होता रवििार. ही टारगट मुलां आली की. त्याांना गुलािाची
रां गीिेरांगी फु लां द्रदिली. लाल, वपिळी, गुलािी मोहकिा रां गाांची. मुलाांना खूप हाि िुटली. काही टारगट मुलाांनी
फु लाांना तोडायला हात पुढां के ला तर काय आियय. मुलां ओरडू लागली. मुलाांच्या हातातून रक्त येऊ लागलां. ती दूर
पळू लागली. मुलाांना आवण फु लाांनाही काही कळे ना. मग मोगरा, जाई, जुई आवण काही मोठ्या गुलािाांनी पावहलां.
तर गुलािाांच्या फाांद्याफाांद्याला काटे आले होते. अन् तेच या मुलाांच्या हातात घुिले होते. मुलाांना अद्दल घडली
म्हणून गुलाि खूि झाले. त्याांनी िनदेिीचे मनोमन आभार मानले.
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वचत्रपट परीक्षण: फत्तेविकस्त - वनवमष िोनार, पुणे
द्रदगपाल लाांजेकरचा "फजांद" मी िवघतला होता आवण आिडला होता. फत्तेिीकस्त येईल अिे कळल्यािर
तो िघायचे ठरिले होते आवण िवघतला! मी वचत्रपटाची कथा िाांगत जातो आवण परीक्षण "चौकोनी कां िातील"
िाक्यात अधून मधून येईलच!! कथा द्रकचकट अिल्याने थोडी विस्ताराने िाांगतो म्हणजे हे िांपूणय परीक्षण
िाचल्यािर तुम्हाला वचत्रपट िमजायला िोपा जाईल.

राजगडिर वजजामाता तर पन्हाळगडािर वििाजीराजे आहेत. राजगडािर तािा वमळिण्याचा
िावहस्तेखानचा प्रयत्न वजजाऊ राजगडािरून युद्ध करून अयिस्िी करतात.

लाल द्रकल्ला आवण पुणे िध्या िावहस्तेखानच्या (अनुप िोनी, िािधान इांवडया िाला) ताब्यात आहे.
नामदार खान (िमीर धमायवधकारी) हा िावहस्तेखानचा मुख्य िरदार, पुण्यातील गािाांत अनेक लोकाांना जाळतो
जे वििाजी महाराजाांची मदत करतात. िांभाजीराजे अजून लहान आहेत.

वििाजीराजे कालाांतराने पन्हाळाहून परत येतात.

मग ते खलील िाथीदाराांची आठिण काढतात आवण िोलािून घेतात: जेधे आवण िाांदल (अांगद हनुमांत)
येिाजीराि कां क (अांद्रकत मोहन फजांद वचत्रपटातील कोंडाजी फजांद) आवण तानाजी मालुिरे (जे िाघाांचे रक्षण
िुद्धा करतात). नांतर िावहस्तेखान या दोघाांना कोंकण कािीज करायला पाठितो: रायिागान (तृप्ती तोरडमल)
आवण आस्ताद काळे (कटयलाि खान उझिेग) ही खिर लाल महालातील महाराजाांचे जािूि (गुप्तचर अथिा
खिरी) आवण िहुरूपी िवहजी नाईक याांच्या िाथीदार स्त्री पुरुषामुळे िवहजीला आवण नांतर वििाजी महाराजाांना
कळते द्रकिना (मुवस्लम िेिात) आवण फु लिांती (मृण्मयी देिपाांडे).

[जोगिा हे गाणां जे िहुरूपीच्या िेषात िवहजी म्हणतो ते खूप छान आहे. वचत्रपटाचे एकू णच गीत िांगीत
आवण पाश्वयिांगीत छान आहे. डायलॉग्ज छान आहेत. अनेक डायलॉग्जला प्रेक्षक टाळ्या िाजितात.]
लोहगड आवण द्रकल्ले वििापूरला रायिागान आवण काटयलाि खान या दोघाांना द्रकल्ल्यािरील मािळे
िघतात. जांगलात गेल्यािर इतराांना चकिा द्यायला िोरघाट ऐिजी कु रिाांडा मागायने ते दोघे जातात. पण ही
चाल वििाजी महाराज आवण िवहजी ओळखतात. मग महाराजाांिोित तानाजी, येिाजी हे त्या दोघाांना कु रिाांडा
आवण तावम्हणी घाटातून िेढतात.
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[िवहजी नाईक चे काम हरीि दुधाडेने (मराठी विरीयल मधील कलाकार) के ले आहे, त्याने छान अवभनय
के लाय आवण वचन्मय माांडलेकरने वििाजी महाराजाांच्या भूवमके त चाांगल्या अवभनयािोित िाहि दृश्ये देखील
छान के ली आहेत. मृणाल कु लकणी वििाय वजजामाता भूवमके चा विचार होऊच िकत नाही आवण इतर
िगळ्याांनीही छान कामे के लीत. फजांद मध्ये वचन्मयला कमी िाि होता पण हा वचत्रपट िहुतेक वस्कन टाईम
वििाजी महाराजाांिर कें द्रित आहे]

वतघेजण िैवनकाांिह जांगलात दोघाांिर (रायिगान, कतयलाि खान) आवण त्याांच्या िैवनकाांिर हल्ला करून
दोघाांना िरण यायला लाितात. त्याांना वजिांत िोडण्याच्या िदल्यात त्याांचेकडू न खांडणी ििूल करून ते पैिे
नामदार खानाने के लेल्या नुकिानीची भरपाई करण्यािाठी महाराज िापरतात. रायिागान ही नांतर
िावहस्तेखानला दोन िब्द िुनािून माहूरला परत वनघून जाते.

िावहस्तेखानचा मुलगा फतेह खानला कािूलला लढाईिर पाठिलेले अिते आवण फतेहची पत्नी लाल
महालात अिते. वतची दािी फु लिांती अिते. फु लिांती स्ियांपाक, िावहस्तेच्या िुनेला मेहद
ें ी लािून देणे, दािी
यािारखे कामां करते.

[विविष्ट प्रिांगानांतर एकदम विन न िदलता कॅ मेरा दूर दूर घेऊन जाणे ही स्टाईल द्रदगपालने दोन तीन
िेळा िापरली आहे, वतचा प्रेक्षकाांिर चाांगला प्रभाि पडतो. नामदार खानला फु लिांतीचा अधून मधून िांिय येतो.
हे िघताांना चाणाक्ष प्रेक्षकाांना आवलया भटचा राझी आठिल्यावििाय राहत नाही]
एका मराठ्याला/मािळ्याला मारून त्याची मुांडकी वििाजींराजेंिाठी राजगडाच्या पाली
दरिाज्ज्याजिळ टाकू न िावहस्तेखानाची माणिे वनघून जातात.

नेहमी वििाजी महाराज ित्रूला त्याांच्या विभागात िोलािून मारतात तर यािेळेि अिे आव्हान द्रदल्याने
वििाजी महाराज लाल महालात िावहस्तेच्या इलक्यात येतील तेव्हा त्याांना मारू अिा त्याचा अांदाज अितो,
तो िरोिर अितो पण वििाजी महाराज िरळ युद्ध न पुकारता रात्री लपून हल्ला म्हणजे गवनमी कािा म्हणजे
िर्जयकल स्राईक करतात त्यािर आधाटरत हा वचत्रपट आहे.

[गवनमी कािा का? िरळ युद्ध का नाही? याचे उत्तर वचत्रपटात वमळे ल. यानांतरचा पुढचा भाग म्हणजे
ही िर्जयकल स्राईक किी फत्ते के ली जाते ते पडद्यािर िघण्यािारखे आहे]
वचमणाजी देिपाांडे हे लाल महाल नकािा िनिणारे अितात पण त्या पूिीच्या नकािानुिार वतथे आता
लाल महालची रचना रावहलेली निते अिे फु लिांती िाांगते. फतेह खान िापि येतो त्यािेळेि नाच गाणे होणार
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अिते तेव्हा त्यात फु लिांती िवहजीला वतचा उस्ताद म्हणून िेष िदलिून कव्िाली गायला िोलािते मग लाल
महालाची पाहणी करून पुढचा प्लॅन आखला जातो.

[येथून मग विविध थरारक घटना, रात्रीचे महालातील युद्ध, आवण िावहस्तेखानाची पाठलाग करून तीन िोटे
कापली जाणे हा थरार पडद्यािर अनुभि घेण्यािारखा आहे! िावहस्तेखानाची िोटे तोडल्यानांतर काय होते,
वििाजी महाराजाांना लाल महाल आवण पायाययाने पुण्याची ित्ता पुन्हा वमळते का? त्यािाठी वचत्रपट िघायला
हिा]
मी या वचत्रपटाला पाच पैकी चार स्टार देतो. हा वचत्रपट जरूर िघा. फजांद प्रमाणे हा िुद्धा िुपरवहट होईल.
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नाटक परीक्षण: देहभान – िैष्णिी कारां जकर, िातारा
अवभराम भडकमकर याांि,
नुकतांच तुमचां 'देहभान' हे नाटक िाचनात आलां.
आिडलां, नाही आिडलां अिां काही उत्तर िध्या तरी मी देऊ िकत नाही पण या नाटकाने विचार करायला मात्र
नक्कीच भाग पाडलां आहे. नाटकाच्या नािापािूनच िुरू करते- 'देहभान'!
तत्ि, वनष्ठा, कतयव्य याांच्यािोित देहाच्या गरजा, त्याविषयीचे भान ककां िहुना तत्ि, वनष्ठा, कतयव्य ही देहाच्या
िाितीतही लागू होतात याचां भान ठे िणे. िुरुिातीला िाटलां "आधुवनक" विषय आहे म्हटल्यािर मुक्त िरीरिांिांध,
नायक- नावयके च्या तोंडी िोल्ड िांिाद, प्रिांगी कमरे खालचे उल्लेख, विव्या अिणार! पण हे नाटक याहीपलीकडे
जाऊन आपल्यािी िांिाद िाधतां. या नाटकातली ििायत आिडलेली गोष्ट म्हणजे यात नायक नावयका अिां कोणी
नाही. नाटकातील प्रत्येक पात्र आपापल्या भूवमके त, आयुष्यपटात नायक आहे. प्रत्येकाचां एक िेगळां विश्व आहे
आवण त्या विश्वातून िाहेर पडू न ते एक निीन विश्वाचा िोध घेऊ पाहतांय.
विषयािद्दल िोलायचां म्हणजे आपल्या भािनाांिी प्रामावणक राहणां खूप गरजेचां आवण महत्िाचां आहे आवण ते
खूप कमी लोकाांना जमतां!! यािाठी एखाद्या गोष्टीचा ििय िाजूांनी विचार करता यायला हिा. भारतीय िमाज
'माणूि' म्हणिणाऱ्या प्रत्येकाला हा अिकाि देण्यात कु ठे तरी कमी पडतोय का? हा प्रश्न मला पडतो.
िरीरिांिांध ही िरीराची गरज नाही तर के िळ िांि िाढिण्याची प्रद्रक्रया आहे हे नकळत आपल्या मनािर पिांििलां
जात आहे. आपल्या आधीच्या वपढ्याांिरही त्याांच्या नकळत हेच िांस्कार झाले. त्यामुळे आपण मोकळे पणाने
िरीरिांिांधाांना स्िीकारू िकत नाही. ते अवभव्यक्तीचां एक माध्यम आहे ही गोष्ट आपल्याला मान्य करित नाही!!
इांग्रजीत या एकाच द्रक्रयेला Sex आवण Love Making अिे दोन िेगळे िब्द आहेत.
प्रेमापोटी एकमेकाांना आपलांिां करणां, देहभान राखून प्रेम करणां म्हणजे Love Making.
जोपयांत या दोन्हीमधला फरक कळत नाही आवण तो आपण स्िीकारत नाही तोपयांत हे नाटक कोणत्याही काळाि
िुिांगतच अिेल, मग तो काळ 1950 चा अिो, 2002 चा अिो ककां िा 2019 चा! 
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विडांिन: िांड्या आवण टूथपेस्ट – वनवमष िोनार, पुणे

िांड्या द्रकराणा दुकानात आला. त्याला िािण आवण टूथपेस्ट घ्यायचे होते तेिढ्यात दाखिायचे िेगळे
दात अिलेले आवण वचत्रपटापेक्षा जावहरातीतच जास्त द्रदिणारे चार पाच अवभनेते आवण अवभनेत्री द्रकराणा
दुकानात ओळीने ििलेले द्रदिले.

त्याांना जावहरात कां पन्याांनी दम द्रदला होता की जावहरात िघूनही लोक तुमचे प्रॉडक्ट घेत नाहीत म्हणून
वनर
वनराळ्या द्रकराणा दुकानाांिर जाऊन ििा आवण प्रत्यक्ष प्रॉडक्ट विका अन्यथा जावहरातीचे पैिे परत
द्या.
िूरिीर नािाचा एक अवभनेता म्हणाला, "ही टूथपेस्ट िापर िे िांड्या, यात वनम तुलिी चुना काथा लिांग
िेलदोडे जायफळ िुपारी िोप खारीक खोिरां हे िगळां आहे! खोलगेट मिाला पेस्ट!"
िांड्या दचकला आवण म्हणाला, "अहो तुमचे वपक्चर चाांगले अितात, मला आिडतात यािद्दल िाद
नाही. तुम्ही व्हीलनचे दात मुक्का मारून पाडत अितात हेही ठीक आहे पण म्हणून तुम्ही मला काहीही द्याल आवण
मी त्याच्याने दात घािून दात पाडू न घेऊ? मला फक्त दात घािायचे आहेत, मिाला पान नाय खायचां, हटा
िाजूला!"
दुिरा अवभनेता नील कु मार येतो, "अरे िाळा, त्या अँक्िन वहरोचां नको ऐकू ि! ही टूथपेस्ट घे. मी
चॉकलेटी वहरो आहे, रोमँटटक वहरो आहे म्हणून मी चॉकलेट पािून िनलेल्या टूथपेस्टची जावहरात करतो. हे
िापर: ब्राऊन चॉकी पेस्ट!"
"अरे नाठाळ चॉकलेटी माणिा, दात िाफ करायचे आहेत की द्रकडिायचे आहेत आमचे? रोमँटटक कु ठला,
चल हट, जरा हिा येऊ दे!"
तेिढ्यात कोती टरना ही अवभनेत्री आली आवण लाडात येऊन म्हणाली, "अरे िांड्या, मी तुला आिडते की
नाही! खूप खूप? मग माझां ऐक! हा 'गोडी गुलािी' िािण िापर! यात गुलाि, चमेली, चाांदणी, झेंडू, चाफा,
रातराणी, पहाटफु लां, दुपारची दणकट फु लां ही िगळी फु लां कु टून कु टून टाकली आहेत. ये िािण लगा डाला, तो
िरीर भुांगालाला! म्हणजे तुम्ही द्रदििभर भुग्ां या िारखे भुणभुण करत राहाल!"
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"अगां िुांदरे ! मला िरीर स्िच्छ करायचां आहे, ओ भिरे अिां गाणां म्हणत के ि खाांदे उडित उडित िर्मयला
मांजय िनून दौड दौड खेळायचे नाही, िाजूला हो िरां , िऱ्या िोलानां! नाहीतर त्या मिाला पान पेस्ट ने दात
घािायला लािेन तुला!"
एक फटाकडी अवभनेत्री वलवपका अांगाखाांद्यािर िफायच्या छोट्या छोट्या लाद्या खेळित आवण हातात
वहरिा वनळा िािण नाचित म्हणाली, "िांडोिा, माझा लाडोिा! ऐक! हा टीनपॉल िािण लाि. िाळिांटात भर
उन्हात हा िािण लािला की िरीरािर िफायच्या िफ्याय आवण िफायचे लाडू गोळे द्रफरत अिल्या िारखे िाटते
आवण कु ल कु ल अिे िाटते. ठां डा ठां डा कू ल कू ल!"
"आगां िायडी, आता वहिाळा िुरू आहे. ठे ि तुझा िािण वतकडेच द्रफ्रजमध्ये! आईस्क्रीम िनिून खा त्याचां!
िािण विकणां म्हणजे जेव्हातेव्हा कपडे उतरिून जहाजिरून िमुिात उडी मारण्याचा िॉट देण्याऐिढां आवण
'कॉकटेल' वपण्याऐिढां िोप्पां िाटलां की काय तुला? जा आता, पपांगा नको घालूि िारखी माझ्याजिळ!!" 😁
िेिटी िांड्या िैतागून घरी आला आवण घरातल्याच एका पाांढऱ्या िािणाने त्याने दात घािले आवण नांतर अांगाला
आयुिेद्रदक टूथपेस्ट लािून त्याने अांघोळ के ली आवण आनांदाने ऑद्रफिला गेला. 
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रे विपी: वननाि – नीला पाटणकर, विकागो

िावहत्य - १) १ िाटी िपाट चणाडाळीचे वपठ ( थोडे रिाळ अिेल तर उत्तम )
२) १ टे.स्पून कवणक ( रिाळ उत्तम )
३) २ टे.स्पून तूप
४) २॥िाटी घट्ट नारळाचे दूध
५) १ िाटी द्रकिलेला गुळ
६) १ टी.स्पून िेलची,जायफळ पूड
७) १ टे.स्पून िदाम,काजू,वपस्ता काप ( ऐच्छीक )
८) १ टे.स्पून घरची दूधािरची िाय
९) १ टे.स्पून दूधात वभजविलेले के िर
१०) वचमूटभर मीठ
कृ ती - प्रथम िेिन ि कवणके च वपठ एकत्र करून जाड िुडाच्या पिरट वपतळी ककां िा इतर कु ठल्याही
भाांड्यात घेऊन ( िक्यतोिर नॉनस्टीक भाांड घ्यािां म्हणजे िुडाला करपत नाही.) त्यात १ टे.स्पून तूप
टाकू न वमडीयम फ्लेम िर खमांग भाजून घ्यािे.जरा ताांिूि रां ग ि खरपूि िाि आल्यािर ताटात पिरून
वपठ गार होऊ द्यािे.त्यानांतर त्याच भाांड्यात नारळाचे दूध,गुळ,िाय,वचमुटभर मीठ,गार झालेले वपठ हळुां ,हळुां
टाकू न हाताने वमश्रण एकजीि करून घ्यािे.गुठळी राहता कामा नये.आिश्यक िाटले तर वमक्िर मधे द्रफरिून
घ्यािे. के िर,िेलचीपूड घालून वमश्रणाचे भाांडे गॅििर वमडीम फ्लेमला ठे िून ितत िुडातून ढिळत
रहािे.दहा,पांधरा वमनीटाांत वमश्रण घट्ट होत जाते.त्यािर िुकामेव्याचे काप पिरून आवण वमश्रणाच्या कडेनी १

पान: 88

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

टे. स्पून तूप िोडू न,मांद फ्लेमिर िाफे ला ठे िािे.भाांड्यािर घट्ट झाांकण ठे िािे.म्हणजे िाफ चाांगली येत.े िाधे भाांडे
अिेल तर तिा गॅििर ठे ऊन त्यािर भाांडे ठे िािे ि झाकणा िर िरां िटा ककां िा इतर जड िस्तु ठे िािी.म्हणजे
िुडाला फार करपत नाही.खालून थोडे खरपूि झालेल चिीला स्िाद्रदष्ट ि िुरमट लागत.िाधारण २५ / ३०
वमनीटाांत छान िाफ येऊन िाि खमांग येऊ लागतो.वननाि झाल्याची चाचणी म्हणजे झाांकण उघडू न पाहील्यािर
तकाकी आलेली द्रदिते.ि त्यात कालथा उभा घातल्यािर त्याला वमश्रण वचकटत नाही.नांतर थांड झाल्यािर त्याचे
चौकोनी काप करून,प्लेट मधे खुटखुटीत झालेल्या िड्या िुिोवभत कराव्यात.
टीप - भाांड पिरट घ्यािे.म्हणजे िड्या पातळ पडतात.हा पदाथय िी.के .पी लोकाांकडे श्रािण अमािस्येला
भािपदाच्या आधल्या द्रदििी नेमाने के ला जातो.त्या द्रदििाला. दाटा हे नाि आहे.
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रे विपी: विरडे - नीला पाटणकर, विकागो

िावहत्य - १) २ िाट्या ( कच्चे वभजिून ) िोललेले मोड आलेले कडिे िाल
२) १ लहान काांदा ( िारीक वचरणे )
३) २ टी.स्पून धणे पािडर
४) १ टी.स्पून वजरे पािडर
५) १ लहान वह.वमरची
६) पाि टी.स्पून आले पेस्ट
७) पाि टी.स्पूनला थोडी कमी लिून पेस्ट
८) पाि िाटी वचरलेली कोपथांिीर
९) २ टी.स्पून िपाट लाल वमरची पािडर ( अगर स्ित:च्या चिीनुिार कमी,जास्त )
१०) अधाय टी.स्पून हळद पािडर
११) अधीिाटी िाटलेले ओले खोिरे ( िुके घेऊ नये )
१२) चार आमिूल ककां िा चार आांिट कै रीच्या मोठ्या फोडी ककां िा अधाय टी.स्पून आमचूर
ककां िा १ टी.स्पून पचांचेचा जाड कोळ या चार पैकी जे उपलब्ध अिेल ते एक घालािे.
कै रीच्या विझन मधे कै री घालािी ती चि अप्रवतम लागते.
१३) १ टे.स्पून वचरलेला गुळ,ककां िा िाधारण लहान पलांिा एिढा गुळाचा खडा घालािा.
१४) २ ( मध्यम आकाराचा ) डािभर गोडतेल ककां िा आिडी प्रमाणे.
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१५) पाि टी.स्पून मोहरी
१६) पाि टी.स्पून वजरे
१७) पाि टी.स्पून पहांग पािडर
१८) मीठ
कृ ती - प्रथम दोन डाि तेल भाांड्यात घालून,तेल तापल्यािर मोहरी,वजरे ,पहांग फोडणी करून त्यािर वहरिी वमरची
िारीक वचरलेला काांदा,विरडे,लाल वतखट,हळद,धणे,वजरे पािडर,आलां,लिून पेस्ट घालुन गॅिच्या
वमडीयम फ्लेमिर परतून ( ििताळु न ) घेण.े खाली करपू न देता पाच वमवनटे ििताळणे.म्हणजे िालाचा उग्र ि
हरिि दपय ( िाि ) कमी होतो.पाणी टाकण्याची घाई करू नये.िुांदर िुगांध िुटल्यािर गार पाणी विरडे
िुडल
े इतके टाकािे.( गरम पाणी टाकू नये.विरडे हरिि होत.) त्याला उकळी आल्या िरच ( उकळण्या आधी
झाकण ठे िू नये ) झाकण ठे िून वमवडयम फ्लेमिर विजू द्यािे.चाांगले िाल विजायला िेळ लागत नाही.पांधरा ते
िीि वमनीटाांत विरडे विजते.मधुनच झाकण काढु न िोटचेप झालय का ते पहािे.ि गॅि मांद करािा.कारण नांतर
दहा वमनीट पुन्हाां ते उकळाियाचे अिते.थोडे िाल पळीने मोडू न त्यात िाटलेल ओले खोिरे ,गुळ,आांिट जो िरील
पैकी घालायचा तो वजन्नि,मीठ ि गरजे प्रमाणे पाणी घालुन पाच,िात वमवनटे उकळिून िरून वचरलेली
कोपथांिीर घालून झाकण ठे िून गॅि िांद करािा.पाच वमवनटानी िाढािे म्हणजे कोपथांिीरीचा िाि पदाथायला
लागतो.ि पदाथय रुचकर होतो.
टीप - विरडे कधीही कु कर मधे विजिूां नये.ते विजायला िेळ लागत नाही.रूचीत फरक पडतो.मोड आल्या वििाय
विरड करूां नये.तिेच कमी वतखट काश्मीरी वमरची पािडर ि स्िादाने वतखट िांकेश्वरी वमरची पािडर अधी+अधी
एकत्र वमश्रण करून ठे िािे.त्याने पदाथायिर आकषयक लाल रां ग येतो.आवण खाताना वतखट ही िेताचे लागते. हल्ली
ॲविडीटीचे प्रमाण िाढलेय.त्यामुळे हे उपयुक्त ठरते. 

(ही रे विपी खाि िी.के .पी लोकाांची खावियत आहे – नीला पाटणकर)
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कोडे: प्याला आवण आिा वनरािा – वनवमष िोनार
जरा "डोके " चालिा आवण "कोडे" िोडिा. उत्तर मलाही मावहत नाही. मीिुद्धा उत्तराच्या िोधात आहे. अधाय
भरलेला "प्याला" आवण त्यािांदभायतला "आिा"िाद/"वनरािा"िाद हे उदाहरण आपण नेहमी ऐकत आलेलो
आहोत.
आपल्याला कल्पना आहेच की आिािादी मनुष्य अधाय भरलेला प्याला "अधाय पूणय" आहे अिे मानतो तर
वनरािािादी "अधाय अपूणय" आहे अिे मानतो.
त्यानांतर आपण थोडे पुढे जाऊ आवण त्यात चार िक्यता येतात.
(A) िमजा एक आिािादी मनुष्य अधाय भरलेला प्याला "अधाय पूणय" आहे अिे मानतो (1) पण उरलेला अधाय भरण्यािाठी प्रयत्न करत नाही.
(2) आवण उरलेला अधाय भरण्यािाठी िुद्धा प्रयत्न करतो.
(B) िमजा एक वनरािािादी मनुष्य अधाय भरलेला प्याला "अधाय अपूणय" अिे मानतो (3) पण उरलेला अधाय भरण्यािाठी प्रयत्न करत नाही.
(4) आवण उरलेला अधाय भरण्यािाठी िुद्धा प्रयत्न करतो.
मग A(1) आवण B(4) याना काय म्हणाल? आिािादी द्रक वनरािािादी? आवण का? 
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खोचक: पुणेकर िाहनचालकाांची िपथ - वनवमष िोनार
1. छोट्या गल्ली िोळातून िळताांना मी खूप िेगाने िळे न, तिेच हॉनय मुळीच िाजिणार नाही. िमोरून
येणाऱ्या लोकाांची आवण िाहनाांची मी मुळी म्हणजे मुळीच पिाय करणार नाही.
2. खाांदा आवण मानेत मोिाईल अडकिून वतरप्या मानेने िोलत िोलत िाईक भर गदीत भर रस्त्यात मी िेगाने
चालविण्याि कटटिध्द आहे.
3. राद्रफक राांग तोडू न पुढे जाण्यािाठी मी फु टपाथिर चालणाऱ्या पादचाऱ्याांना ढकलून त्याांना जवमनीिर
पाडू न अपांग करून फु टपाथिर िाईक िेगाने हॉनय न िाजिता चालिेन आवण मला अिे करण्यापािून कु णीही
रोखू िकत नाही.
4. झेब्रा क्रॉपिांग िरून रस्ता पार करणारे पादचारी हे माझेिाठी ित्रूिमान अिून त्याांना रस्ता कधीही पार न
करू देण्यािाठी मी माझे जीिन िमर्पयत करीन.
5. राद्रफक वनयम पाळणारा िाहनचालक म्हणजे िाहतुकीिाठी एक कलांक अिून त्याांना धडा विकिल्यावििाय
मी राहणार नाही. त्याने राद्रफक वनयम तोडािा यािाठी मी विग्नल लाल अिताांना िुद्धा त्याचा कानाचा पडदा
फाटेपयांत हॉनय िाजिून हैराण करून िोडीन, इतका की विग्नलिरून तो िरळ कानाच्या हॉवस्पटलमध्ये गेला
पाहीजेल.
6. राद्रफक वनयम हे पाळण्यािाठी निून तोडण्यािाठी अितात हे ब्रीदिाक्य मी हृदयामध्ये कोरून ठे िले अिून
माझा प्रत्येक श्वाि हा रॅद्रफक वनयम तोडण्यािाठी काय काय करता येईल याविषयी िांिोधन करण्यािाठीच
घेत राहीन.
7. कु णी जर का मला जर हेल्मेट घालायचे फायदे, िीट िेल्ट लािायचे फायदे िाांवगतले तर त्याच्यािी मी
कु स्ती खेळून भुईिपाट करे न आवण त्याच्या वजभेला गाठ मारीन जेणेकरून तो यापुढे आयुष्यात कु णाला हेल्मेट
घाल अिे िाांगणार नाही.
8. राद्रफक जाम झाल्यािर जर का मला कु णी जाम िुटािा यािाठी थोडेिे तुझे िाहन इकडे घे वतकडे घे अिा
फु कटचा िल्ला द्रदला तर मी त्याचे न ऐकता त्याचेिरच तुटून पडेन आवण त्याला िेदम मारे न.
9. माझ्या टरक्षेत मागे ििलेला माझा कस्टमर गुलाल उधळतो तिा उधळू न फु टिॉल िारखा रस्त्यािर पडला
तरी चालेल पण मी स्पीडब्रेकर िरून टरक्षा िेगाने उडिणार. कस्टमरच्या पोटातील आतडी उलटी पलटी झाली
तरीही मला त्याची पिाय नाही, मला फक्त कमी िेळात जास्तीत जास्त रीपा करायच्यात. जिळचे भाडे घेणे हा
माझा अपमान अिून जर का एखाद्या कस्टमर ने मला जिळच्या टठकाणी चाल अिे िाांवगतले तर मी त्याचा
जळजळीत अपमान करीन. दूरच्या भाड्यािाठी मी दीडपट जास्ती भाडे मागीन.
10. पुण्यात िि चालिताना चढणारे नीट चढले आहेत की नाहीत तिेच उतरणारे चाकाखाली तर आले नाहीत
ना याची पिाय न करता मी लग्गेच गाडी िुरू करून घोडा दामटल्यािारखी पळविन जणू काही मला युद्धाला
जायचे आहे.
11. वजथे राद्रफक जाम झालाय आवण िाहने पुढे जाऊ िकत नाहीत हे मावहती आहे वतथे मात्र मी हॉनय िाजिून
िाजिून माझी िांगीतकला िगळ्याांिमोर िादर करीन!! 
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|| कविता विभाग ||
कविता: आम्हाांला िोडू न - योगेि खालकर, नाविक
आम्हाांला िोडू न तू गेलाि
मागे आठिणींच गाठोड ठे िुन
तुझ्या हट्टापायी तु ओढािलि
अन मागे िगळ्याांना रडिलिां ।। १।।
प्रत्येक फोटोत तू द्रदितोि
मात्र गप्प गप्प राहतोि
आठिणींच्या पहांदोळ्यािर डु लत अिताना
अश्रुच्या पाििात आम्हाांला वभजितोि ।। २।।
तुझ्या अिा अिवचत जाण्याने
जगाचां खरच काय गेलां
तुझ्या घरातल्या माणिाच जीिन
मात्र दुष्काळी रान झालां ।। ३।।
तुझ्या आठिणीने मन माझां
िोकिागरात िुन्न झालां
मनात दडिलेल्या िब्दाांना जणु
मी आज मोकळ के लां ।। ४।।
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कविता: आभार मानले मी - नीला पाटणकर, विकागो

राहील्यािर जीिांत,जनाचे आभार मानले मी
राहुां द्रदले मला हे,तयाांच,े रूण मानले मी ॥१॥

तेव्हाां जरी थोडािा,हताि झालो होतो मी
िारे च हातचे,गेल्यािर वनराि होतो मी ॥२॥

होते पाठी मोडक्या घराचे,िीळ पचांतेचे
परक्या पीडाांना,आपलेच मानले मी. ॥३॥

जीिन जगताांना,इतुकाच खेद होतो
काांही िांधीिाधुांना उदार मानले मी ॥४॥
प्रत्येक िोित्याांच्या,िािरात राितो मी
प्रत्येक तोतयाला,िोज्ज्िळ मानले मी ॥५॥

जे खोल िार िोिले,ते माझेच मानले मी
माझ्याच पराजयाची,आहुती द्रदली मी. ॥६॥ 

(द्रद.९ जुलै२०१९ आत्महत्येपािून परािृत्त के लेल्या िेतकऱ्याच्या मनाांतील विचार माांडण्याचा हा छोटािा प्रयत्न
होता)
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चारोळ्या: नीला पाटणकर, विकागो

१) पिांक्याच िुटलां

२) एकच मांत्र वगरिा

अन् िोक्यानां खाल्लां
माांजरीनां पाहीलां
नी िोक्याला िदड,िदड िदडलां

िब्दकोडी िोडिा
नैराश्य घालिा
विस्मृती पळिा

३) आई मुलाचे प्रेम िेगळे

४) चांदामामा ढगा आडू नी,लपाछपी खेळतो

प्रेमाचे हे िांध वनराळे
विश्वािाचे नाते आगळे
फु लुन जाती जगािेगळे

पाहुनी मला तो,गोड वस्मत हास्य करतो
मोहक तो चेहरा,िांध्याछायेत चमकतो
छान गोंडि,िुांदर तो िालकाांना आिडतो.

५) िकु ळ फु लाांनी भरली

६) काव्य गांधातील होळी

माझी ओंजळ
फु ला फु लाांत भरली,
िख्याच्या प्रीतीची धुांद दरिळ

धुळिडीच्या रां गात लोळी
करी मने िारी मोकळी
ओठी येती कवितेच्या ओळी
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कविता: एक अिािा निरोिा (भाग १/२) - नीला पाटणकर, विकागो

प्रत्येकीच्या नवििात,
एक अिािा निरोिा
आपल्याला कळत नितां
तो एिढा िेंधळा काां अिािा॥१॥
िायकाांिी िोलताांना तो इतका,
गोड,मधुर काां अिािा,
अजून िोध लागला नाही,
िायकोने,काय एिढ पाप के लां अिाि॥२॥

िेजारणीने के लेल्या िेचि,
आमटीचां त्याने तोंड भरून,
कौतुक करािां आवण,
िायकोचां वमठ,त्याि अळणी लागािां॥३॥

इकडच्या िस्तु वतकडे ठे िून,
िायकोला ितत ितिािां
आरडा-ओरडा करून,
आपलेच िचयस्ि ठे िािां ॥४॥
लग्नाांत द्रदलेला िूट,
होत होता,तेव्हाां ढगळा
आता नाही लागत कोटाची िटणां,
अन् माित नाही,त्यात पोटोिा॥५॥
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निऱ्याच्या प्रेमाची,
तऱ्हाच अिते न्यारी,
काळजी पोटी वचडवचड
अन् प्रेमा पोटी ओरडा अितो,िुरूांच॥६॥

आयुष्याच्या उतरां डीिर
एक मात्र अितां,
निरा द्रकती िडिडला तरी,
दुलयक्ष करण जमतां ॥७॥
िांिारात कािाडकष्ट करून,
िांिाराचा गाडा ओढायला,
निऱ्याची िाथ मात्र लागतेच,
थकल्या निऱ्याचा,हात अितो आधाराचा॥८॥

(भाग २)

निऱ्याच्या आवस्तत्िाची इतकी,
ििय लागलेली अिते.
तो निण्याची कल्पनाच,
िहन होत निते. ॥९॥

निरा-िायकोच पवित्र-िांधन,
जगािेगळच अितां,
एकाने िोडलां तर,
दुिऱ्याने िािरायचां अितां ॥१०॥
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रूििे-फु गिे झाले,
तरी एकािाचून,
दुिऱ्याचे अडतां,
हेच तर,िांिाराचां खरां ब्रीद अितां ॥११॥

िांिाराला व्यिवस्थत,
िळण लागायला,
मधून,मधून हो मधे हो,
वमळिािा लागतो ॥१२॥
िूना,नातिांडाांनी,
घर छान भरलेलां अितां,
िायको िोितां रमायला,
िेळ मात्र,वमळतां नितो ॥१३॥

निऱ्यािी िाद घालताांना
तोल िाांभाळािा लागतो.
लुटुपुटुचा िाद तो,
लटकाच अिािा लागतो. ॥१४॥

िगे अितात िकळ,
पण निरोिाांची गांमत,
हेच,खरां अितां नात िांगतां.
कानाडोळा करून,जमतां नितां॥१५॥
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आांिट-गोड,तुरट-कडू ,
याचां वमश्रण,अिािां लागतां,
तरच िांिाराचा रथ,
ढकलतां,पुढे िरकतां अितो॥१६॥


द्रद.१६ िप्टेंिर.२०१९
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गझल: तू - प्रकाि क्षीरिागर, कु डू ि
य ाडी

मजला कधीच वमत्रा खड्ड्ड्यात घातले तू ,
आवण भले िुरे ते िोलून घेतले तू ||
अिचीत भेटता तू , हिलाि ओळखीचे ,
मन मोहरून जाता कोड्यात पावहले तू ।।
चाळीत राहणारे दुुःखात धीर देती ,
अन् वमत्र म्हणिणारा प्रेमात टाळले तू ||
आत्म्याि मोह नितो इच्छात िािनेच्या ,
जिळ निून िुद्धा देहाि चाळले तू ||
रात्री जरी वप्रयेला छेडून स्िप्न जाते,
प्रेमातल्या क्षणाांना `िागर` िाटले तू||
प्रकाि रामचांि क्षीरिागर
अनेवस्टना, थोरले भाट, ताळगाि, गोिा
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चारोळी: दु:ख आवण वजद्द - विलाि गायकिाड, लातूर

हृदयी िाठिूनी दु:खे आभाळाएिढी,
हषय मुखािरी पेरूनी िािरते.
येईल काय कु णा त्या ममतेचा ठाि,
अिी ती जननी,फक्त वतचेच नाि आई या जगी िोभते.
वजद्द आमुच्या पांखात आहे उडण्याची,
तेव्हा ही दलदल तरी आम्हाां काय रोखेल?
ज्ञानाने पेटिलेली ज्ज्योत ती भीमाची,
तुफानातही नव्या जोमाने प्रकािेल.
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कविता: ककां मत आििाांची - विलाि गायकिाड, लातूर

अिूनही तू ममतेचा िागर,
तुझ्याच नयनी का ग आििाांचा पूर.
अिूनी कहाणी तुझी जगी थोर,
तुझ्याच जीिाला ग द्रकती घोर.

िाांगती िारे च इथे,
स्िामी वतन्ही जगाचा आईविना वभखारी.
एेेकूनी हे िोल जनाांच,े
द्रकती िेदना दाटती तुझ्या अांतरी.

आई तुझ्या प्रेमाची,
गोष्टच ग द्रकती न्यारी.
उतारिय येता तुझ,े
पोटची लेकरे च दािती तुला आश्रमाची िारी.

आजच्या युगात या ग,
हिीि तू फक्त पांखात िळ येईपयांत.
मग येईल कोण परतूनी तुला पाहण्याि,
अििील तेंव्हा तू एकटीच त्या घरट्यात.

अन् अश्रू भरल्या नयनाांनी,
पाहत राहिील तू चोवह द्रदिाांत.
आई,आता रावहली नाही ग,
ककां मत तुझ्या अनमोल आििाांची या कलयुगात .... या कलयुगात. 
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कविता: माणूिकी जळते आहे - विलाि गायकिाड, लातूर
रस्त्याांिर घडलेल्या अपघातात
तडफणारा जीि पाहूनी
फोटो काढणारे पावहले की,
िाटते इथे माणूिकीच जळते आहे.

द्रदििाढिळ्या रस्त्याांिर कधी कधी,
अिलाांिर होणारा अत्याचार
पहात ििलेले पावहले की,
िाटते इथे माणूिकीच जळते आहे.

मांद्रदरात होते अवभषेक दुधाचा,
वतथांच भुकेने व्याकू ळलेले जीि.
याचना अन्नाची करताांना पावहले की,
िाटते इथे माणूिकीच जळते आहे.

चौकाचौकात नाहक जमलेल,े
मानिरूपी वगधाडाांचे थिे
घुटमळताांना पावहले की,
िाटते इथे माणूिकीच जळते आहे.

लोकिाहीत हे घडतेय िारे ,
ना रावहला कायद्याचा धाक वजथे.
स्िातांत्र्य जगण्याचे िांपताांना पावहले की,
िाटते तेव्हा...
इथे लोकिाही िुद्धा जळते आहे .
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कविता: ओढ तुझी - मयुरी घाग
तुझ्या भेटीिाठी मी आतुरलो,
तू पाठविलेले पत्र िाचत,
तुझ्या टपोऱ्या डोळ्यातला भाि आठित,
तुझ्या आठिणीत मी रमलो...

आकािात द्रदिला एक तुटता तारा,
त्याच्याकडे मावगतला पवहल्या भेटीचा इिारा,
त्याने द्रदला तुझ्या प्रेमाचा रां ग िारा,
त्याला पाहून स्तब्ध झाला हा गार िारा...

जीि माझा आिािला,
तुझ्या भेटीिाठी तुझ्यात गुांतला,
उमजून िारे खेळ हा माांडला,
तरीही िुखाचा डाि त्यात रां गला...

पान: 105

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

िब्द झाले मुके िोलती नयने,
गाली आले तुझ्या कोिळे लाजणे,
नजर चोरून पाहणे तुझ,े
धुांदािते मन माझे...

हे नाते अिे कोणते?
जे स्ितुःि परके करते,
हे अिे माझे तुझे नकळत जोडते,
िाताजन्माांचे अतूट नाते...

चालण्या तुझ्या ििे,
आयुष्यभरािाठी निे,
नाते हे मला हिे...
नाते निे मला हिे... 
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कविता: आठिणी - िुिणाय काांिळे / कििे – कळां िोली
जेव्हा जाते मी तुझ्यापािून दूर ।
आपोआप नयनाांना येतो पूर ।।

कां ठ येतो िघ दाटून ।
मन गेले गवहिरून ।।

आठिणी येता तुझ्या एकाांती मी ििते ।
अितीभोिती दृष्टी द्रफरविता तुझेच रूप डोळ्यात ििते ।।

तुझ्या पावित्र्याचे किे मोजू मोल ।
जीिनात तुझ्याविना िािरू किा तोल ।।

आठिून तुझ्या िुख -दुुःखाच्या आठिणी ।
किुली देते आहे तुझी जन्मोजन्मी ऋणी ।।

तुलाच मान आहे ईश्वरािरोिरीने ।
'आई ' तुझ्याच आठिणी हृदयात कोरल्यात मनाने ।। 
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कविता: वििार - िुिणाय काांिळे / कििे – कळां िोली
लगिग करती िाय िेतात जायला
जणू आपल गुज वपकािोित िाांगायला ।।धृ।।
मक्याचा तुरा, डोळतो किा ?
रानात मोर नाचतो जिा
ज्ज्िारीच्या कां िाला िहर आला
वचमणा-वचमणी येती खायला ।।1।।
लाल वमरची रुिून ििली !
गुलािाची काली हळू च हिली
मोगऱ्याचा िेळ लागलाय पिरायला ........
जास्िानांद होती गणपतीच्या पूजेला ।।2।।
वहरिी-वहरिी गिार भेंडी
मेथी िेपू ची िाांधली पेंडी
कोवपिरचा भोपळा लािला घिरायला
िेिगा उभा ठाकला िाांधाला ।।3।।
दांडातुन पाणी झुळुझुळू िाहते
रानात िाऱ्या तण डोकािते
कोपथांविरीचा िाि लागला दरिलायला
आनांदाने वििार’ लागलय नाचायला।।4।। 
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कविता: काय मी िोधत गेलो ? प्रा. विलाि गायकिाड
आििाांत मी नहात गेलो , दुवनयेला अिा पाहत गेलो .
रां ग दुवनयेचे ते पाहूनी , विचाराांत मी िुडत गेलो .

माणिाांत या आजच्या , कालचा माणूि मी िोधीत गेलो.
द्वेष,मत्िर,स्िाथायचीच िीजे, पाहूनी मीच पुरता खचत गेलो .

माणूिकी िोधािया मी , माणिाांच्या त्या गदीत गेलो .
का िदलली एिढी मनां ? याचाच िोध मी घेत गेलो .

द्रदिा द्रदिा होत्या काळिांडलेल्या, अन् नीतीचा प्रकाि मी िोधत गेलो .
आजच्या याच विश्वात मी , या किल्या वनरपेक्ष आिा ठे ित गेलो .
कालच्या त्या वतरांग्याकडे आज पाहूनी , अिा मी माझ्याच आििाांत िांपत गेलो . 
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कविता: आि - मयुरी घाग
िावजरे रूप तुझ,े िघुनी िािरते मन माझे,
तुझे या विश्वात येणे, जणू माझे आयुष्य खुलून जाणे,

तुझ्या चेहऱ्यािरील गोड हिू, क्षणोक्षणी आता लागे मला भािू,
आि आहे या जगी तू येण्याची, विरां गुळा क्षणात तुझ्यात मी रमून जाण्याची,

िगळ्याांना तू िाांधून ठे ििील, घरािर तर तािा वमळििील,
िोिडे िोलून ििाांचे मन पजांकिील, घरात निे चैतन्य आणिील,

इिल्या इिल्या पाऊलाने या घरात तू चालिील, घराचे तू या गोकु ळ करिील,
मोठी होिील तू जेव्हा, येिील तू माहेरपणािाठी तेव्हा,

माझ्या श्वािाहून तू मला कमी नाही, िदा तुझे नाि आता माझ्या मुखी राही,
या िास्तिात तू येण्याची आतुरता आता िाढली, माझ्या विश्वात तू माझी िोनपरी िनली.... 
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तीन कविता: धगधगते िास्ति - स्िप्नील धने
१. काया
ओरिडली काया वतची
वििस्त्र वतजला के ले
वचरडले विनय वतचे
अन घात करूनी गेले
इिलीिी वचमुकली होती ती
वतने काय के ला अिेल गुन्हा
नाटरिक्तीचा विझिून द्रदिा
अपराध के ला त्याांनी पुन्हा पुन्हा
भय िाटे द्रफरण्याचे आता
नजरेत दानि उतरले
अब्रूची झाली कावहली
तन पुरते वतचे थरथरले
िाांत करण्या दाह िारा
नाही जमले आििाांनाही
जळू न गेले श्वािाांचे घर
फक्त उरल्या जखमा काही
२. वखिा
टरकाम्या वखिाला
रुपया ही जड होतो
फाटलेल्या वखिाची
काय िाांगू तुम्हाि महती
िुकाळ अिो िा दुकाळ
एकिारखेच द्रदिि िगळे
भरझरी स्िप्नाांतही माझ्या
रात्र उििलेली होती
तुटलेल्या ताऱ्यानेही
द्रफरिली पाठ पाहून मला
िामथ्ययही नाही उरले
पाहण्याि आता िरती
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डोळ्याांत दाटले पाणी
ओठाांत िब्दही विरले
िांपली मनषा िगळी
श्वािात श्वाि अडती
३. आधार:
तुला आठित...
कधी काळी माझ िोट धरुन
तू चालायला विकलाि...
आवण आज आमची जागा
दाखिायला ही नाही मुकलाि...
चालताना पडू नयेि म्हणून
आधार म्हणून मागे चाललो...
आज िेगळा आधार वमळाला तुला
पण िेआधार जगतातून आम्ही हुकलो...
तुझ्या चुकाांिर नेहमी पडदा घातला
आज आमच्या विनचूक जगण्याला ही त्रस्त झालाि...
तुझां तोतलां िोलणांही वप्रय होत आम्हाला
आमच्या िरळ िोलण्याला िाप तू म्हणालाि...
कधी तुला एकटां िोडू न जगलो नाही आम्ही
िोडू न िृद्धाश्रमात आम्हाला मोकळा झालाि...
होतो दयेचे िागर आम्ही
तू कोडगा िाळिांट होऊन गेलाि...
तुला आठिलां तर िघ... 
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|| कथा विभाग ||
विनोदी कथा: िांियाचे िरिांधान - िविता कारां जकर, िातारा

"हुश्ि! छान झाली ना पाटी? अगदी झाडू न िगळे हजर होते. कु ण्णी म्हणजे कु ण्णी चुकिलां नाही हां!", िोनाली
अत्यांत िमाधानाने म्हणाली!
िूरज कपडे िदलत होता. त्याचां िहुतेक लक्ष नव्हतां.
िोनाली म्हणाली, "काय हो..मी काय म्हणतेय?"
िूरज, “हम्म!”
अरे च्चा! गेले पांधरा द्रदिि द्रकती मेहनतीने तयारी के ली ह्याांनी आजच्या काययक्रमाची! त्याचां फळही वमळाले..द्रकती
देखणा झाला काययक्रम! आपल्या लग्नाचा पांचवििािा िाढद्रदिि!
ती परत परत िूरजला काययक्रम छान झाला. िगळे आले. आनांदीआनांद. िोहळा देखणा िगैरे िेगिेगळ्या िब्दात
िणयन करून िाांगत होती, पण िूरज मात्र हरिल्यािारखा!
वतला काही कळे ना!
ह्याांनी खुि व्हायलाच हिां! द्रकती िगळे जण कौतुक करत होते ह्याांच्या वनयोजनाचां!
तरीही.!!
काय िरां घडलां अिेल?
िेिटी िोनालीने विचार के ला. पांधरा द्रदिि धडपडतायत..थकले अितील!
पन्नािीच्या आिपाि आहेत आता!
तो िेडिर...!!
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ती...पांचवििीत!
काांदप
े ोहे खाताना िूरज काय रुिािदार द्रदित होता. पावहलां होतां मी पाटािर ििून. वतरछी नजरिे!!
माझ्या गालािर गुलाि फु लले होते त्याने वतरका कटाक्ष टाकला ना माझ्याकडे आवण त्या गुलािाांनी तेव्हाच
होकार कळिलेला िरपक्षाला!!
देिाब्राम्हणाच्या िाक्षीने, िडीलधारी मांडळींच्या आिीिायदाने लग्न पार पडलां!!
ना मानपान.. ना रुििा फु गिा!
"देिमाणिां भेटली हो िोनाला", पांगत िोटां चाटत चाटत कौतुक करताना थकली नाही हो तेव्हा!
आवण आहेच माझां िािर तिां! कु णाचीही दृष्ट लागािी अस्िां!! आवण आमचे हे तर विचारू नका!
स्िच्छ मोकळ्या मनाचे..िरळ मागी! अगदी नाकािमोर चालणारे !!
नोकरीत उच्चपद. मानाचां स्थान िमाजात. ऐश्वययिांपन्न. वनव्ययिनी!!
िापरे ही िद्गुणाांची यादी लाांिलचक!!
आवण हो.... एक िात.. खािम् खाि..!!
कान इकडे करा पाहू...
तुम्हाला मावहतै? आमचे हे अगदी िरळ हो...
अगदी िुतािारखे!
कु णा परक्या िाईच्या िािलीला पण उभे राहणार नाहीत हो!
मी िोडू न तमाम मवहलािगय माझ्या िाििा-नणांदा!!
द्रकती छान नां!
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िांियाला तीळभर जागा नाहीच!!
ऑद्रफि मधल्या ललना...
लाल लाली लािून लालभडक कपडे घालून लालेलाल िॅण्डल!!
टॉक टॉक टॉक !!!
पण िूरजिराांची मान िर वनघेल तर िप्पथ!
उलट मीच म्हणते त्याांना अधूनमधून, "अहो, पुलांनी त्याांच्या ‘हे जग मी िुांदर करुन जाईन’ या लेखात िाांवगतलांय
की िुांदर मुलींकडे पहािां! नाहीतर अपमान होतो त्याांच्या िौंदयायचा!! िघायला काय हरकतै?"
तर माझ्या िरच भडकत अितात हे!!
म्हणतात, "तुझ्या जीभेला काही हाड?"
मग मी स्ितुःच्याच नवििािर लवटू !!
तर अिा हा माझा भोलूराम!
मी त्याची अांजलीिाई आवण तो माझा राणादा!!
िोनालीला त्या रात्री कधी डोळा लागला कळलांच नाही!!
िुखस्िप्नात ती रममाण झाली!!
****
झुांजूमुांजू झालां. िोनालीचे डोळे द्रकलद्रकले झाले. िूरजराि वखडकीिी! उदाििाणे..
द्रकिकी याद िता रही हैं?
िोनां चमकािां तिे िोनाचे डोळे चमकले...
हे काय? िून्यात नजर? प्रेमातविमात पडला की काय माझा निरा? तेही या ियात?
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देिा! आता अिलां काही िघायला लािू नको रे !!
ज्ज्या ियात पाऊल घिरायचां त्या ियात चालले की नाकािमोर!!
आवण आता? काही द्रदििाांत िुनाजािई येतील...
छे छे...अिा नाही आपला लाडोिा... चाांगलां मावहतै िाई मला...
िांियात्मा विनश्यवत!
आज द्रदििभर िूरज घरात..नजर िून्यात..! िोनाली िांियात..!!
कश्श्यात म्हणजे कश्श्यात लक्ष नाही..
तेिढ्यात िाजली की टरां ग...मोिाईलची हो...!!
िूरजने कानोिा घेतलेला आडोिाला उभ्या िोनालीने पाह्यला.
डोळ्यात ढग...पदर नाकाला...मुिूमुिू ...कान अगदी िूरजकडे..!!
पण हा पठ्ठ्ठ्या अगदी कु जिुतच होता...एक अक्षरही कळे ना...
वहनां ठरिलां..झोपू देच आता...मोिाईलच चेक करते...!!
िूरजिेठन िोलता मुकाट्याने जेिले आवण गाठली िेडरूम..!!
ब्रम्हानांदी टाळी लागली वमवनटभरातच!
िांियात्मा ह्याच क्षणाची िाट पहात होता...
अलगद मोिाईल काढू न घेतला.. अरे देिा!
पॅटनय लॉक?
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अिा नव्हता हो माझा निरा!
कोण िटिाई भेटली आवण ही अिी लपिाछपिी िुरू झाली ?
हे कधीपािून िुरू झालां प्रकरण?
आता उठू दे िकाळी! िुरूिात याच विषयाने होईल..
चाांगलाच जाि विचारणारै मी ह्याांना...!!
दात-ओठ खात.. िाांगड्या िर चढित िोनालीने वनिय दृढ के ला...पदरही खोचला अिताच.
पण नेमका गाऊन घातलेला ना...!!
तळमळ! तळमळ..तळमळ...
रात्र या कु िीिरून त्या कु िीिर होत पहाटेकडे कलली...
हल्ली कोंिडां िाांग देत नाही हो...!!
त्याची जागा मोिाईलच्या “अलारामने” िळकािलीय ना....!!
िोनाली ताडकन् उठली.. चूळ भरायच्या आधी मनातली आग ओकायची अिां वतनां ठरिलेल.ां ..
वतने मोचाय िूरजकडे िळिला...
नािात िूयय अिला तरी आभाळातला िूयय डोक्यािर आल्याची धमकी द्रदल्यािरच उठणारा हा िूययिांिी...
गायि होता हो...!!
कालिाकालि पोटात आवण खळिळ मनात...
तािाभरात मान खाली घालून स्िारी आली...
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ही भाांडणारच होती..पण के विलिाण्या चेह-याकडे पाहून रागाची जागा िॉफ्ट कॉनयरने घेतली..
ह्याांच्याच्याने काही होणारै का अिलां?
मी का ओळखत नाही माझ्या निरोिाला..!!
विचारचक्र गरगर...गरगर...
तेिढ्यात मोिाईलची टरां ग...
कान टिकारले...
“हा.. िोल गां पटकन... आत्ता का फोन के लायैि? ही घरातच आहे आवण वतला िहुतेक िांियपण आलाय!”
िूरज िोलला आवण वतकडू न िहुतेक िब्दाांचा मारा िुरू झाला..
“अगां हो हो..द्रकती िोलतीयेि? इथां लपिता लपिता मला नाकी नऊ येतांय! तू धीर धर! आपण भेटू, मग ठरिू!”
वतकडू न... ब्ला...ब्ला....ब्ला...ब्ला...
िूरज, “प्लीज जानू, आत्ता नको या विषयािर िोलायला. िगळां तुझ्या मनािारखां होईल! पण आत्ता तू ठे ि
फोन. वहचे कान इकडांच आहेत िहुतेक!”
प्लीज जानू...डू यू रस्ट मी ना?
जानू?
जानू?
हा कु णाला जानू म्हणतोय?
आवण...आवण काय म्हणाले हे?
डू यू रस्ट मी ना?
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तुपारे मध्ये नाही का...िरां जामे िारखा म्हणायचा इिाला...लि यू पेक्षा जास्त महत्िाचे..
आय रस्ट यू...म्हणजे...
म्हणजे हा विक्राांत िरां जामे... आवण ती त्याची इिा?
आता हा आपला निरा... आपल्या पोरीच्या ियाच्या िनायाच्या प्रेमात पडला की काय?
आता विक्राांत िरां जामे िोित िनाया कु ठां घुििली?
िनाया तर गुरूनाथची...नाही नाही...गॅरीची...
िापरे !! म्हणजे ती िया याला िच्चा म्हणत अिणार...
अरे देिा! प्रिांग काय, मला आठितांय काय?
या कु ठल्या विरयली आवण कु ठली ती अफे अिय?
मला आत्ता हे िगळां का आठितांय?
िाई गां... आपण अिा िदा त्या विरयलीमध्ये गुांतलेल्या राहतो ...
म्हणून की काय आपला िुतािारखा िरळ निरा त्या अॅटम िॉम्िच्या जाळ्यात अडकला?
िाई िाई िाई...विरयलींिरचां प्रेम िेळीच आिरतां घ्यायला हिां होतां!
िोनालीला िगळीकडू न धरणीकां प होत अिल्याचा भाि झाला....
आता किां िािरू?
डोळ्यात गांगायमुना मािेनात.
गालाांिर ओघळू लागल्या आवण वतचे हात रुमाल िोधू लागले...
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िूरज द्रकचनमधे आला...
“आज मला नाश्ता जेिण काही नकोय... मी िाहेरच जाणार आहे!”
दुिरा अॅटमिॉम्ि फु टला वहच्या डोक्यात!!
“का हो?”, रडिेली होत िोना म्हणाली!!
िूरज स्ितुःच्याच तालात...
अहो..माझां काही चुकलां का?
मला माफ करा ना हो...
पाया पडते तुमच्या...
िोनाली धाय मोकलून रडू लागली...
िूरज दुलयक्ष करत उठला...तयार झाला...परफ्यूम पािडर िगैरे!
वहला परत धडकी भरली..
चकार िब्द काढता तो िाहेर पडला... ती चोरपािलाांनी िाहेर आली..
गाडीत ििताच िूरजने जानूला फोन लािला...
“िोल जानू.. आिरलां का तुझ?
ां मी पांधरािीि वमनीटात पोचतो आहे तुझ्याकडे! मग तू आवण मी! द्रदििभर
तुझ्या मनािारखी खरे दी! ब्रेकफास्ट.. लांच... िगळां तुझ्या फे िरे ट फू ड रे स्टॉरां टमध्ये....!! हा ..िघ..आलोच...!”
िापरे !! मामला िराच पुढां गेलेला द्रदितोय...
म्हणजे आज हजारो रुपये हा जानू त्या िच्चािर उधळणार तर!
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िोनाच्या तळपायाची आग मस्तकाला पोचली..
खरां तर ती आतून खचली होती...
पण वतनां या घोड्या प्रेमिीराला अद्दल घडिायचे ठरिले..
परत वनिय दृढ..
आत गेली..
धडाधड पांधरािीि फोन द्रफरिले....
िांध्याकाळपयांत घर माणिाांनी भरलेल.ां ..
याची झाडू न िगळी मामे, आते, मािि भािांड,ां आत्या, मामा, काका, काकू , माििी, काका, आजी, पणजी..काही
कॉलेज वमत्रही िोलािली!
वहच्या डोळ्याचां पाणी आटेना...
कोणाला काही कळे ना....
काल तर धुमधडाक्याने िाजरा के ला लग्नाचा पांचवििािा िाढद्रदिि...
आज लगेच एिढां काय विनिलां?
कु णी िानीिुरती मािळण पुढे आली... िोनाच्या पाठीिर मायेने हात द्रफरिला.. वतला जिळ घेतलां...
िाई गां.. िोन्यािारखा निरा तुझा... भरल्या घरात का टटपां गाळतीयेि?
तिी नागीण फु त्कारािी तिी िोना फु त्कारली....
िोन्यािारखा आहे होय तुमचा भाचा?
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ओळखता का तरी त्याला?
पन्नािीच्या घरात... िेण खाऊ लागलाय...
ती मािळण तीन ताड उडाली....
िूरज्ज्या.. लेका छु पा रूस्तुम वनघालाि....िाल्या मला नाही दाखिलीि तुझी ढींचॅक जीएफ् ?
िूरजचा माििभाऊ वनतीन उगीचच चेकाळला ...
पण क्षणभरच...
त्याची रावधका डोळे िटारून त्याच्याकडे पहात होती ना...
झाली... िगळ्याांची चुळिूळ िुरू झाली..
म्हैला िगय िोनालीला एव्हाना रावधका म्हणून आांजारूगोंजारू लागला होता...
काहीजण अगदी रजचे काकामामा पण वहरो गॅरीिर चरफडत होते..कोणी उगाचच स्ितुःच्या नवििाला दोष
देत हात चोळत ििले होते.....
कधी एकदा िूरज येतोय अिां ििाांना िाटत होतां...
पण माांजराच्या गळ्यात घांटी कोण िाांधणार?
िूरजला जाि विचारायला कोण पुढे होणार?
अधूनमधून िोनाला हुांदके अनािर होत होते....
तरी िाई... कु ठां कतयव्यात किूर नाही... कधी घर िोडू न माहेरी गेले नाही.. की कधी मला वपिळी करा म्हणून
हट्ट नाही....
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िाधां माझ्या भािाला जेिायला िोलिा म्हटलां.. तर कु रकु र करायचे..
पण...च्याक् ....कधी हट्ट नाही के ला...
मग हे िगळां माझ्या निीिी का?
एव्हाना िेजीिाईच्या भींतीनां घडला प्रकार वतला िाांवगतला होता...
वहच्या आगीत तेल ओतायला ती िया हजर होतीच ....
अगां. तुला मावहत नाही.. पुरुष प्रेमाचा मागय पोटातूनच ह्रदयाकडे जातो..
कधी के लाि का नीट िैपाक?
नाही का दहािारा िषायपूिी मी तुपातला विरा द्रदल्ता तुम्हाला....
तुझा निरा िोटां चाटत आल्ता आमच्या हेंच्याकडां...
म्हणत होता...निीििान हैिा....
िोनालीच्या तळपायाची आग मस्तकाला पोचली...
“ए भिाने... िारा िषायपूिी द्रदलेला विरा तुझ्या घरी ित्यनारायणाची पूजा होती म्हणून मीच करून द्रदलेला!”
लख्ख आठितांय मला...
मला िाांगतीय... िरी आली जखमेिर मीठ चोळायला....
चरफडत िेजीिाई उठली आवण दातोठ खात पभांतीला कान टेकिून उभी राहायला स्िगृही परतली....
उत्कां ठा िाढत होती...
आज कु णाला भूक लागली नाही की कु णाच्या औषधाची िेळ झाली नाही....
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खमांग विषयाला खमांग फोडणी तर ििली होतीच..
आता खुिखुिीत चि चाखायला वमळणार... या आिेिर िगळे िूरजची िाट िघत होते...
आता िूरज चोरपािलाांनी घरात प्रिेिकरता होणार आवण ही तडकतीफडकती िोनाली त्याच्या अांगािर
धािून जाणार... अिी स्िप्नां रां गित िगळे ििले होते!
या गदीत एक विचारा जीि पण आमांवत्रत होता...
िोनालीचा आतेभाऊ... विचारा विनलग्नाचा...
तो भलत्याच स्िप्नरां जनात...
जोरात भाांडणां होऊ दे... िोनाली चक्कर येऊन पडू दे... मी वतला अलगद झेलेन...
आवण िगळ्या जगातल्या िगळ्या दुुःखापािून लाांि घेऊन जाईन....
तिीही िोनाच्या लग्नाच्या आधी तीन िषायपािून तो वतचाच झाला होता...
पण फक्त मनातल्या मनातच...
आवण वहनां िरमाला घातली या िेिफा िनमच्या गळ्यात....!!
या आतेभािाचां स्िप्न आता परत भांगलां कारण पोचयमधे िूरजची इनोव्हा पाकय होत होती....
****
िगळे कान टिकारून.. टाचा उां चािून.. कु णी कमरे त वविस्टून.. िळिळू न िूरजकडे िघत होते...
ड्रायपव्हांग िीटिरून उतरून िूरज िाहेर पडला..
गाडीच्या दुिऱ्या िाजूला जािून त्यानां गाडीचे दार उघडले!!
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नखविखाांत पॅक झालेली स्काफय ने आपला चेहरा झाकलेली षोडििषीय इिा,िनाया की जानू की िच्चा जी कोणी
होती, ती पण उतरली....!!
हातात िॉपपांगच्या करकरीत चार िॅगा घेऊन!!
अगागागा... काय हे धाडि िूरजचां?
थेट घरी घेऊन आला िॉम्ि?
द्रकती खोलिर पाणी मुरलांय... याचा अांदाज िगळ्याांना आला..
आधीच चेकाळलेले आणखी चेकाळले...
िाळकाया माळकाया पदराआड खुिफू िू लागल्या...
मघाच्या िेजीिाईच्या घरात अधयिट झालेला कु करचा गॅि िांद के ला गेला!!
आवण.. आवण आतेभाऊ....??
तो लाजून लाजून गाजरािाणी लाल झाला...
पन्नािीत का होईना..लगीन गाठ िाांधली जाणार...
ती िी स्िप्नातल्या िुांदरीिीच....!!
टॉक टॉक टॉक...
डिल टॉक टॉक टॉक...
दोघाांचा गृहप्रिेि झाला...
िोनानां टाहो फोडला...
िूरज चरकला.... वतला खुणाित विचारू लागला...
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"िोना...कोण गां?”
िोना कपाळािर हात मारून म्हणाली..."जळ्ळा माझा िांिार..!."
आणली ना माझी िित...!!
अि देखो... मेरा मरा हुआ मुांह...
अरे िोना... एकदम द्रफल्मी श्टाईल मे क्या िात करे ली है...
मुझे तो कु छ िमझा नै आ रै ला है...
िूरजने पण द्रफल्मी श्टाईल मे कहा....!!
मािळणीनां परिांगाचां गाांभीयय ओळखलां....
खरां तर ती पण जुन्या भाचेिुनेला कां टाळली होतीच...
उिे भी िदल चावहएच था....
पण ....
उगाच उिना आि आणत ती भाच्यािर खेकिली....
"गतकाळ्या....किली रां अिदिा आठिली तुला....?"
िूरजला काही िमजेना...
स्काफाांद्रकत षोडिा पण िािचळली....
वतला काय घडतां याचा अांदाज येईना...
ती स्काफय काढेना!!
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िूरज रडिेला होऊन आपल्या िोनाकडे गेला...
काय झालां ते िरळ िरळ िाांगिील का राणी?
िोना चिताळली.....राणी? मी राणी?
आवण ती भिानी कोण?
इिा.. िच्चा...िनाया की जानू?
िूरज म्हणाला.. अगां िेड.े . ती जानूच आहे...!!!
िोनालीचा गळा भडकला...!!!
िरळ िरळ मान्य करतोय हा...???
ती अांगािर धािून गेली त्याच्या...
लाज नाही िाटत या कोिळ्या पोरीला माझी िित म्हणून घरी घेऊन यायला?
मी घर िोडणार नाही..
काडी काडी... चमचा चमचा जुळिून घर उभां के लांय मी...
तुम्ही लाजलज्जा िोडली....
मी उघडां पाडणार तुम्हाला...
िघा.. तुम्हाला उखळात घालून काांडणारै मी!! तरच नाि रावधका िुभेदार िाांगेन...
अरय !! रावधका िुभेदार नव्हे...चुकून चुकून तोंडात आलां!
िोनाली नाि नाही िाांगणार...
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आता िूरजच्या डोक्यात लख्ख प्रकाि पडला... एव्हाना जानू पण िािरली....
तािातािाने िडिडणाऱ्या िोनाली जिळ जाऊन उभी रावहली....
िगळे च अिाक् ...!!
आतेभािाचा "आ" िािलेला...!!!
त्याच्या मुखाच्या प्रदेिात मािी मुक्त विहार - िांचार करून आलेली ही त्याला कळलां नाही....
जानूने स्काफय काढला... !!
“मी जानू....इकडे िघ..माझ्या कडे....!, ती िोनालीला म्हणाली.
मी तुझी जानू आहे आई...
तुझी आवण िािाची लाडकी जान्हिी.....
अगां काल माझी परीक्षा...
मी नाही अटेंड करू िकले तुमचा पांचवििाव्या लग्नाचा िाढद्रदिि....
काही कळायच्या आतच िूरज घाईघाईत िोलला...
अगां िाई जानू.. नव्हे नव्हे...िाळ जान्हिी...
पांचवििाव्या लग्नाचा िाढद्रदिि नव्हे...लग्नाचा पांचवििािा िाढद्रदिि म्हण...
जानू म्हणाली..., “आई काय हे?”
“अगां काल येऊ िकले नाही पटरक्षेमुळे होस्टेलिरून िो.... मीच रात्री िािाला फोन करून प्लॅन के ला..
तुझ्यािाठी िरप्राईज वगफ्ट खरे दीचा....!”
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िूरज म्हणाला..
“आवण हो! माझी एिढी लाडाची लेक नव्हती हजर िोहळ्याला आवण ही िोना म्हणतेय िगळे च्या िगळे हजर
होते.. कु ण्णी म्हणजे कु ण्णी चुकिलां नाही!”
िापाच्या काळजात कळ उठली... म्हणून जानूला.. नाही नाही जान्हिीला घेऊन नाश्ता लांच िाहेरच के लां..
िॉपपांग के लां...िघ लेकीनां राणीहार घेतलाय तुझ्यािाठी....!!
िोनाली चक्कर येऊन पडायच्या िेतात...
िेजीिाई... क्यायै.. खोदा पहाड वनकला चुव्िा..!!
चेकाळणारे आपल्या भाची-पुतणीचां म्हणजे जानूचां कौतुक करू लागले...
मािळण द्रदमाखात पुढे आली...
हाय कनाय माजा भाचा िोन्यािाणी? अक्िी िािनकिी!
िोनालीचां ततपप होऊ लागलां...
किी काय मी मी अिी? इतक्या िषायत कधी िांिय घेतला नाही...आवण माझ्या काळजाच्या तुकड्याला किी
काय वििरले?
तेिढ्यात ...
आतेभाऊ... ताई वनघतो गां...!!!
िोना म्हणाली.. अरे जरा थाांि..गोडाचे विरा करतेय! तोंड गोड करून जा...
नको नको....ताई...आता पुढच्या रक्षािांधनलाच येईन म्हणतो.... 
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प्रेम कथा: िरप्राईज - राहुल दिे, कॅ वलफोर्नयया
िाल – 1996
“अगां अनु, दहा िाजलेत, झोप आता. नाहीतर पहाटे तुला जागां करता करता माझ्या नाकी नऊ यायचेत,”
अवनताची आई अवनताच्या रूममध्ये विरत म्हणाली.
“आई, तू काळजी करू नकोि, मी झोपते पाच वमवनटाांतच आवण हो, मी गजर लािीन की पहाटे
उठण्यािाठी! तू जा, आवण झोप,” इवत अवनता. आवण वतची आई आपल्या िेडरूममध्ये वनघून गेली.
आज अवनताला झोप लागणां िक्यच नव्हतां. वतच्या मनात विचार येत होते – वतचा लाडका वप्रयकर
नील.... उद्या पहाटे 5 िाजता फ्लाईटने, वतचा वप्रयकर – िुवनल भारतात परत येणार अितो. वतच्या
डोळ्यािमोर िुवनलला पवहल्याांदा भेटल्यापािूनचे – पाच िषायपािूनचे ििय प्रिांग, एखाद्या पडद्यािरून एकानांतर
एक वचत्र – िीन द्रदिािे त्याप्रमाणे, जिेच्या तिे उभे राहतात.
अवनता त्यािेळी नुकतीच एफ. िाय. वि. कॉम.ला ऍडवमिन घेऊन कॉलेजात प्रिेिती झाली होती.
अवनता पराांजपे – गौरिणय, काळे भोर लाांििडक के ि, ककां वचत तपद्रकरी ि चौकि अिे डोळे अिलेली आवण
िगायतली ििायत हुिार अिी विद्यार्थयनी. अवनता पराांजपे म्हणजे एफ. िाय. वि. कॉम.च्या िगायची िान होती.
िोलण्यात कधीच वतच्या हुिारीिद्दल ककां िा िौंदयायिद्दल अवभमान अिा डोकाित नव्हताच. प्रत्येकाला वतच्यािी
िोलायला आिडे ककां िहुना भरपूर विद्याथाांना अवनता पराांजपेने आपल्यािी िोलािे अिे िाटे.
अवनता फक्त अभ्यािातच अग्रक्रमी होती अिे नव्हे, तर ती प्रत्येक गोष्टीत पूढे. िक्त्रूत्िस्पधेत तर वतने
आजपयांत कधीच दुिरा नांिर घेतला नव्हता. ती जेंव्हा स्टेजिर िोलत अिे, त्यािेळी ििाांना आपल्या िक्तृ त्िाने
मांत्रमुग्ध करून टाकण्याची कला वतला उपजतच होती. खेळाांमध्ये पण ती मागे नव्हती. िॅडपमांटन हा वतचा
आिडता खेळ ि ती तर िॅडपमांटनची चॅम्पीयन म्हणून कॉलेजला ऍडवमिन घेतल्यानांतर पवहल्या दोन मवहन्याांतच
प्रविध्द झाली. त्यािषीच त्याांच्या कॉलेजच्या गॅदटरां गच्या वनवमत्ताने आांतर-महाविद्यालयीन अनेक स्पधाय
आयोवजत करण्यात आल्या होत्या. या कॉलेजच्या प्रवतवनधींपैकी एक अवनता पण होती. िादवििाद स्पधेचा
काययक्रम. विषय होता – “प्रेमवििाह – जीिनातील िांिारिुखािाठी योग्य तरणोपाय”. परां तु अवनता विषयाच्या
विरूध्द िाजूने िोलणार होती, कारण वतची जी िादवििादािाठी अिलेली पाटयनर होती, ती अनेकाांप्रमाणे
विषयाच्या िाजूनेच िोलणार होती.
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िादवििाद स्पधाय िुरू झाली. अवनताचा नांिर आला. वतने आपल्या नेहमीच्या पध्दतीने प्रेक्षकाांना एके क
मुद्दा पटिून देण्याि िुरूिात के ली. प्रेमात फििणूक किी होते ककां िा प्रेमवििाह हे किे अयिस्िी ठरतात, हे
अगदी कौिल्याने ती प्रेक्षकाांच्या मनात पिांिित होती. िेिटी िांपूणय िभागृह वतच्या प्रत्येक िाक्यागवणक प्रचांड
टाळ्याांचा प्रवतिाद देऊन वतच्या िाजूनेच ििय प्रेक्षकिगायचा कल अिल्याची ग्िाही देऊ लागला. आवण वतने
आपले िक्तृ त्ि िांपिले. िेिटी देखील वतने आपल्या नांतरच्या ििय प्रवतस्पध्याांचे ििय युवक्तिाद कौिल्यपूणय रीतीने
खोडू न काढू न त्या िादवििाद स्पधेच्या प्रथम िवक्षिाचे मानकरीपद पटकािले. काययक्रम िांपला होता. ििाांच्या
ओठािर आज अवनता पराांजपेची प्रिांिा ि चेहयायिर एक उत्कृ ष्ट िक्तव्य ऐकण्याि वमळाल्यािद्दलचे िमाधान
झळकत होते. पण अवनताला या ििाांपैकी कोणाकडेही पाहण्याची फु िित नव्हती. ती घाईघाईत फ्रेि होण्यािाठी
वनघून गेली, कारण लगेच िीि वमवनटाांनी वतची िॅडपमांटन स्पधाय होती. ती स्पोवियक्लिच्या ड्रेपिांग रूमकडे
जाण्याि वनघाली, तेव्हढ्यात वतची डिल राउां डमध्ये पाटयनर अिणारी िोनाली िाह वतला भेटली.
“अगां मी कॉटरडॉरमध्ये तुझी िाट पहात थाांिते. ये लिकर”..... म्हणत अवनता कॉटरडॉरमधून पिार होत
थेट मेन नोटटि िोडायकडे येत.े नोटटि िोडायिर एकही नविन अिी कोणतीच नोटटि नव्हती. उगाच टाईम पाि
म्हणून अवनता जून्या नोटटिाांिरच कटाक्ष टाकू लागली. तेव्हढ्यात वतला मागून आिाज ऐकू आला, “हॅलो ! वमि
पराांजपे !” आवण अवनता गरय कन् िळली. िमोर एक िुांदर, उां च अिा तरूण वस्मतहास्य करीत वतच्याकडे आदराने
पहात होता. “हां मी पराांजपेच. काय काम....?” अवनता पुढे काही िोलणार तोच, तो तरूण म्हणाला, “मी िुवनल,
िुवनल करां दीकर. मघािी तुमचां िक्तृ त्ि ऐकलां. खूपच छान िोलता तुम्ही. आय एम् इम्प्रेस्ड.” “थॅंक्यू, थॅंक्यू व्हेरी
मच,” इवत अवनता.
“पण मला एक विचारायचे होते....,” िुवनल म्हणाला. पण अवनता मनात िेगळाच विचार करत होती.
वतला िुवनलिद्दल िेगळे च आकषयण वनमायण झाले. तो उां च – जिळ जिळ 6 फू ट उां ची, िरळ नाक, थोडािा
िाईडला भाांग पाडू न के ि मागे फु ग्यािारखे िळिलेले, काळे भोर डोळे , डोळ्यािर िोनेरी फ्रेमचा चष्मा. अवनता
त्याला प्रथमच कॉलेजमध्ये पहात होती. “विचारा, पण मी तुम्हाला याआधी कॉलेजमध्ये िवघतले नाही ?”
अवनताने विचारले. “मी इांवजवनअटरां ग कॉलेजचा विद्याथी आहे....” तो पुढे काही िोलणार एव्हढ्यात िोनाली
िाह घाईघाईत अवनताला िोधत येते. िुवनल हा िोनालीच्याच िोिायटीत रहात अिल्याकारणाने त्याांची
चाांगली ओळख अिते. ती अवनता ि िुवनल याांची एकमेकाांिी ओळख करून देते. िुवनल हा इांवजवनअटरां गच्या
फायनल इयरचा विद्याथी अिून, त्याची ब्राांच – इलेक्टॉवनक्ि ऍण्ड टेलीकम्युवनके िन्ि अिून इांटरकॉलेज स्पोवि्य
च्या मॅचेििाठी त्याच्या कॉलेजचे प्रवतवनवधत्ि त्याच्याकडे अिते. तो इांवजवनअटरां ग कॉलेजचा िॅडपमांटन चॅम्पीयन
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अितो, हे अवनताला िोनालीकडू न कळते. िोनालीने दोघाांची ओळख िगैरे करून द्रदल्यानांतर दोघाांच्या
िोलण्यातील अहो-जाहो हा औपचाटरकपणा दूर होतो.
वतघां िोलत िोलत िॅडपमांटन कोटायजिळ येतात. नांतर िोनाली िुवनलला टरपोर्टांग काउां टरकडे पोहोचिते
ि ती आवण अवनता िॅडपमांटन कोटायकडे जातात. अवनता िोनालीला िुवनलिद्दल िरे च प्रश्न विचारते. िोनाली
वतच्या ििय प्रश्नाांची उत्तरे द्रदल्यानांतर वतचा िुवनलिद्दलचा अिलेला इांटरे स्ट पाहून वतची थोडी थट्टा करते. अवनता
उगाच रागािल्यािारखी करते. मनातून वतला खूप िरे िाटते. ती िुवनलिद्दल जास्त विचार करू लागते. नांतर
मॅचेि चाांगल्याप्रकारे पार पडतात. अवनताची टीम फायनल पजांकते. िुवनलची टीम रनर टीम म्हणून फायनलपयांत
अिते. नांतर युवनव्हर्ियटी टीमिाठी अवनता ि िुवनल याांची वनिड. दोघाांना झालेला अप्रवतम आनांद. त्यातच
दोघाांचे झालेले िांभाषण – िुवनल म्हणतो, “अवनता, प्रथम तुझे फायनल पजांकल्यािद्दल अवभनांदन. आवण मला
तुझ्या िक्तृ त्िािद्दल थोडेिे िोलायचेय. तुझ्या िक्तव्यानुिार तुझा प्रेम, प्रेमवििाह याांिर विश्वाि नाही. प्रेमवििाह
नेहमी अयिस्िी होतात हे तुझे मत.... मला थोडािा िाद करािािा िाटतो की....” लगेच अवनता म्हणते, “काही
गरज नाही रे , िाद िगैरे करण्याची. हे िघ मला आत्मविश्वाि आहे की, मी माांडलेला प्रत्येक मुद्दा योग्य टरतीने
मी विध्द करून देऊ िकते. उगाच तू किाला िेळ घालितोि? पण एक ऐक. मी विषयाच्या विरूध्द िाजूने जरी
िोलले, तरी त्याचा अथय – ‘माझां मत तिांच आहे’ – अिा होत नाही. उलट वजथे प्रेम नाही, वतथे वििाह िक्िेिफु ल
होऊच िकत नाही, या मताची मी आहे”.
“म्हणजे, तुझे तिे मत निताना देखील तू एिढा युवक्तिाद के लाि?” इवत िुवनल.
“हो, माझी पाटयनर विषयाच्या िाजूने िोलणार म्हटल्यािर मला विषयाच्या विरूध्द िाजूने िोलणे भाग
होते !” इवत अवनता. “याचा अथय अिा की, तू कॉलेज चॅम्पीयन अितानािुध्दा तुझ्या मताला काहीही ककां मत नाही
?” िुवनलने विचारले. यािर अवनता उत्तरली, “प्रश्न द्रकमतीचा नाही. प्रश्न अिा आहे की, कोणताही विषय
द्रदल्यानांतर िक्ता तो विषय पटिून देण्याि द्रकतपत िमथय आहे ? यािरून त्याची ॲविलीटी िमजते. आता
कॉलेजतफे प्रवतवनवधत्ि करणारा दुिरा िक्ता कोणत्या िाजूने मुद्दे पटिून देण्याि तयार आहे, हे जाणून
घेतल्यानांतरच मी आपल्या विषयाची द्रदिा वनिडते!”
“टरयली!! खरा िक्ता तोच, जो कोणताही मुद्दा पटिून देण्याि िमथय अितो. ओह अनू !! यू आर पिांपली
ग्रेट. आय स्िेअर, आय ऍम इम्प्रेस्ड िन्ि अगेन,” िुवनल वतच्याकडे आदराने िघत म्हणतो. “थँक्यू, थँक्यू िन्ि
अगेन नील!” अवनता वस्मतहास्य करत म्हणते. ती िुनीलला प्रेमाने नील म्हणून िांिोधते.
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याप्रमाणेच िुवनल ि अवनता याांच्यात अनेक विचाराांची देिाण-घेिाण चालते. दोघे युवनव्हर्ियटी प्लेयिय
म्हणून िोित प्रॅवक्टिला जाणे, खेळणे, जोक्ि, हिणे-वखदळणे याप्रमाणे अवधक जिळ येतात. दोघाांच्या मैत्रीचे
नकळत प्रेमात रूपाांतर होते.
पुढच्या िषी अवनता एि. िाय. मध्ये प्रिेिते. िुवनलला इांवजवनयटरां गमध्ये वडपस्टांक्िन वमळते. तो एक
िषय अप्रेंटटि म्हणून एका लहान इलेक्रॉवनक्ि कां पनीत जॉईन होतो. मध्यांतरी त्याचे ि अवनताचे प्रेमाचे धागे
अवधकच िृढ होत जातात. त्यािषीच अवनताची थोरली िहीण – िुवनता पवहल्या िाळां तपणािाठी म्हणून माहेरी
येते. वतचे लग्न अवनता िारावित अिताांनाच झालेले अिते. वतला अवनताचे मन दुिरीकडेच गुांतलेले अिल्याचा
िेळोिेळी प्रत्यय येतो. एकदा ती अवनताला विश्वािात घेऊन ििय मावहती काढू न घेते. नांतर आई – िडीलाांना
यािद्दल आत्ताच काहीही न िाांगता, वतचे िुवनल िरोिरच लग्न जमिून देण्याि मदत करण्याचे आश्वािन देते.
दरम्यान िुवनता एका गुटगुटीत मुलाला जन्म देते. आता आठिड्यातून एक – दोन िेळा िांजयच्या –
िुवनताच्या पतीच्या चकरा िुरू होतात. िुवनता िांजयला अवनताच्या प्रेमप्रकरणािद्दल ििय िाांगून झाल्यािर
वतला मदत करण्यािद्दलचे विचार त्याला िाांगते. पुढच्यािेळी येताना िांजय – िुवनल करां दीकरिद्दल इत्थांभूत
मावहती काढू न आणतो ि िुवनताला अवनताचा चॉईि अल्टीमेट अिल्याचे िाांगून तो मदत करण्याि तयार होतो.
त्याच्या पुढील आठिड्यात अवनता कॉलेजमध्ये गेली अिताना िांजय येतो ि िुवनताला एक प्लॅन िाांगतो.
ती एग्री होते ि दोघे वतच्या आई – िडीलाांिी अवनताच्या लग्नािद्दल िोलतात. ते म्हणतात की, ‘मला कमीत
कमी एम्. कॉम. तरी कराियाचे आहे’. ि मुलाांिद्दल ती िाांगते की, मला िमजून घेणारा, माझ्या ऍवक्टवव्हटीजना
दुजोरा देणारा अिला की, पुरे! आवण वतची आई म्हणते – “आत्तापािून मुलगा पहायला िुरूिात करू तेव्हा कु ठे
ती एम. कॉम. होईपयांत एखादे स्थळ जुळेल.” त्यािेळी िांजय िाांगतो की, “हे िघा, माझ्या पहाण्यात एक मुलगा
आहे. िुवनल करां दीकर. चाांगला िुस्िभािी आहे. इांवजवनअर आहे. िी. ई. झालाय. आत्ता एप्रेंटटि करतोय. त्याचे
िडील मेगी इांडवस्रजचे लीगल ॲडिायजर आहेत. पुढील िषी तो पोस्ट ग्रॅज्ज्यूएिनिाठी अमेटरके ला जाण्याची
तयारी करतोय. तुम्ही मुलगा पहा. आिडला तर त्याच्या आई – िडीलाांिी िोलू. हिांतर तर अवनताला यािद्दल
इतक्यात काही िाांगायचे नाही.” यािर िुवनताचे िडील म्हणतात, “ठीक आहे. पण त्याांनी मुलगी पहाण्याची
इच्छा दियिली म्हणजे अवनताला िाांगणे आलेच.” “पहा, मी काढलेल्या मावहतीप्रमाणे िुवनलचा अमेटरके त जाऊन
एम. एि. के ल्यावििाय लग्नाचा विचारही न करण्याचा वनणयय त्याच्या आई – िडीलाांना त्यानां ऐकलिलाय,
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आपण त्याांना अवनताचा फोटो दाखिू ि िुवनलचा फोटो तुम्ही पहा. तो अमेटरके हून परत आल्यािर ह्याांच्या
दोघाांच्या एांगेजमेंटची खिर देऊन दोघाांना िरप्राईज द्यायचे,” इवत िांजय.
िुवनताचे आई – िडील तयार होतात. िुवनलच्या आई – िडीलाांची भेट घेऊन िोलणी होतात. त्याांनाही
अवनताचा फोटो िघून आनांद होतो. अवनताचे आई – िडील पण िुवनलचा फोटो पाहून, तो पिांत अिल्याचे
िाांगतात. ििाांचे ठरते की, िुवनल अमेटरके ला जाऊन परत येईपयांत ही िातमी गुप्त ठे िायची.
पुढे िुवनल अमेटरके ला जातो. अवनता इकडे टी. िाय. चा स्टडी करते. िुवनताने िियकाही अवनताला
िाांवगतलेले अिते. दरम्यान अवनता एका िॅंकेत पाटयटाईम जॉि करते. टी. िाय. चे िषय, पण काहीतरी स्ितुः
करण्याची वजद्द म्हणून ती एक आिड म्हणून िॅंकेत क्लाकय ची नोकरी वमळिते. िुवनल िरचेिर वतला अमेटरके हून
िँकेत फोन करून िोलत अितो.
वतकडे एम. एि. पूणय करून एका प्रायव्हेट कम्युवनके िन कां पनीत िुवनल नोकरी पत्करतो. इकडे अवनता
एम. कॉम. च्या िेिटच्या िषायला अिते. अवनताची परीक्षा नुकतीच िांपलेली अिते. िुवनल भारतात परत येणार
अितो. अवनता आतुरतेने त्याची िाट पहाते. आज वतच्या िडीलाांनी िाांवगतलेले अिते की, त्याांचा एक करां दीकर
म्हणून वमत्र आहे. त्याांचा मुलगा अमेटरके हून येणार अिल्याने ििाांना पहाटे पाच िाजता एअरपोटयिर त्याला
टरविव्ह करण्यािाठी गेले पावहजे. अवनताला तर ‘िुवनलला कधी एकदा पहाते’ अिे झालेले अिते. आज वतला
ििय भूतकाळ आठित अितो.
वतची तांिी भांग पािते. आई वतच्या रूमला नॉक करत म्हणते, - “अनू िेटा चार िाजलेत, ऊठ.” अवनता
रात्रभर झोपलेलीच निते. पण ती आईला खोटेच िाांगते – “उठते पाच वमवनटाांतच.” वतची आई वनघून जाते.
अवत उत्िाहात अवनता तयार िगैरे होते. िियजण एअरपोटयिर जातात. अवनता िुवनलचे नजरे नच
े स्िागत करत
वस्मतहास्य करते. कारण ठरल्याप्रमाणे इतक्यात त्याांना ‘एकमेकाांना ओळखतो’ हे जाहीर होऊ द्यायचे निते. त्या
दोघाांची ओळख करून देण्यात येत.े िुवनलचे िडीलपण अवनताची ओळख करून देताना – “माझे स्नेही –
इांडवस्रयावलस्ट वम. पराांजपे याांची लहान कन्या,” अिीच करून देतात. दोघाांना मनातल्या मनात गुदगुल्या होत
अितात ि ििाांना पाहून मनातल्या मनात हिू पण येत अिते.
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तीन द्रदििाांनी िुवनलची, भारतात स्िागत म्हणून त्याच्या िडीलाांनी पाटी ॲरें ज के लेली अिते. िियजण
तेथे जमतात. ठरलेल्या प्लॅपनांगप्रमाणे अवनताचे ि िुवनलचे िडील अवनता ि िुवनलचे एांगेजमेंट त्या द्रदििीच
वडक्लेअर करणार अितात.
मध्येच िुवनलचे िडील, अवनता ि िुवनल याांना, तिेच अवनताच्या आई – िडीलाांना स्टेजकडे घेऊन
जातात ि नांतर अनाऊन्ि करतात “लेडीज ऍन्ड जन्टलमेन, आय एम् व्हेरी वप्लज्ज्ड टू वगव्ह अ िरप्राईज टु माय
िन िाय अनाऊपन्िांग टुडे द एांगेजमेंट ऑफ माय िन – िुवनल िीथ वमि अवनता पराांजपे, द यांगर डॉटर ऑफ
वमस्टर पराांजपे” (टाळ्या) “नाऊ, िोथ ऑफ देम िील प्रेझेंट द टरां ग्ज टु इच अदर ऑन विहाफ ऑफ देअर एन्गेजमेंट
ऑन वधि होली ऑके जन....”
दोघे एकमेकाांच्या िोटात अांगठी घालतात. अांगठी घालताना िांधी िाधून हळू च िुवनल अवनताचा हात
दाितो. ती लाजून खाली िघत वस्मतहास्य करते ि त्याच्या पायािर आपला िॅंडल जोरात दािून पुटपुटते, “थोडा
तरी धीर ठे ि. कोणाच्या लक्षात आलां म्हणजे?” त्याांनी एकमेकाांना अांगठी घातल्यानांतर प्रचांड टाळ्याांचा कडकडाट
होतो. नांतर अनेक वगफ्वि वमळतात. ििय पाहुणे मांडळी आपापल्या घरी रिाना होणार एिढ्यात अवनताचे ि
िुवनलचे िडील त्याांच्याजिळ जातात ि विचारतात, “काय, आमची िरप्राईज वगफ्ट तुम्हा दोघाांना आिडली की
नाही?”
हे ऐकताच िुवनल ि अवनता जोरजोरात हिू लागतात. ििाांचे लक्ष त्याांच्याकडे कें द्रित होते. िियजण
कन्फ्युज होतात. कोणालाच (िुवनता ि िांजय िोडू न) कळत नाही, की हे दोघे का हितायत ते, त्यािेळी अवनताचे
िडील आियायने विचारतात, “काय झाले?” तेव्हा अवनता उत्तरते – “िािा, तुम्ही आम्हाला एांगेजमेंटचां वगफ्ट
द्रदलांत खरां पण िरप्राईज आम्ही तुम्हाला द्रदलांय! िुनी-ताईला विचारा. आमचे दोघाांचे गेल्या पाच िषाांपािून
प्रेम होते. पण आता आम्ही ऍरें ज मॅरेज करणार.”
आवण िियजण हतिुध्द होऊन आियायने दोघाांकडे िघतच रहातात. पण या दोघाांना त्याांच्याकडे िघण्याि
िेळ कु ठे य? दोघे आपल्या लग्नाचे स्िप्न पहाण्यात रमलेले अितात. 
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विज्ञान कथा: 31 वडिेंिर - वनवमष िोनार

द्रदनाांक: 31 वडिेंिर, युरोपातील एका भूवमगत प्रयोगिाळे त –
"डॉक्टर कोहेन, खरां तर मी िेळ ही गोष्ट लाांिी, रुां दी आवण उां ची याप्रमाणे एक वमती आहे हे मानत नाही.
िेळ ही मानिाने वनमायण के लेली गोष्ट आहे. घडलेल्या घटना क्रमाने स्मरणात ठे िण्यािाठी. पण काळ, अांतर आवण
िेग याांच्यातल्या गुणोत्तराचा िापर मात्र मी िेगिान प्रिािािाठी करून घेणार आहे!', िास्त्रज्ञ डॉ. रमण म्हणाले.
कोहेन आवण रमण याांनी एकत्र विज्ञानाचे निनिीन िोध लािले होते. दोघे एकमेकाांचे खाि वमत्र झाले
होते. ते दोघे आता अिा एका िैज्ञावनक िोधात गुांतले होते ज्ज्यात एखादी िस्तू एखाद्या टठकाणाहून दुिऱ्या
टठकाणी िून्य िेळेत पोहेचिता येईल! मग ते टठकाण द्रकतीही दूर अिो आवण ती िस्तू ही िस्तुमानाने द्रकतीही
मोठी आवण िांख्येने जास्त अिो!
यािाठी त्याांना अमेटरका आवण भारत या दोन्ही देिाांच्या िरकारने आर्थयक मदत करायचे नाकारले होते
कारण दोघाांची विवक्षप्त आवण फटकळ िृत्ती तिेच इतर िरकारी िास्त्रज्ञाांचा दिाि!
मग युरोपातील काही प्रायव्हेट िांस्थाांनी त्याांना आर्थयक आवण इतर मदत देऊ के ली ज्ज्याद्वारे दोघाांनी
काही मोजक्या िहकारी िास्त्रज्ञाांच्या चमूिह युरोपात एका अज्ञात टठकाणी भूवमगत प्रयोगिाळा उभारली होती.
हा िोध लागला की जगभरातील लोकाांचा खूप िेळ आवण पैिा िाचणार होता. क्षणाधायत िस्तू इकडच्या वतकडे
होऊ िकणार होत्या!!
अथायत ह्या िोधाला द्रकती िेळ लागणार हे त्या दोघाांनाही नक्की ठाऊक नव्हते पण तोपयांत त्या दोघाांच्या
मागयदियनाखाली विविध विषयाांिर आधाटरत अनेक छोटे मोठे िोध त्या प्रयोगिाळे त काम करत अिलेल्या
जगभरातील विविध देिाांतून आलेल्या अभ्यािू िास्त्रज्ञाांकडू न लािले जात होते ज्ज्याचा फायदा आतापयांत
जगभरातील जनतेला झाला होता. मात्र िस्तूच्या दूरच्या प्रिािािद्दल नेमके हे दोघे काय िांिोधन करत आहेत
हे प्रयोगिाळे तील इतर िहकाऱ्याांना िांपूणयपणे मावहती नव्हते.
आता हे फक्त दोघेजण त्याांच्या खाि प्रयोगिाळे च्या मुख्य िुिज्ज खोलीत ििले होते जेथे ते अखांडपणे
चचाय करत अित. िोलािल्याि त्याांचे िहकारी तेथे येत जात अित अन्यथा प्रिेि िांदी होती.
डॉ. रमण पुढे म्हणाले, "एखादी िस्तू वजतक्या जास्त िेगात एखाद्या टठकाणाहून दुिऱ्या टठकाणी जाईल
वततक्या लिकर ती तेथे पोहोचेल. मग िेग इतका िाढिायचा की जेणेकरून ती िस्तू ज्ज्यािेळेि एखाद्या
टठकाणाहून वनघाली त्याच िेळेि ती दुिऱ्या टठकाणी पोचेल. मग अिा िेगिान प्रिािािाठी त्या िस्तूला येणारे
अडथळे किे दूर करता येतील हे िांिोधन मी के ले आहेेे! काही िास्त्रज्ञ तर म्हणतात की एका विविष्ट मयायदप
े ेक्षा
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िेग िाढिला की िस्तू भूतकाळात पोहोचेल, टाईम रॅव्हल म्हणजेच कालप्रिाि! तीन िाजता वनघालेली िस्तू
अडीच िाजता आपल्या टठकाणी पोहोचेल, पण माझा मात्र अिा कालप्रिािािर विश्वाि नाही. मला इतका िेग
िाधायचा आहे की दोन िाजता एखाद्या टठकाणाहून वनघालेली िस्तू दोन िाजताच द्रकत्येक द्रकलोमीटरिर
पोचेल. माझी तयारी जिळपाि पूणयत्िाला आलेली आहे."
कोहेनच्या मनात काहीतरी िेगळे च होते. ते म्हणाले, "या िगळ्या गोष्टी करण्यापेक्षा आपण िस्तुमानाचे
रे वडओ लहरीत रूपाांतर करू, त्या लहरी क्षणाधायत दुिरीकडे प्रिाि करतात आवण मग रे वडओ लहरींचे रूपाांतर
िस्तुमानात! ते झाले की मग िस्तू एका टठकाणाहून दुिऱ्या टठकाणी एका िेकांदात जाईल. किाला हिा तुझा तो
िेगिान जीिघेणा प्रिाि? िस्तूला प्रिािात अनेक अडथळे येतील त्यापेक्षा रे डीओ लहरी किा अडथळ्याविना
प्रिाि करतात िघ! या िांदभायत माझी तयारीिुद्धा पूणय झाली आहे!"
रमण म्हणाले, "वमत्रा, तू म्हणतो ते प्रत्यक्षात येणां िक्य नाही."
कोहेन म्हणाले, "िेड्या, तू जे म्हणतोि ते प्रत्यक्षात येणां त्याहून अवधक कठीण आहे!"
दोघे िराच िेळ तािातािाने भाांडत रावहले. अिा िादवििादाची त्याांच्या िहकाऱ्याांना जरी ििय होती,
तरी मुख्य प्रयोगिाळे त आज मात्र िादवििाद मोठ्याने ऐकू येत होता, जणू काही िाद नाही तर भाांडण िुरू आहे.
इतर िहकारी आपापले छोटे मोठे इतर िमाजोपयोगी प्रयोग करण्यात मग्न होते. िोलाित नाही तोपयांत मुख्य
खोलीत यायला मनाई अिल्याने िहकारी तो भाांडणाचा आिाज ऐकत आपापले काम करत रावहले...
मग उविरा रात्री आिाज अचानक िांद झाला.
तीन चार द्रदिि झाले तरीही कु णीही िाहेर आले नाही म्हणून दोन िहकाऱ्याांना माहीत अिलेल्या दोन
िेगिेगळ्या पाििडयना एकत्र करून त्याद्वारे दरिाजा उघडण्यात आला. िांपूणय प्रयोगिाळा िोधून झाली.
दोघाांच्या खाि प्रयोगिाळे त िीिीटीव्ही कॅ मेरे त्याांनी िििलेले निल्याने तपाि आणखी कठीण झाला. दोघे
कु ठे ही िापडले नाहीत. ते दोघे कु ठे गेलेत?
प्रयोगिाळे त िगळीकडे ही खिर पिरली. प्रयोगिाळे ला प्रायोवजत करणाऱ्या िांस्थाांनापण हे िमजले
पण त्याांनी ही िातमी जगािमोर येऊ द्रदली नाही. प्रयोगिाळे त काम करणाऱ्या इतर िास्त्रज्ञाांना त्या दोघाांना
िोधण्याचे काम िोपिण्यात आले...
द्रदनाांक: 24 जानेिारी
अमेटरके चा "लँड क्राँलर" हा ऑटोमॅटटक रोिोट मांगळ ग्रहािर उतरला आवण त्यािर अिलेल्या कॅ मेराने
आवण माईकद्वारे वतथले फोटो आवण आिाज तिेच व्हीवडओ तो पृथ्िीिर प्रक्षेवपत करू लागला. पृथ्िीिरून त्याला
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वनयांवत्रत करून त्या रोिोटला िेगिेगळ्या टठकाणी द्रफरिण्यात यि आले होते. िास्त्रज्ञाांच्या चेहऱ्यािर अभूतपूिय
अिा िमाधानाचा आनांद द्रदित होता.
तो रोिोट िरपटत एके टठकाणी आला. स्क्रीनिर त्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण प्रयोगिाळे त द्रदित होते.
अचानक िास्त्रज्ञाांना काहीतरी हालचाल जाणिली, एक छोटािा द्रकड्यािारखा विवचत्र प्राणी स्क्रीनिर द्रदिू
लागला. रोिोटला आणखी त्या प्राण्याजिळ आणण्यात आले. मांगळािर जीििृष्टी अिल्याचा कदावचत एक
महत्िपूणय पुरािाच आता हाती लागणार होता. िगळीकडे ही िूटटांग अध्याय तािाच्या अांतराने प्रमुख न्यूज
चॅनेल्ििर िुद्धा दाखिण्यात येत होती.
तो छोटा प्राणी जिळ आल्यानांतर कळलां की तो माणूिच होता आवण त्याने लँड क्राँलर जिळ आल्यािर
इांग्रजीतून िोलायला िुरुिात के ली, िगळे जण श्वाि रोखून ऐकायला लागले, "िध्या मी द्रदितोय म्हणून मांगळािर
जीििृष्टी आहे अिा िमज कृ पया करून घेऊ नका. मी पृथ्िीिरचाच माणूि आहे. भारतातील एक िास्त्रज्ञ! डॉ.
रमण. िरां मला िाांगाल का आता हे 2016 िालच आहे ना?"
आता मात्र अमेटरके ने तडकाफडकी व्हीवडओचे प्रक्षेपण िांद के ले आवण िगळीकडे जाहीर के ले की, "िमोर
एक मोठी िस्तू आली आवण त्याच्या लँड क्राँलर या रोिोटिर झालेल्या आघाताने तो थोडा नादुरुस्त झालाय!!"
आता यापुढचे िगळे फक्त अमेटरकन िांिोधन िांस्थेलाच मावहती अिणार होते.
****
पृथ्िीिरून िांदि
े जायला िुरुिात झाली आवण लँड क्राँलरच्या स्पीकरमधून रमण याना िांदि
े गेला,
"हो, हे 2016 िाल आहे. आपण येथे किे पोहोचला?"
"मी येथे मरणािन्न अिस्थेत आहे. 2030 िाली 31 वडिेंिरला एका युरोवपयन भूवमगत प्रयोगिाळे त
मी आवण माझा िहकारी िास्त्रज्ञ डॉ. कोहेन प्रयोग करत होतो!"
िगळ्याांना आियय िाटले कारण अिे कोणते िास्त्रज्ञ त्याांना मावहती नव्हते. कदावचत आज अमेटरके तील
तो फक्त 14 िषायचा एक होतकरू मुलगा अिेल! पण प्रथम त्याांचे पूणय म्हणणे ऐकणे आिश्यक होते.
रमण याांनी त्याांच्या कोहेनिोितच्या िादवििादापयांत िगळी कथा िाांवगतली आवण पुढे म्हणाले,
"आज तुम्हाला कालप्रिाि आवण िस्तुमानाचे रे वडओ लहरीत रूपाांतर हे खरे िाटत निेल पण 2030
िाली आम्ही हे िक्य के ले आहे! कालप्रिािाचा पुरािा तर आत्ता येथे तुमच्या िमोर माझ्या रूपाने आहेच.
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आता पुढचां एका! पुढे आमच्या भाांडणानांतर आमच्या दोघाांच्या लक्षात आले की एखाद्या िस्तूिर हा
प्रयोग न करता वजिांत माणिे म्हणजे आम्ही स्ितुःिरच हा प्रयोग के ला तर? पुढे काय होईल याची दोघाांना
िाश्वती नव्हती...
भाांडत ििण्यापेक्षा दोघाांच्या िांिोधनाचे दोन्ही प्रयोग आम्ही एकाच िेळेि करायचे ठरिले. आम्ही
प्रयोग म्हणून आधी मांगळ ग्रहािर जायचे ठरिले. त्यािाठी कोहेनने िनिलेल्या मिीनला आम्ही उचलून माझ्या
मिीनमध्ये ठे िले. कोहेन त्याच्या मिीनमध्ये ििला. त्या मिीनिेजारी मी ििलो. माझे मिीन िुरू के ले आवण
त्याला छतािरच्या वखडकीला उघडू न त्यातून माझ्या मिीनला क्षणाधायत खूप िेग द्रदला!"
िगळे जण श्वाि रोखून ऐकत होते.
"मग त्याच दरम्यान कोहेनने त्याचे मिीन िुरू के ले. त्यातून तो हळू हळू नष्ट होऊन रे वडओ लहरीत
रूपाांतटरत होऊन मांगळ ग्रहाच्या द्रदिेने रिाना झाला. मी तेथे पोहोचतच त्याला वडकोड करून पुन्हा माणिात
रूपाांतर करायचे होते. म्हणजे दोघाांचाही िोध ित्य विद्ध होणार होता. पण झाले अिे की काळ, अांतर आवण िेग
याांचे माझे गवणत थोडे चुकले ककां िा अिे म्हणा की थोडे िाजिीपेक्षा जास्तच िरोिर वनघाले आवण मविनला
इतका िेग प्राप्त झाला की इच्छा निताांना मी भूतकाळात आलो. कोहेनच्या मविनिह! तो मात्र 2030 िाली
रे वडओ लहरींच्या रुपात अजून तिाच आहे, मांगळ ग्रहािर! िाट िघत अिेल की त्याला कु णी वडकोड करून पुन्हा
मानिात रूपाांतर कधी करे ल! त्याला मी वतथे द्रदिणार नाही!"
पृथ्िीिरच्या एका िास्त्रज्ञाने विचारले, "मग, तुम्ही पुन्हा तुमचे मिीन िापरून 2030 मध्ये का जात
नाही?"
"माझ्या मिीनने, फक्त भूतकाळात जाता येतां, भविष्यकाळात नाही! आवण ते मिीन मांगळ ग्रहािर
पोचल्यािरोिर येथील िातािरणािी िांघषय झाल्याने कोहेनच्या मिीनिोितच नष्ट झालां. तुम्ही हा रोिोट
मांगळािर पाठिला ते एक िरां के लां, योगायोगाने मी त्याच दरम्यान या काळात पोचलो म्हणजे मला वनदान
तुम्हाला हा िांदि
े देता आला.
आता एक करा! 2030 िाल येईपयांत िाट िघा आवण मग या लँड क्राँलर रोिोटद्वारे 2030 िाली रे वडओ
लहरींचे रूपाांतर िास्तुमानात करता येईल अिी टेक्नॉलॉजी मांगळ ग्रहािर पाठिा, त्यािाठी आता 14 िषाांच्या
िाळे त विकत अिलेल्या अमेटरके त अिलेल्या कोहेन याांना आतापािून तिे िाांगून ठे िा. येथील िातािरणात
आता माझा जास्त टटकाि लागणे िक्य नाही, माझा मृत्यू आता जिळ आला आहे! मी कोहेनच्या घरचा पत्ता
िाांगतो, रे कॉडय करा!"
अिे म्हणून पत्ता िाांवगतल्यानांतर रमण याांनी प्राण िोडले...
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या िगळ्या अद्भुत प्रकाराने िगळे च स्तांवभत झाले आवण रमण याांच्या मृत्यूिद्दल िगळ्याांना िाईटही
िाटले.
दरम्यान त्याचिेळेि रमणने िाांवगतलेल्या पत्यािर, या िगळ्या प्रकारािी अनवभज्ञ अिलेल्या 14
िषाांच्या कोहेनची भारतातील त्याच ियाच्या एका मुलािी चॅटटांग करता करता ओळख झाली होती. एकमेकाांना
एकमेकाांची िुद्धीमत्ता कळली आवण आिडली होती.
कोहेनने टाईप के ले, "ये इकडे अमेटरके त विकायला! मी पावहजे ती मदत करतो."
रमणने टाईप के ले, "तुझा िल्ला िाईट नाही, नक्की प्रयत्न करतो, विचारतो आई िवडलाांना आवण
विक्षकाांना! आपण वमळु न एखादा विज्ञानाचा धमाल िोध नक्की लािूया!' 

(२०१८ िाली "िांिाद" या द्रदिाळी अांकात छापून आलेली माझी विज्ञान कथा!!)
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प्रेरणा कथा: अांधारातूांन प्रकािाकडे - नीला पाटणकर, विकागो
िुखदा ि िुधाकर याांचे नुकतेच लग्न होऊन,िुखदाचे पोलीि ििाहतीत नव्याने आगमन झाले होते.िुखदा
एकदम खुषीत होती.िुखदाला पोलीि िदी पद्दल खूप अवभमान,कौतुक ि आकषयण होते. त्यामुळे पोलीिी करीयर
मधीलच वतला निरा हिा होता.तिा तो वमळाला होता.वतचे लहानपणा पािूनचे स्िप्न ित्यात उतरले होते.
लहानपणा पािून िुखदा आत्या ि िडीलाांच्या अांगा खाांद्यािर िाढली होती. आईचे डोक्यािरच छत्र ती
जन्माला आल्या आल्याच गमािून ििली होती. खेडग
े ािात िाळां तपणात आलेल्या काांही अडचणींमुळे वतचा मृत्यु
झाला होता.आत्या प्रौढ अवििावहत अिल्याने वतने वतची जिािदारी अांगािर घेतली होती.िडीलाांनीही आपल्या
गोड चेहऱ्याच्या मुलीला िाित्र आई न आणण्याचा वनणयय घेतला होता.मुलीकडे पाहुन िुखद आनांद त्याांना
वमळे ,म्हणूनच त्याांनी वतचे िुख देणारी ती िुखदा अिे नाांि ठे िले होते.
वतचे िवडलही या पोलीिी क्षेत्रात होते. ती पाच िषायची अिताांना वतचे हे ही िुख वनयतीला
िघविले नाही.ते कामािर अिताांना त्याांच्यािर दहितिादींनी प्राणघातक हल्ला के ला.त्यात ते मृत्युमुखी पडले
होते.या घटनेने लहान ियात वतचे मन हादरून गेले होते.त्याांचे िौयय ि धाडि वतला नेहमीच आकर्षयत करीत
अिे.भािाच्या आलेल्या पैिािर ि इतर िटरफटर काम करून िहीण दोघींचा उदरवनिायह करीत होती.वतला
हिा तिा निरा िोधून आत्याने वतचा िुधाकरिी वििाह करून द्रदला.ि ती एकटी मोलमजुरी करून गािाकडे
राहात होती.
िुखदाचे िािू-िािरे गाांिा कडील िेती करत होते.ि एक धाकटा दीर आवण छोटी नणांद गाांिी िालेय
विक्षण घेत होते.िुधाकरची नुकतीच कोकणात तालुक्याच्या टठकाणी हिालदार म्हणून नेमणूक झाली
होती.निनिाळ राजा-राणीचा िांिार थाटला होता.कु ठली िस्तु कु ठे ठे िािी याांचे वनयोजन ि विचार डोक्यात
घोळत अिताांनाच िकाळी झोपेतूांन िुखदा दचकू न जागी झाली.
घड्याळ पाहता िकाळचे िहा िाजले होते.ती लगिगीने उठू न कामाला लागली.चहा करता,करता वतने
िुधाकरला हाांक मारली.अरे उठ िहा िाजून गेले.कामािर जायचांय ना ? आटप लिकर उविर होईल.
िाखर झोपेतूांन ताडकन् जागा होऊन,िुधाकर आिरूां लागला.इकडे िुखदाने चहा,नास्ता ि डिा
करायला िुरूिात के ली.इतक्यात आलेला पेपर िाचतच िुधाकरने चहाचा पवहला घोट घेतला.पेपरच्या
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पवहल्याच पानािर ठळक अक्षरात िातमी होती.रात्रभर पडलेल्या धुव्िाधार पाििामुळे जनजीिन विस्कळीत
झाले होते, अनेक टठकाणी दरडी कोिळु न लोक मृत्युमुखी पडले होते.
कामात िुखदाचा हात एकदम जलद होता.वतने रात्रीच भाजी वचरून-कापून ठे िली होती.वतचा नास्ता
ि भाजी पोळीचा डिा तयार िुध्दा झाला.तो पयांत िुधाकर िदी घालुन तयार होऊन नास्ता करूां
लागला.इतक्यात िुधाकरचा फोन खणखणला त्याला तािडतोि कामािर रूजु होण्याचा हुकु म िाहेिाांनी
कळिला.िुधाकर किाििा नास्ता-पाणी करूांन ि डिा घेऊन,िुखदाला िाय करून गेला.
पोलीि चौकीिर पोहचल्यािर िुधाकर िाहेिाांची आेॅडरय वमळाल्या प्रमाणे पोलीि पथक घेऊन
त्िरीत दरडीच्या टठकाणी पोहोचला.िियत्र हाहाुःकार झाला होता.लोकाांच्या के विलिाण्या ककां काळ्या काना िर
पडत होत्या.िुधाकर ि त्याच्या िहकाऱ्याांनी वमळु न लोकाांना मदतीचा हात देऊन जीिीत व्यक्तींना िाहेर
काढु न जीिदान द्रदले. मृत ि अडकलेल्या लोकाांना िाहेर काढण्याांत त्याांना िऱ्यापैकी यि आले. डॉक्टर ि
रूग्णिाहीनींना पाचारण करून रूग्णाांना हाेॅवस्पटल मधे नेण्यात आले.लहान कच्चे-िच्ची,जखमी,वभतीने घायाळ
झालेल्याांिर प्रथमोपचार करण्याांत आले.मृतव्यक्तींना घोवषत करणे फार दु:खद ि कष्टाांचे काम होते.काांही
वचखलात रूतलेले होते.त्याांना हात देऊन िर काढण्याांत यि येत होते.
ििय वस्थरस्थािर होत होते इतक्यात िुधाकरला लहान िाळाचा हात द्रढगाऱ्यातून िाहेर आलेला
द्रदिला.िरीर माती खाली ि खोल िारीक िाळाच्या रडण्याचा आिाज ही िुधाकरच्या कानािर आला. त्याने
पटकन जाऊन त्या िाळाला काढण्याचा प्रयत्न के ला.तो िफल ही झाला.िाळाला हातािर घेऊन तो हात पुढे
करून पुढील व्यक्तीला ते िाळ देतोय तोच अचानक त्याच्या डोक्यािर दरड कोिळु न मोठा कातळ अांगािर
पडला.िहकारी धाित येऊन िाळ हातात घेतले ि त्याला िािरत होते, तोिर िुधाकर खाली पडला. िाळ
िहीिलामत िाहेर येऊन त्याला िुधाकरमुळे जीिदान वमळाले.त्याची आयुष्याची दोरी िळकट होती.
नवििाने अनेक रूग्णिावहनी पैकी एक रूग्णिावहनी परत येत होती त्यातून िुधाकरला नेत अितानाच
त्याने अखेरचा श्वाि िोडला होता.परां तु श्वाि िोडताांना तो म्हणाला,िाळाचे आई-िडील जीिीत नितील तर
त्याला अनाथालयात ठे ऊ नका.हे िाळ िुखदाला द्या.वतला लहान मुलाांची खूप आिड आहे.एिढे िोले पयांत तो
पूणय जीिनाांतन
ू कोिळलाच म्हणायला हरकत नाही.कारण तो अिे िोलून जो िेिुद्धािस्थेत गेला तो पुन्हाां िुध्दीत
आलाच नाही.त्याला मृत घोवषत करण्यात आले.
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िुधाकरने प्राण िोडताांना जी इच्छा व्यक्त के ली होती ती िहकाऱ्याांनी रे काेॅडय करूांन नोंद करून
ठे िली होती.िुधाकरच्या अपघाताची िातमी हाहा म्हणताां िाऱ्या िारखी पिरली.पण अपघाती व्यक्ती आपलाच
निरा आहे.हे िुखदाचे मन मान्य करायला तयार नव्हते.प्रत्यक्ष जाऊन वतला िाांगून िहकाऱ्यानी िमजािले.तेव्हाां
कु ठे वतने ग्राह्य धरले.वतला िाटले आपल्या ललाटी िुखच नाही.प्रथम आई,िडील अन् आता निरा आयुष्यािरचा
विश्वािच उडला.
िाळाची िैद्यद्रकय तपािणी करून िाळ वनकोप ि िुदढृ अिल्याचे जाहीर करण्यात आले.
िाळाला फारिी दुखापत झाली नव्हती ही एक ईश्वरी लीलाच म्हणािी लागेल.चौकिी अांती िाळाचे आईिडील,नातेिाईक कु णीच हयात नव्हते अिे कळले.त्यामुळे ते िेिारि,अनाथ घोवषत करण्यात आले.त्याची
रिानगी अनाथालयात करािी अिे ही जाहीर करण्यात आले.िाळ िात ते आठ महीन्याांच होत.ि मुलगी होती.
िुखदा दु:खातून िािरल्यािर िहकाऱ्याांनी िुधाकरची िेिटची इच्छा िाांगून,त्याांनी रे कोडय करून
ठे िलेली नोंद वतला ऐकिून ि दाखिून पुढे काय करायचे विचारले.िाळ मुलगी आहे.हे वतच्या वनदयियनाि आणून
द्रदले.त्याला िुखदाचा होकार होता.वतने ही दुिरा वििाह न करण्याचा वनधायर के ला होता.वतच्या मान्यतेने पुढील
िोपस्कार करून िाळ वतला देण्याचे ठरले.नांतर थोड्याच द्रदििात कायद्यानुिार प्रद्रक्रया करून िुखदाच्या
िांमत्तीने आवण िाक्षीदाराांच्या िाक्षीने िाळ वतच्याकडे िोपविण्यात आले.
िुखदाची मनवस्थती वस्थरस्थािर झाल्यािर ती रीतिर िुधाकरचे नोकरीतील पैिे घेऊन पोलीि
ििाहत िोडू न आत्याकडे मुलीिह गािी गेली.जमीनीतून ती वमळाली म्हणून वतने वतचे नाांि अिनी ठे िलां. ती
खेड्यात लहानाची मोठी झाल्यामुळे ि इांग्रजी िाळा निल्यामुळे ती िातिी नांतरचे पुढील विक्षण घेऊ
िकली नव्हती.िेतीची,मजुरीची काम करत होती.िहरा िारखे दुिरे व्यििाय ही तेथे उपलब्ध नव्हते. मुलीला
मोठी करून विकिायचे म्हणजे जास्त पैिे वमळिणे गरजेच होते.िेतीिर अिलांिून वनभािणे िक्य नव्हते.अिा
विचार करून वतने तालुक्याला यायच ठरिलां.िुधाकर होता ते गाांि ओळखीच झाल होत म्हणून ती तेथेच
आली.मावहतील एकीने वतला लहान खोली वमळिून द्रदली.
श्रािणाचा मवहना होता.पाऊि नुकताच थाांिला होता. डॉ.िुरेि ि िुलभा मध्यमियीन जोडपे गाांिा
तील घर िोडू न गािा िाहेर उच्चभ्रू िस्तीत ि आवलिान फ्लाट मधे दोन मुलाांच्या आग्रहास्ति अवलकडेच राहायला
आले होते.िोळाव्या मजल्या िरून वहरिीगार िनश्री खूपच छान द्रदित होती. श्रािणिरी नुकत्याच थाांिल्या
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होत्या. दोघ ही िकाळी चक्कर मारायला ि कु णी ओळखीचे द्रदितोय का िघायला खाली उतरले. आजुिाजुचा
पटरिर त्याांना निीनच होता.िुांदर रां गी-िेरांगी फु लाांचा िगीचा लक्षणीय द्रदित होता.
पाऊि कमी झाल्यामुळे आिाल-िृध्द पाय मोकळे करायला िाहेर पडले होते.पुढे गेल्यािर भाजीचे मळे
डौलात डोलताांना द्रदित होते.गिताच्या तृणपातीिर फु लपाखांरू स्िच्छांदी विहरत होती. पानािरील जलपिांद ू
मोत्या िारखे वनतळ द्रदित होते.आकाि िांवमश्र रां गाने खुलुन द्रदित होते. वक्षतीजा पलीकडे इांिधनु हळुां च
डोकाित िर येत होते.कोिळी िोनेरी द्रकरणे झाडातूांन डोकािून दोघाांना खूणािूां लागली. चला आता माघारी
द्रफरा म्हणून! त्या दोघाांनी परतीची िाट धरली.
िुरेि डॉक्टर अिल्याने ि मधला िार अिल्याने त्याला नऊ िाजता दिाखान्यात ििय आटोपून
जायचे होते.थोड्या अांतरािर त्याचे खाि स्नेही त्याला भेटले.
“अरे तुम्हीं इथे कु ठे ?”
“आम्हीं नुकतेच येथे “अभ्युदय “ िोिायटीत राहायला आलोय.”
“अरे िा छान ! िुरेि म्हणाला चल आता िर आपण आल्याचा गरमा,गरम चहा वपऊ या.”
वतघेही लीफ्टने िर गेले.िुलभाने फक्कड आल्याचा चहा ि पजांजर विस्कीट डायपनांग टेिलािर ठे ऊन
िुरेिला हाांक मारली.
वततक्यात न्युज पेपर आला.त्यािर ओझरती नजर द्रफरिताां ठळक िातमी ि दु:खद घटनेची पाििाची
क्षणवचत्र द्रदिली.पाििाने दरड कोिळु न अनेक लोक मृत्युमुखी पडल्याचे िाचून मन विषण्ण झाले.िुरेि हळहळ
व्यक्त करत म्हणाला डाेॅक्टर म्हणून मला कतयव्य िजािले पाहीजे. गप्पा गप्पात तो िोलुन गेला. दोन िषाांपूिी
अिीच घटना घडली तेव्हाां मी जातीने लक्ष घालून रूग्णिेिा के ली होती. एक लहान िाळ िाचल होत. देिाची
अगाध लीला आहे.पण एक प्रमावणक नितरूण हिालदार मृत्युमुखी पडला होता. ही दोन वमत्राांची िोलणी काम
करता,करता एकीकडे िुलभा ऐकत होती.
डॉक्टर िुरेि स्िखुषीने नेहमी अपघात ग्रस्त ि अडीअडचणींतल्या लोकाांना डॉक्टरी उपचार
मोफत करून िमाजकायय करीत अिे. नेहमीच्या िरािाने त्याला कल्पना होती.दिाखान्यात जखमींची
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भरती झाली अिेल.वततक्यात दिाखान्यातून ि पोलीि चौकीतून त्याला फोन आलाच.तात्काळ तो वमत्रा
िह खाली उतरला.ि त्याने वमत्राला िाय करून दिाखाना गाठला.
जखमींना ि गरजूांना मलमपट्टी करून घरी पाठविले.यािेळी जीिीत हानी फार झाली नाही
ही देिाचीच कृ पा होती.काम आिरून िुरेि दुपारी येऊन स्नान,जेिण आटपून पुन्हाां जखमींना ि इतर
पेिांटना व्हीजीट देण्याि गेला.
तेिढ्यात भारतातील िातमी िाचून अमेटरका ि इांग्लांड मधुन अक्षय ि अमेयचे फोन आले.वनत्य नेमाने
िािा रूग्णाची िेिा करायला गेले अितीलच अिी चौकिी के ली.िुलभाने हो िाांवगतले.मोठा अमेय इांग्लांड मधे
डॉक्टर होता. (हाडाांचा िजयन ) ि दुिरा अक्षय अमेटरके त आय,आय,टी चा इांवजवनयर होऊन
आय,टीत होता.नुकतीच दोघाांची लग्न होऊन ते तेथेच स्थावयक झाले होते.या दोघाांनीही िोलवित पण त्याांना तेथे
येथील िोडू न जायच नव्हत.मधूनच जाऊन येत अित.
मुलाांचा फोन खाली ठे ऊन िुलभा दुपारची िामकु क्षी करायला म्हणून िेडरूम मधे गेली. इतक्यात
दारािरची िेल िाजली.िुरेि आताच गेलाय तोच काांही वििरला अिेल म्हणून परत आला अिेल अि िाटुन
वतने दार उघडले.तर दारात दोन िषायची मुलगी हातािी धरून एक तरूणी उभी होती. प्रथम अिेळी िेल
िाजिली म्हणून वतने िुलभाची माफी मावगतली.ि नांतर आपले काय काम आहे हे िविस्तर िाांगून आपली पूिय
कहाणी पूणय कथन के ली.
हल्ली िुलभालाही कामाने क्षीण येऊ लागला होता.ि िुखदाची कहाणी ऐकू न वतला वतच्या
विषयी कणि आली. कारण दोन िषाय पूिी अपघाताच्या िेळी िुरेिने िाळाला म्हणजे अिनीिर उपचार
के ले होते वतच ही मुलगी अिािी आवण दरड कोिळु न मृत्युमुखी पडलेला हिालदार हीचाच निरा अिािा
अिा अांदाज िाटला. अि अिेल तर काय हा दैिी योगायोग आहे. िुलभाने मनािी ठरविले िुरेिला विचारू
ि ठरिू.तूां उद्या िकाळी ये मी तुला काय ते िाांगते.अि िुखदाला िाांगून परत पाठविले.
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िांध्याकाळी चहा वपताना िुलभाने िुरेिच्या कानािर दुपारची ििय हकीकत घातली.िुरेिला िगळे पक्क
आठिले.तीच ही मुलगी ि तरूणी आहे.ही खात्री िाटली.
िुखदालाही िहुतेक आिेचा द्रकरण द्रदिला अिािा.कारण ती दुिऱ्या द्रदििी मुलगी अिनी िह
घरून जरा लिकरच िकाळी िुलभाकडे येण्याि वनघाली.वतच्या मनाांत अनेक विचाराांच काहुर माजल होत.
आपल्याला अिनी िह कामाला येण्याि परिानगी देतील काां ? अिनी वतला िारखी विचारत होती.आपण
कालच्या माििींकडे जातोय काां ? िुखदा हो म्हणाली.हो पण वतथां िहाण्या िारख िागायचां.अिनीने त्यािर
मान डोलािली.विचार चक्रात ती कधी दारापािी आली वतला कळलेच नाही.दिकतच वतने दारािरील िेल
िाजिली.
िुरेि ि िुलभा नुकतेच फे र-फटका मारून आले होते.ि चहा वपत िुखदा विषयी चचाय करत होते इतक्यात
दारािरील िेल खणखणली.िुलभा त्िरीत उठली ि िुरेिला म्हणाली, थाांिा मी िघते. वतला िाटले दूधिाला
अजून आला नव्हता तोच अिािा. कारण त्याांना आज कालच्या दूधाचा चहा प्यािा लागत होता.
त्याला जरा दमच भरते, म्हणतच वतने दार उघडले तर दारात या दोघी मायलेकी उभ्या
होत्या.िुलभाकडे िघून िुखदा म्हणाली,माफ करा हां मी थोडी लिकरच आले.अि म्हणून िुखदाने अदिीने हात
जोडले. िुलभा म्हणाली ठीक आहे. या दोघी आत,िुरेिला िुखदाला दिाखान्यात पाहील्याचे आठिले कारण
िाळ िघायला ती आली तेव्हाां िुरेिने वतला धीर देऊन चार िब्द आपुलकीचे िाांवगतले होते.
िुखदाने विचारणा के ल्यािर,िुलभाने होकार द्रदला.ि वतला काय येत.काय काम करणार ते ििय ि
मोिदला ठरिून कामाला आज पािूनच िुरूिात कर िाांवगतले.अिनीला िरोिर आणलि तरी चालेल. एकटीला
घरी ठे िण योग्य नाही.आत्यािाई मधून येत. पण त्याांना आतािा काम होत निे. िुखदा नेमाने मुलीिह कामाला
येऊां लागली.िुखदाला निीन,निीन पदाथय विकू न करण्याची खूप आिड होती. तिेच घर नीट-नेटके
ठे िणे.वििणकाम याांत ही वतला गोडी होती.ते वतचे किि पाहुन िुलभा वतला िूचना देऊन करून घेत अिे.
त्यामुळे िुखदाचा उत्िाह िाढला. द्रदििें द्रदिि वतच्या स्ियांपाकाची चि स्िद्रदष्ट होत गेली. ििय चिीने
अन्नग्रहण करू लागले.त्याचा वतच्या मुखािर आनांद द्रदिे.
दरम्यानच्या काळात अिनीला िेिी क्लािला घातले.िुखदाला काम करून ही मधे थोडा िेळ वमळे .तेव्हाां
ि रात्री ती िाड्याांना फॉल,वपको करून देऊ लागली.िुलभा ही त्यात माहीर होती. वतने ब्लाऊज लहान मुलाांचे
पान: 146

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

कपडे वििण्याची कला िुखदाला विकविली.िुखदा ििय पटापट आत्मिात करत होती पाहुन िुलभाला पण हुरूप
आला.िुलभाने वतला मिीन घेण्याि पैिे द्रदले.आता ती जोमाने फॉल,वपको,कपडे ब्लाऊज वििून पैिे वमळिून
लागली.द्रदिाळीचे खाद्य पदाथय करून त्याची ही विक्री करून ऑडयर घेऊ लागली.
िुलभाने िुखदाला अिनीिाठी ि वतला स्ित:िाठी िचत करण्याि विकविले.िुखदाला िॅंक व्यिहार
किा करायचा ते जाणून देऊन,थोडे जुजिी इांग्रजी विकविले. अिा प्रकारे वतला स्िािलांिी के ले!
इकडे जिां जिे द्रदिि जाऊां लागले तिी अिनीची विक्षणातील गती िाढली. उत्तम माकय वमळिून ती
िरच्या िगायत जात होती. एक हुषार विद्याथीनी म्हणून िाळे त वतला ओळखू लागले. हळु हळु िुखदाची आर्थयक
परीवस्थती िुधारूां लागली. वतने िुलभाच्या िहकायायने छोटांि दोन खोल्याांचे एक घर घेतले. वतने जिे वमळतील
तिे अत्यांत प्रामावणकपणे िोयीनुिार िुलभाचे पैिे परत के ले.
मध्यांतरीच्या काळात िुखदाचे िािू-िािरे पुत्र वियोगाने जे आजारी पडले ते द्रदििें द्रदिि
खांगतच गेले. िुखदा जमेल तिे गािी जाऊन पैिाची मदत करीत अिे.धाकटा दीर आठिी पयांत विक्षण
घेऊन घरची िेती होती, ती करत होता. तो िेती िोडू न िहरात येण्याि किूल नव्हता. लहान नणांदल
े ा िातिी
पयांत विक्षण देऊन गािच्याच एका मुलािी िािू िािऱ्यानी लग्न लािून द्रदले.त्या नांतर हाय खाऊन दोघही
मृत्युमुखी पडले. काांही द्रदििा पूिी िुखदाच्या आत्याचेही म्हातारपणा मुळे वनधन झाले. तेव्हाां िक्यतोपरी
िुलभाने औषध-पाणी करून वतला आधार द्रदला ि वतने वतचे कतयव्य िजािले होते.
अिनीला दहािीला नव्िद टक्के माकय वमळालेले पाहुन िुलभा ि िुरेिने स्िखुवषने अिनीच्या विक्षणाची
जिािदारी आपल्या अांगािर घेतली.िुखदाचे पोलीिी पेिािर आरां पार पवहल्या पािून प्रेम होत म्हणून वतने
अिनीला त्याच क्षेत्रात घालायची ठरविले.लहानपणापािून ती अिनीला रोज एक िौयायची गोष्ट िाांगत अिे.जेणे
करून अिनीच्या मनाांत ही स्फु ती वनमायण व्हािी.त्यािरचे विनेमा दाखिी. वचत्रकथा िूरव्यक्तींची पुस्तक
िाचायला आणून देई. त्याप्रमाणे वतची िाटचाल चालूां अिताांनाच वतला रेपनांगचा कॉल आला ि वतची गाडी
पोलीिी मागायिर िळली.
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िुलभा ि िुरेिच्या डोक्यात घरििल्या काांही व्यििाय करािा अिे आले. िुखदाला हातािी धरून
घरगुती भाजी-पोळी िेंटर काढायच ठरलां. िुखदाला ते देिा िमान होते.वतने झटकन होकार द्रदला. हल्ली िुरेि
ियोमाना प्रमाणे डॉक्टरी व्यििाय कमी करत होता.तेव्हाां दिाखान्यातील एक रूम त्याने नव्या उद्योगाि
द्रदली.जागा मोक्याची ि रहदारीची होती.एकटेच राहणाऱ्या नि-वििावहत दाांपत्याांना ऑद्रफिला जाता,जाता
घरगुती भाजी-पोळी नेण िोयीस्कर पडेल ही कल्पना होती. आणखी एक मदतनीि ठे ऊन दिऱ्याच्या िुभ
मुहतायिर िेंटर िुरू के ले. पहील्या द्रदििा पािून अफाट मागणी आली.वनयवमत घेणारे रोजचे ग्राहक वमळाले.
अिनी प्रत्येक परीक्षेत अव्िल दजायत पाि होत होती. वतचे भविष्य उज्ज्िल होते.एके द्रदििी आनांदाचां
मोहळ घरात आलां. अिनीची फौजदार या हुद्यािर नेमणूक झाली. िुखदाच स्िप्न पूणय झाल. लहान ियात वतला
हे यि वमळाल म्हणून वतचा “होतकरू मवहला” मधे जाहीर ित्कार झाला. टी.व्ही िर वतला िघताांना िुरेि,
िुलभा ि िुखदाचा उर भरून आला. योग्य टठकाणी ि योग्य व्यक्तीला मदत के ल्याच िाथयक झाले. िुखदाला तर
स्िगय दोन िोट उरली. “अांधळा मागतो एक डोळा ि देि देतो दोन डोळे ” अिी अिस्था िुखदाची झाली. त्या दोघी
ही आता िुरेि ि िुलभाच्या घरातीलच िदस्य झाल्या होत्या.
भाजी-पोळीच कें ि धो,धो चालत होत. अनेक टठकाणी िाखा उघडण्याचे िांदि
े येत होते. आता ती ििय
जिािदारी िुरेि ि िुलभाने िुखदािर िोपविली होती.ती ते िाांभाळत होती.ते दोघे त्यातून वनिृत्त झाले
होते.वतने आणखी दोन मोक्याच्या टठकाणी िाखा उघडल्या निीन होतकरू मुलाांची नेमणूक के ली.ती आता
एकदम व्यिहारी वनपुण धांदि
े ाईक ि लघु उद्योजीका झाली होती. छान िाांभाळत होती.
िुखदाचा फॉल, वपको, कपडे वििण्याचा व्यििाय ही एका टपरीत भाडे तत्िािर चालूां होता. तेथन
ू
वतला दरमहा पैिे वमळत अित. िुखदा रोज एक फे र-फटका मारून लक्ष ठे ित अिे. िूचना देत अिे.कारण वतने
वमळविलेल्या विश्वािािर वगऱ्हाईक तेथे येत अित.आता वतने मुली िाठी मोठा फ्लॅट िुक के लाय.
अिनी नको, नको म्हणत होती. मी घेईन तू खूप के लि आता वििािा घे म्हणत होती.पण िुखदाला ते मान्य
नव्हत.िुखदा आता लघु उद्योवजका झाली होती.वतला ही कतृयत्िान वस्रचा पुरस्कार जाहीर झाला होता.
िॅंकेतही िऱ्यापैकी विल्लक जमा झाली होती. िुरेि ि िुलभा उतारियात मुलाांकडे अमेटरके ि स्थावयक
न होता आरामात उियटरत आयुष्य िुखदा, अिनी िरोिर िोितीने घालविणार होते. िारां िार िुखदाचा िॅंकेिी
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िांिांध येत अिे तेव्हाां वतने अिनी िाठी एक मुलगा हेरून ठे िला होता.तो िुरेि,िुलभा ि अिनीच्या िांमत्तीने
मांजुरी वमळिून पक्का करून टाकला. थोड्याच कालािधीत दोघाांच स्ित:च्या कमाईच्या पैिाने लग्न करून द्रदले.
काळाची पािलां ओळखुन पुढे जाणारी िृत्ती अिािी लागते.ती हिीच.त्याला काांहीच कमी पडत नित
या जगात एिढ लक्षात ठे िलां तरी पुरेि आहे. योग्य िेळी योग्य िुचिण्याची क्षमता, मानविकता अिणे गरजेच
अित.योग्यिेळी योग्य माणिाची भेट होणे.हा ही एक नवििाचा भाग अितो. दुिऱ्याचे कलागुण ओळखण्याची
नजर ि मनाचा मोठे पणा अिािा लागतो.ि तो मोठ्या मनाने मान्य करािा लागतो.तो िुरेि ि िुलभा दोघाां मधे
होता,म्हणून िुलभा ि िुरेिला िुखदाच्या रूपाने म्हातारपणीचा “आधारस्तांभ” वमळाला आवण त्याांचा दोघाांचा
ि िुखदाचा जीिन प्रिाि गोड झाला.ि िुखदाने ही वजद्दीने तो पुढे नेला.” अांधारातून
ां प्रकािाकडे वतला रस्ता
वमळाला. तिा तुम्हाांला पण वमळो.हीच िद्रदच्छा !

द्रद.६ ऑक्टो.२०१९.
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िाल कथा: अन् गुलािाला काटे वमळाले - प्रकाि क्षीरिागर, कु डु ि
य ाडी

एका गािात एक उद्यान होतां. वतथां नाना प्रकारची फु लझाडां, िेली आवण मोठमोठे िृक्षही होते. अथायत खूप
िषाांपूिीची ही गोष्ट आहे. पण अगदी प्राचीन काळातली नाही आवण अगदीच अलीकडच्या काळातली नाही.
झाली अितील पन्नािेक िषे. या उद्यानाचां नािांच मुळी िालोद्यान होतां.वतथां खूप मुलां खेळायची. िागडायची.
पधांगाणाही करायची. िगळे िाळगोपाळ या उद्यानात आले की खूि व्हायचे. त्याांना खूप खेळायला वमळायचां ना.
अथायत िगळीचां मुलां काही गुण्यागोपिांदानां थोडीच खेळताहेत. काहींना फु लाांच,ां कु णाला झाडाांच तर काहींना
िेलीचां वनरवनराळ्या िनस्पतींचां कु तुहल अिायचां. मग ही मुलां फु लाांना हात लािायची काही फु लां तोडायची.
झाडाांना काही ते आिडायचां नाही. पण काय करतात विचारी. थोडी मुलां हळु िारपणे फु लाांना कु रिाळतां. फु लां
तरी द्रकती तऱ्हाांची , द्रकती रांगाांची. िगळी मृद ू मुलायम आवण आकषयक िाटायची. ही मुलां कौतुकाांन या फु लाांकडां
िघत.
या मुलाांमध्ये काही मुलां मात्र टारगट होती. ती मुलां फु लां कु स्करायची दुष्टपणा करायची. झाडांही उपटायची.
झाडाांना द्रकत्ती िेदना होत. पण काय करतात विचारी. त्यात काही गुलािाची झाडांही होती. आियय म्हणजे या
गुलािाांना काटे नव्हते. त्यामुळे तर या मुलाांच खूपच फािायचां. ते विनधास्त या गुलािाांची नािधूि करायचे.
गुलािाची झाडां िैतागली. ती प्रवतकार तर करू िकत नव्हती. मग त्याांनी िनदेिीची करुणा भाकली आवण आपलां
दुुःख त्याांनी देिीला िाांवगतलां. देिीनां वस्मत के लां आवण त्याांना अभय द्रदलां. गुलाि िाळाांनो मी तुमचां दुुःख
जाणलांय. आता तुम्ही उद्यानात जा. उद्यापािून तुम्हाला कोणताही मुलगा त्राि देणार नाही.
दुिऱ्या द्रदििी िूयोदय झाला. त्या द्रदििी होता रवििार. ही टारगट मुलां आली की. त्याांना गुलािाची रां गीिेरांगी
फु लां द्रदिली. लाल, वपिळी, गुलािी मोहकिा रां गाांची. मुलाांना खूप हाि िुटली. काही टारगट मुलाांनी फु लाांना
तोडायला हात पुढां के ला तर काय आियय. मुलां ओरडू लागली. मुलाांच्या हातातून रक्त येऊ लागलां. ती दूर पळू
लागली. मुलाांना आवण फु लाांनाही काही कळे ना. मग मोगरा, जाई, जुई आवण काही मोठ्या गुलािाांनी पावहलां.
तर गुलािाांच्या फाांद्याफाांद्याला काटे आले होते. अन् तेच या मुलाांच्या हातात घुिले होते.
मुलाांना अद्दल घडली म्हणून गुलाि खूि झाले. त्याांनी िनदेिीचे मनोमन आभार मानले. 
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िोध कथा: अिा हा जगदीि! - प्रणाली कदम
जगदीि लहानपणापािून खूप हट्टी होता. त्याच्या अांगात आणखीन एक खोडी होती, तो दुिऱ्याांना
जाणूनिुजून त्राि द्यायचा. कोणाचीही मस्करी करायचा. खोटां िोलणे, लिाडी करणे हे त्याचां चालू अिायचां.
यािरून तो घरी आवण िाळे त रोज मार खायचा. पण जगदीि काही िुधारायचा नाही. त्याची आई खूप िैतागली
होती आवण आपल्या मुलाच्या काळजीने रडत राहायची.

जगदीिला िडील नव्हते, त्याची आई दुिऱ्याांच्या घरी जाऊन धुणे भाांडी करायची. जगदीि अभ्यािात
खूप हुिार होता, पण त्याच्या या िाईट खोड्याांमुळे िगळे कां टाळले होते. काही ढ मुलां त्याचे वमत्र होते. तो त्याांच्या
मदतीने हे िगळे उद्योग करायचा. जगदीि नेहमी काही ना काही खोड्या िोधून काढायचा. कोणाची पेवन्िल
चोरायची, कोणाचां पुस्तक अिेल, अिां रोज तो काही करायचा. दोन मुलींच्या के िाांच्या िेण्या िाांधून टाक,
कोणाच्या िुटाांची लेि िाांधत अितो. या त्याच्या िात्रटपणामुळे िाळे तली मुलां िुद्धा खूप कां टाळली होती. काही
मुलां तर धडपडू न पडायची आवण ह्याला मजा िाटायची, मग तो टाळ्या िाजून हिायचा. त्याच्या जोडीला जी
मुलां होती तीिुद्धा हिून मजा घ्यायची.

रोज िाळे तून जगदीिच्या आईला, जगदीि िद्दल तक्रार यायची. विचारी गयािया करून, माफी मागून
पुन्हा अिां तो करणार नाही अिां िोलून त्याला घरी घेऊन जायची. जाताना त्याच्या पाठीिर धपाटे घालत घालत
त्याची आई त्याला घरी घेऊन यायची. जगदीिची आई मग रडत राहायची. जगदीि आई त्याच्या जिळ हात
जोडायची आवण मग िोलायची,

“अरे िािा अिां काय करतोि?, एकदाचा माझा जीि घे. कळत नाही का तुझी आई द्रकती मेहनत करते,
तुला किी िाांभाळते. तुझां विक्षण, िगळां मी किां वनभािते. तू अिाच करत रावहलाि तर तुला िाळे तून काढू न
टाकतील, तुझ्यािी कोणी िोलणार नाही. जरा िहाण्यािारखा िाघ िाळा, तुला मी द्रकती िमजािते."
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पण या िगळ्याचा जगदीििर काही परीणाम व्हायचा नाही. जगदीि मात्र ठोंब्या िारखा फक्त वतच्या तोंडाकडे
िघत राहायचा. जगदीिच्या आईला कळत नव्हते की, हा अिा का करतो? अभ्यािात एिढा हा पोरगा हुिार
अिताना हे अिे नको ते उद्योग का करतो. किाला तो दुिऱ्याांना त्राि देतो, वतला काही िमजत नव्हते.

एक द्रदिि ती ठरिते की आपण थोडे द्रदिि जगदीिला घेऊन गािी जाऊया. तिां ती जगदीिला
िाांगतेआवण िाळे तून चार पाच द्रदििाांची िुट्टी घेते. मग जगदीिला घेऊन जगदीिची आई गािी घेऊन येते.
गािी आल्यािर िुद्धा जगदीिचां हेच चालू अितां. जगदीिच्या मामाचां गाांि खूप िुांदर अितां. घरामध्ये मामी
अिते, आजी-आजोिा अितात आवण मामाांची मुलां अितात. त्या मुलाांना आता हा त्राि द्यायला लागतो.
गािातल्या मोठ्या लोकाांची मस्करी करून, त्याांना काही ना काही तरी त्राि देणां हे अिां त्याचां चालू अितां.

गाांिच्या लोकाांना तो कधी कधी खोटां काहीना काहीतरी िाांगून फििायचा. िगळ्याांना िाटायचां की
खरच काहीतरी घडलां आवण िगळे लोकां हातातलां काम िोडू न वतकडे िघायला धािायची. पण खरां पावहलां तर
वतकडे काहीच झालेलां नितां आवण हा जगदीि टाळ्या िाजित वतकडे हित राहायचा. मग तो उड्या मारत
िोलायचा,"किां मी तुम्हाला फििलां...हाहाहाहा...आवण मोठमोठ्याने हिायचा. िगळे लोक मग त्याच्याकडे
रागाने िघून वतकडू न वनघून जायचे. जगदीि रोज त्याांना अिा त्राि द्यायचा आवण गािची लोक गुपचूप िहन
करायची.

गािातली लोक जगदीिच्या मामाला खूप मानत होती आवण म्हणून ते काही िोलत नव्हते. पण आता
जगदीिचां अती झालां होतां आवण म्हणून मग त्याांनी त्याच्या मामाकडे तक्रार करायची अिे ठरिले. िगळे लोक
िाांतपणे जगदीिच्या मामाला हकीकत िाांवगतली. जगदीिचा मामा िगळ्याांची हात जोडू न माफी मागतो आवण
ते गािातल्या लोकाांना िाांगतात, "तो थोड्या द्रदििाांिाठीच इथे आहे, तुम्ही िगळ्याांनी िाांभाळू न घ्या"

िगळे गािकरी माना हलिून, वतथून वनघून जातात.

गािकरी वनघून गेल्यािर, जगदीिचा मामा जगदीिला िमजाितो "जगदीि िाळा, तू का अिा
करतोि? तू मुांिईला पण िगळ्याांना त्राि देतो? काही ना काहीतरी करत राहतोि. तुझी आई एिढी मेहनत
करते, तुला िाांभाळते. घर काम करते तुला कळत नाहीये का?"
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जगदीि मामाला िाांगतो,"मामा, मी यापुढे अिां नाही िागणार".

पण या िगळ्याचा जगदीििर काही फरक पडलेला नितो. एके द्रदििी जगदीि गािातल्या लोकाांना
िाांगतो, की विवहरीमध्ये एक िाळ पडलां. गािातले लोक िगळां काम वतथेच टाकतात आवण धाितपळत
विवहरीजिळ येतात. िगळे काळजीत पडतात, कोणाचां िाळ विवहरीत पडलां अिेल अिा विचार करतात. िगळे
विवहरी जिळ येऊन िघतात. पण पाण्यात कोणीच नितां. हे िगळां जगदीि त्या विवहरीजिळच्या झाडा आड
लपून िघत अितो आवण 'आपण गािकर्याांना किां फििलां' अिां मनात िोलत अितो. मजा िघत गालातल्या
गालात हित अित, तो िगळ्याांिमोर येतो. गािातले िगळे लोक त्याला विचारतात, "काय रे , कु ठे आहे िाळ?
काही द्रदित नाही?"

तो म्हणतो, "कोण म्हणालां तुम्हाला? मी तिां म्हणालो नव्हतो." अिां म्हणून जगदीि वतकडू न हित हित
वनघून जातो.

या गोष्टीला गािातले लोक आणखीन िैतागतात आवण रागाितात. आता या मुलाचां काहीतरी करायला
हिां अिां गािातली लोकां विचार करतात. रात्रीच्या िेळेला िगळे लोक जमा होतात आवण म्हणतात 'काय करायचां
हा मुलगा आपल्याला खूप त्राि द्यायला लागला आहे. खोटां िाांगतो आवण मग आपल्याला फििून, वनघून जातो.
पण काहीच झालेलां नितां, आपण मात्र आपल्या हातचे काम िोडू न धाित पळत िघायला िुटतो.'

झालेली घटना गािातले लोक मामाच्या कानािर घालतात. एक द्रदिि जगदीिचा मामा, जगदीिला
घरातून िाहेर पाठितच नाही. मग जगदीि रडू न-रडू न खूप गोंधळ घालतो. तरीिुद्धा त्याचा मामा त्याला िाहेर
पाठित नाही. जगदीि काय करतो िर माळ्यािर जाऊन कौलां काढू न वतथून तो िाहेर पडतो आवण गािाांमध्ये
धूम ठोकतो. गािातल्या लोकाांना जरा िरां िाटतां की आज जगदीि नाहीये. आज आपल्याला व्यिवस्थत काम
करायला वमळे ल.
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पण जगदीिने आधीच घरातून पळ काढला होता. त्राि देणार नाही तो जगदीि किला! त्याची पुन्हा मस्करी
िुरू झाली होती. यािेळी तो िेगळी खेळी खेळतो. तो स्ित: मोठ्याने ओरडायला िुरुिात करतो,"मी पाण्यात
पडलो, िाचिा! िाचिा!" अिां म्हणत म्हणत तो मोठमोठ्याने रडायचां नाटक करतो.

गािातले लोक आिाजाच्या द्रदिेने धाित िुटतात आवण आिाज वजथून येत होता त्या द्रदिेने िघतात.
पण कोणालाच जगदीि द्रदित नाही. जगदीि झाडाच्या आडोिाला उभा राहून हा िगळा प्रकार िघत होता.
पण विवहरी मध्ये काही नितां हे पाहून गािातली लोकां वतकडू न वनघून जातात. ते लोक जायला वनघतात तिा
जगदीि मोठ्याने हिायला लागतो. तो म्हणतो, "तुमची फवजती मी किी के ली? तुमची माझ्यामुळे मजा होते,
तुमच्या लोकाांची करमणूक होते."

गािातले िगळे त्याच्या मामाच्या घरी जातात. जो प्रकार झाला तो त्याांना िविस्तर िाांगतात. पण
यािेळी त्याचा मामा ऐकू न घ्यायला तयार नितो. ते गािकऱ्याांना िाांगतात," किां िक्य आहे हे, जगदीि घरी
आहे. त्याला मी माळ्यािर िांद करून ठे िलां आहे. घरातून तो िाहेरच गेला नाही".

मग गािातली लोक म्हणतात," घरी आहे तर िोलिा त्याला इथे."
जगदीिचा मामा त्याला आिाज देतात, "जगदीि! िाळा, खाली ये"

जगदीि अगदी िोज्ज्िळ मुलाांिारखा चेहरा करतो आवण मामा िमोर येऊन उभा राहतो. गािातली
लोकां त्याला आपल्या िमोर पाहून अिाक् होतात. ते म्हणतात, "हा काय प्रकार आहे? आम्ही तर त्याला वतकडे
िवघतलां होतां.. हा इकडे किा काय लगेच."

गािातली लोकां म्हणतात,"याने नक्कीच काहीतरी गडिड के लेली अिणार."

मग त्याचा मामा म्हणतो, "अहो तो किली गडिड करणार? आम्ही िगळे घरीच आहोत आवण तोही
घरातच आहे. किली गडिड के ली अिेल त्याांन.े तुम्हाला रोज तो काही ना काही करतो, म्हणून ही ििय झालेली,
म्हणून तिा भाि तुम्हाला झाला अिेल. चला जािा तुम्ही ििाांनी आपापल्या घरी. तुमच्या डोळ्याांनी िमक्ष
िवघतलां ना! चला वनघा आता."
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गािातली विचारी लोकां भाांिािून जातात आवण वतथून मनातल्या मनात काहीतरी पुटपुटत, वनघून
जातात. जगदीि मनातल्या मनात हितो आवण म्हणतो किां गािातल्या लोकाांना मी फििलां.

एक द्रदिि काय होतां जगदीि अिाच द्रफरत अितो. द्रफरत अिताना तो मध्येच रस्त्यािर दगड येईल
तो पायाने उडित अितो. हे त्याचां चालू अितां आवण अिां करता करता तो विवहरीजिळ येतो. त्याचां लक्ष नितां,
तो आपल्याच तांिीत अितो. कधी त्याचा पाय घिरून तो विवहरीत पडतो, हे त्याला कळत नाही. विवहरीमध्ये
पडल्यािर तो मोठमोठ्याने आिाज देतो, "िाचिा! िाचिा! मी विवहरीत पडलो आहे. मामा-मामी या ना." अिां
तो खूप मोठ्याने आिाज देतो.

पण गािातली लोक म्हणतात, "ही पण जगदीिची काही ना काहीतरी खोडी अिणार. मग िगळे वतकडे
दुलयक्ष करतात. गािातली लोक म्हणतात हा रोज काहीना काहीतरी करतो आवण आपण आपल्या हातचे काम
िोडू न धाित पळत जातो."

इकडे जगदीि गटाांगळ्या खात अितो. त्याच्या नाकातोंडात पाणी जात अितां. पण कोणीही वतकडे
त्याला िाचिायला येत नाही. िेिटी एक कोणीतरी माणूि वतकडू न जात अितो आवण त्याला त्या विवहरीच्या
इथून आिाज येतो. तो विवहरीत िाकू न िघतो, त्याला एक मुलगा खाली पडलेला आहे आवण तो िुडत आहे.'हा
मुलगा एिढा आिाज देत आहे तरी गािातली लोकां किे कोणी येत नाहीये त्याला िाचिायला, अिा तो विचार
करतो आवण मग त्या विवहरीमध्ये तो उडी मारतो. जगदीिला तो िाहेर काढतो. िाहेर काढल्यािर त्याच्या
पोटात गेलेलां पाणी िाहेर काढतो आवण मग त्याला िुद्धीिर आणण्याचा प्रयत्न करतो. िुद्धीिर आल्यािर तो
माणूि त्याला विचारतो, "िाळा, तुझां नाि काय? कोण आहेि तू? कु ठे राहतोि?"

जगदीि िगळां िाांगतो,"माझां नाि जगदीि आहे आवण मी इकडे माझ्या मामाच्या गािी आलो आहे."

"चल जाऊया, तुझ्या घरी तुला नेऊन मी िोडतो." अिां िोलून तो माणूि त्याला त्याच्या मामाच्या घरी
आणून िोडतो.
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जगदीि पूणय वभजलेला िघून िगळे घािरून जातात, आवण विचारतात, "काय झालां? हा अिा वभजलेला का
आहे?"

तो माणूि िाांगतो," तुमचा मुलगा विवहरीत पडला होता, गटाांगळ्या खात होता. गािातले कोणीच
त्याला िाचिायल आले नाही. मी िाजूने जात होतो आवण कानािर याचे िब्द ऐकले. मग मी उडी मारली आवण
त्याला त्या विहीरीतून िाहेर काढलां."

हळू हळू मग गािातली लोकां पण जमा झाली होती. त्याांना झालेली घटना िमजते.गािातली लोक िगळे
खाली मान घालून उभे अितात.

िेिटी त्याची आई त्याला िमजािते, "िवघतलां जगदीि 'अवत तेथे माती' किी होते.माणिाने एिढा पण
अवत पणा करू नये की ते िगळां आपल्यािर िीतेल. तेव्हा यापुढे कधीही तू कोणाचीही मस्करी करू नकोि.
मस्करी करता करता तुझां नुकिान होत आलां होतां. आज तुझां काय झालां अितां तर मी काय के लां अितां. तेव्हा
िाळा दुिऱ्याांना त्राि देणे िांद कर."

मग जगदीि आईला वमठी मारतो आवण मोठ्याने रडायला लागतो.आईला िचन देतो, "आई, यापुढे मी
कधीही कु णाला त्राि देणार नाही. मी िहाण्या मुलािारखा राहीन आवण खूप अभ्याि करीन, खूप मोठा होईन
मी."

िगळे जण त्याच्या या िाक्यािर टाळ्या िाजितात आवण जगदीिचन कौतुक करतात. या गोष्टींमधून
आपण हेच विकलो की जेव्हा आपण कोणाच्या िाितीत करतो, तेव्हा तीच गोष्ट आपल्या िाितीत होते आवण
तीच गोष्ट आपल्या आयुष्यात धोकादायक ठरते. 
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भय कथा: त्या िळणािर - वनवमष िोनार
"भेटलाि का तू धमेंि िाहेिाांना? झालां ना तुझां काम?", वजतेंि मला फोनिर म्हणाला.
"अरे, काम झालां. अगदी मनािारखां. हा क्लायांट मला वमळाला. कोरम िाहेिाांकडे माझ्याखातर िब्द
टाकल्यािद्दल धन्यिाद. मी त्याांच्यािोित चाांगला विवझनेि करून त्याांचे मन पजांकेल, चाांगल्या दजायचे प्रॉडक्ट
त्याांना देऊन तू त्याांना माझ्यािाठी द्रदलेला िब्द िाथय करून दाखिेन!", मी म्हणालो.
आता रात्रीचे आठ िाजून गेले होते. हे काम िहा िाजता आटोपणार होते पण होता होता या ना त्या कारणाने
उिीर झाला. मी वजतेंिच्या िहरात म्हणजे अलकापूरला आलेलो होतो. मागे दोन्ही िेळेि येथे आलो होतो तेव्हा
वजतेंिकडेच मुक्काम के ला होता आवण िकाळी माझ्या गािी गेलो होतो पण आज तो दुिऱ्या गािी गेलेला होता
म्हणून आता कोणत्यातरी हॉटेलमध्ये जेिण करून माझ्या िेकांड हँड कारमध्ये ििून मी रात्रीच माझ्या गािी
परतणार होतो. माझ्या व्यििायाची ही िुरुिातच होती आवण अलकपूरचा हा क्लायांट वमळिायला वजतेंिची
मदत मोलाची ठरली होती. या क्लायांटने जर प्रॉडक्टची प्रिांिा के ली तर आणखी त्याच्या ओळखीचे लोक मला
क्लायांट म्हणून लाभणार होते.
वजतेंिने मला जेिणािाठी स्टेिनजिळच्या एका हॉटेलचे नाि िुचिले आवण एक िािधवगरीची िूचना िुद्धा
के ली, "द्रकिोर, एक तुला िाांगायचांय! रात्री गाडी चालिताांना िेतूगाांि फाटा पार के ल्यानांतर थोड्याच िेळात
घाटाचा चढाि लागतो आवण त्यािर जे पवहलां धोकादायक िळण लागतां ना, तेथे िािध राहा फक्त, िाकी काही
नाही! तेथे थोडां जास्त घनदाट जांगल आहे आवण..."
"िािध म्हणजे? अँवक्िडेंट होईल म्हणून म्हणतोयि ना? नाही रे , मी गाडी रात्रीची हळू च चालिेन. काळजी
करू नकोि!" मी त्याला म्हणालो.
"अरे तिे नाही, तू तर गाडी काळजीपूियक चालििीलच, मला मावहती आहे, पण मी िेगळ्याच िाितीत िािध
राहा अिे िाांगतोय, तू विश्वाि ठे ि अगर नको ठे ऊि पण, माझां तुला िाांगणां आवण िािध करणां भाग आहे!"
"अरे वजतेंि िाांग ना, काय नेमकी भानगड आहे ती?"
"ते िळण लागलां की िाजूच्या जांगलातून वहरव्या िाडीतली एक स्त्री रस्त्यािर येते आवण आपल्या गाडीिमोर
येऊन उभी रहाते...िगळ्याांनाच नाही पण काही जणाांना अिा अनुभि आला आहे. तू फक्त एकच करायचां, गाडी
थाांििायची नाही. थाांिलाि तर िांपिील!"
मी हिायला लागलो कारण अिल्या गोष्टींिर खरांतर माझा विश्वाि नव्हता कारण अिा गाडीिमोर स्त्री येऊन
उभ्या राहण्याच्या अिांख्य गोष्टी मी कथा, कादांिऱ्या, वचत्रपट आवण मावलकाांमधून पवहल्या होत्या. मनोरां जन
म्हणून ठीक आहे पण खऱ्या आयुष्यात अिल्या गोष्टींची भीती िाळगायची म्हणजे जरा अवतियोक्ती होते, पण
तरीही त्याच्या िमाधानािाठी मी म्हणालो, "हो नक्की वजतेंि, मी योग्य ती काळजी घेईन!"
"ठीक आहे, चल िाय! हॅप्पी जनी आवण िेस्ट लक!"
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वजतेंिने फोन ठे िला आवण मी हॉटेलच्या रस्त्याला गाडी िळिली. हॉटेल चाांगले होते. मी मलई कोफ्ता आवण
तांदरु ी रोटी मागिली. दोन्ही पदाथाांची चि खरोखरच िुांदर होती.
मी विल द्रदले आवण गाडी स्टाटय के ली, िीट िेल्ट िाांधला. िाडेनऊ िाजले होते. या िहरात उगाच महागड्या
लॉज ककां िा हॉटेलमध्ये मुक्काम करून काही िाध्य होणार नव्हते आवण तिेही उद्या मला िकाळी दहा िाजता
आणखी एका िरकारी क्लायांटला भेटायचां होतां, तिी त्याांना िेळ द्रदलेली होती. तो क्लायांट राजकारणी लोकाांिी
िांिांध ठे ऊन होता. त्याला द्रदलेली उद्याची िेळ पाळणां आिश्यक होतां. मी िकाळी पाच पयांत गािी पोहोचणार
होतो. आवण आईही गािी एकटी होती....
िहरािाहेर पडेपयांत िाडेदहा िाजले होते, आता िहरातील नेहमीची रहदारी मागे पडू न हायिेची रहदारी िुरू
झाली. रस्त्याांिर िेगाने िाहणारे अिजड रक जास्त िांख्येने द्रदिायला लागले, तुरळक कार आवण टेम्पो होतेच!
वजतेंिने िाांवगतलेले तो फाटा रात्री िव्िा अकरा िाजता आला. ककां िहुना तो फाटा आल्यािर मला अचानक
वजतेंिने िाांवगतलेली त्या िाईची गोष्ट आठिायला लागली. मला मनातल्या मनात हिायला आले पण कु ठे तरी
मनातल्या एका कोपऱ्यात थोडीिी भीतीची लहर घर करून ििलेली द्रदिली...
त्या फाट्यािर मी थाांिलो. थोडा चहा घेतला. मी िहुदा त्याचां िेिटचां वगऱ्हाईक होतो. माझां वपऊन झालां की तो
दुकान िांद करण्याच्या तयारीत होता. दूरिर एखाद दुिरी झोपडी आवण दोन चार वमणवमणत्या पणत्या एिढेच
द्रदित होते, मग िांपूणय रास्ता िुनिान होता, वनमयनुष्य होता. टपरी िाल्याला पैिे द्रदले आवण तो टपरी िांद करून
वनघून गेला. वतथला िाकड्यािर थोडा िेळ मी तिाच ििून रावहलो.
िराच िेळ तिाच ििून मी येणाऱ्या जाणाऱ्या िाहनाांकडे िघत ििलो. गाडी ितत चालिण्याने थोडािा थकिा
आला होता, तो चहाने जरा दूर झाला होताच. पाचेक वमवनटाांत पुन्हा गाडी िुरू करून पुढच्या प्रिािाला वनघू
म्हणून मी थोडां तिाच ििलो. आईला रात्रीच जेिण झाल्यानांतर मी वनघतोय काळजी न करता झोप अिे िजािले
होते.
हायिेिर िमोर दूरिरून एक लायटटांग लािलेला रक मला येताांना द्रदिला आवण का कोण जाणे त्याच्या
के विनमध्ये अिलेल्या वनळ्या वपिळ्या लाल अिा म्युवझकप्रमाणे िदलणाऱ्या लाईविच्या प्रकािात ििलेला
ड्रायव्हर मला अवतिय िफायिारखा आवण झोपलेल्या माणिािारखा थांड आवण काहीही हालचाल करत निलेला
अिा द्रदिला....
त्याचे डोळे उघडे होते आणो त्याने नुितांच स्टीयटरां ग व्हील हातात धरलेलां होतां पण तो वनिल ििून होता तरीही
वनर्ियकारपणे रक आपला पुढे जातच होता. त्याचे हात थोडेिेही हलत नव्हते. थोडां विवचत्र िाटत होतां. "चला
वनघू, या रकच्या मागोमाग जाऊ" अिा विचार करून मी गाडीत ििलो आवण गाडी िुरू के ली. िेगाने त्या रकचा
पाठलाग करून जिळ जाऊन िघूया नेमका काय प्रकार आहे ते!थोडा टाईमपाििुद्धा होईल आवण वजतेंिने
िाांवगतलेल्या त्या िाईची भीतीिुद्धा कमी होईल....
त्याने िाांवगतलेले ते िळण आता घाटातल्या चढणीिर येणारच आहे. त्या िाईने यदाकदावचत पकडलांच िमजा
तर आधी ती त्या रक ड्रायव्हरला पकडेल. वतला पाहून घािरल्याने कदावचत त्या रक ड्रायव्हरमध्ये थोडीिी जान
तरी येईल, अिा विचार करत मी स्ितुःिीच हिलो आवण गाडी चालित रावहलो. मी माझ्या आिडीची गाणी
लािली...
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नाहीतरी व्यििायवनवमत्ताने मला कारमधून रात्री िेरात्री प्रिाि करण्याचे प्रिांग येणारच होते, अिा ऐकीि भूत
कथाांना मी घािरून घरीच ििून रावहलो तर काय होईल?
माझ्या कारचा िेग िाढिून मी आता त्या रकचा पाठलाग करू लागलो. घाट िुरू झाला. चढ िुरू झाला. मी त्या
रकच्या "िुरवक्षत अांतर ठे िा" पेक्षाही जिळ गेलो आवण अचानक िघतो तो काय?
तो रक ड्रायव्हर अचानक त्याच्या के विनच्या उजव्या िाजूची वखडकी उघडू न तिाच पूिीच्याच वनर्ियकारपणे
माझ्याकडे मागे िळू न िघायला लागला. िघतच रावहला. त्याचे डोळे िाजिीपेक्षा जास्त मोठे होते! पापण्या न
लिता एकिारखा माझेकडे तो िघत होता!!
"अरे िापरे , हा एकिारखा मागे पाहतोय, द्रकती भयानक िाटतांय ते! आवण मागे िघता िघता याचा रक किा
काय आपोआप पुढे चाललाय? किे िक्य आहे? हा काय प्रकार घडतोय?"
मी अिा विचार करत अितानाच त्याची मान चेहऱ्यािकट अचानक के विन मधून खाली लटकू न लोंिायला
लागली. त्या लटकलेल्या मानेची नजर मात्र माझेकडे रोखून पहात होती. तो वनिल चेहरा रकच्या
हेलकाव्याांिरोिरच हलत होता. डोके दाण दाण रकच्या िाहेरील भागाि आपटले जात होते आवण त्या चेहऱ्याच्या
डोक्यातून रक्त यायला लागले होते...
ते मुांडके माझ्याकडे टक लािून िघतच होते... आपटले जात अिताांनािुद्धा!!
हा भयांकर प्रकार आता मी आणखी जास्त िेळेकरता िघू िकत नव्हतो. मला हे अिे िघून मळमळायला लागले
आवण मी वतकडू न नजर हटिली आवण उजिीकडे रस्त्याच्या िाजूला अिलेल्या पियतािर लक्ष कें द्रित के ले. पण
तो वत्रकोणी पियत मला का कोण जाणे एखाद्या वधप्पाड राक्षिाच्या कापून जवमनीिर ठे िलेल्या मुांडक्यािारखा
द्रदिायला लागला...
वजतेंिने मला िाांवगतलेले ते िळण आता आलेले होते. िळणाप्रमाणे मी गाडी िळिली. माझ्या आधीचा तो रक
मात्र आता िळू न िकल्याने दरीत कोिळला.
"यापेक्षा ती वहरव्या िाडीिाली िाई द्रदिली अिती तर िरां झालां अितां, हा अिला विवचत्र अभि प्रकार तरी
िघायला निता वमळाला!", अिा मी विचार करतो न करतो तोच मला माझ्या गाडीतून मागच्या िीटिरून
आिाज आला, "अहो वमस्टर! ही काय मी आहे ना! के व्हापािून ििलेय तुमच्या गाडीत मागच्या िीटिर! एिढी
िुांदर मुलगी मागे ििलेली अिताांना तुम्ही मात्र िघत ििलाय त्या रक ड्रायव्हरकडे! काय आहे एिढां त्या रक
ड्रायव्हरमध्ये? "
हे ऐकल्यानांतर माझ्या अांगातून जोरदार एक भीतीची लहर पिरली! चेहरा घामेघूम झाला!
मी आरश्यात पवहले...
ती खरां च होती... ििलेली!
मागे! िीटिर!
वहरव्या िाडीत!
मागे िळू न िघण्याची वहम्मत होत नव्हती!
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पण आरश्यात ती खूपच िुांदर द्रदित होती!
आरिात मी िघतच रावहलो! एकदम अलौद्रकक िौंदयय! गोलिर चेहरा! काजळ घातलेले मोठे िोलके डोळे आवण
फु लपाखराच्या पांखाांिारख्या भािणाऱ्या पापण्या ! धारदार िुांदर नाक! गुलािाच्या फु लाांिारखे नाजूक िुांदर
थोडेिे विलग झालेले हिणारे ओठ!
"क..क.. कोण आहेि तू? माझ्या गाडीत किी आलीि?"
माझी िोिडी िळलेली िघून वतचे आरिात द्रदिणारे ओठ हिायला लागले.
मी गाडी चालितच होतो. मात्र अजूनही मागे िळू न िघायची माझी वहम्मत होत नव्हती.
आरिातून ती म्हणाली, "या िळणािर मला अनेक जण भेटतात ककां िा अिे म्हणा ना, की मी येथून जाणाऱ्या
अनेकाांना भेटते...
या िळणािर अिलेल्या त्या िाजूच्या पियतािरच्या घनदाट जांगलात मी राहते...एकटी!
झाडाच्या फाांद्याांचा पिरट झोका करून मी त्यात झोपून जाते. द्रदििा भरपूर झोप घेतली की मग रात्री िाधारण
9 िाजता मी उठते...
या घाटात या िळणािर काही िषाांपूिी माझा वमत्र अभय आवण मी गाडी चालिताांना अांदाज चुकल्याने गाडी
दरीत कोिळू न ठार झालो... वमत्राला मुक्ती वमळाली, पण मला नाही...माझे मन आमच्या आयुष्याला िेगळे
िळण देणाऱ्या या िळणाला िोडायला तयार होत नाही.
कारण माझा वमत्र आवण मी िेिटचे इथे एकत्र होतो ना, म्हणून! आवण िरां का, तू गाडी चालित राहा..."
मी भलत्याच प्रिांगात िापडलो होतो. वतला काय म्हणािे हेही िमजत नव्हतां आवण आता काय करािां हेही उमजत
नव्हतां! मागे िळू न िघण्याची वहम्मत होत नव्हती! मी िमोर आवण आरिात आळीपाळीने िघत गाडी चालित
रावहलो.
"या िळणािर येणाऱ्या गाड्याांमध्ये जे तरुण मुलां अितात माझ्या मेलेल्या वमत्रािारखे, त्याांच्या गाडीिमोर
जाऊन मी उभी राहते! उद्देश्य हा की, त्याांना थाांििून माझ्या िौंदयायने घायाळ करून त्याांना माझ्या मागे मागे
नेऊन जांगलातल्या माझ्या राहत्या झाडािर घेऊन जायचां... मग माझा वमत्र िमजून मी त्याांचेिी रात्रभर मनिोक्त
प्रेम करते आवण..." अिे म्हणून ती हिायला लागली.
मी गाडी चालित होतो पण माझ्या लक्षात आता एक गोष्ट यायला लागली. तेच तेच िळण पुन्हा पुन्हा यायला
लागलां. म्हणजे मी इतका िेळ गाडी चालित होतो तरी राहून राहून वतथेच पुन्हा पुन्हा येत होतो. चकिा ििला
होता मला!
ती मात्र िोलतच होती.
"आज अमािस्या. कधीतरी अिाच एका अमािस्येला आमचा अपघात झाला होता...आमच्या िारख्याांना
अमािस्येला जास्ती ताकद वमळते आवण मला एक िळी तरी लागतोच...मी दर अमािस्येला त्या जांगलातून िाहेर
पडू न िळी िोधत आिपाि जाते. आजही आले होते.."
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मी फक्त ऐकत होतो. गाडी चालित होतो. गाडी पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच मागायिरून पुढे जात होती. वतचे ऐकत
राहण्यािाचून पयायय नव्हता.
"द्रफरता द्रफरता तू चहा वपताांना द्रदिलाि त्या टपरीिर!"
माझ्या अांगािर िहारे आले. म्हणजे मी चहा पीत होतो वतथे हीिुद्धा होती??
"तू मला आिडलाि! आजपयांत माझ्या जाळ्यात अडकलेल्या िगळ्याांपेक्षा तू मला जास्त आिडलाि. पण तू त्या
कोणत्यातरी रक ड्रायव्हरकडे िघत होताि! मी तुला वमळिण्यािाठी िेभान झाले...
मग मी त्या रक ड्रायव्हर मध्ये विरले आवण त्याच्या मेंदत
ू ल्या निेिर आतमधून दणका द्रदला तिा तो ििल्या
ििल्या मेला.
मग मी त्याच्या आतमधून त्याचा रक चालित रावहले जेणेकरून ते िघून तू भारािल्यािारखा रकच्या मागे
येिील! आवण रक ड्रायव्हरच्या रूपाने मला एक िळी िुद्धा वमळे ल!
तू आलाि आवण काही िेळाने मी त्या ड्रायव्हरमधून िाहेर वनघाले म्हणून त्याची मान खाली लटकली...! मग
तुझ्या गाडीत येऊन ििले!...
मला आिडलेल्या िगळ्या तरुणाांना मी माझ्या झाडािरच ठे ऊन घेते...त्याांचेिी प्रेम करून त्याांचे तारुण्य िोषून
घेते आवण जजयर, िृद्ध झालेल्या अिस्थेत त्याांना माझ्याजिळ कायमस्िरूपी ठे िते..."
ही िडिड मला अिह्य होत होती...
मी आता ठरिलां की मागे िळू न िघायचांच! कदावचत मागे कु णी ििलेलां निेल, फक्त हा आभाि अिेल, मला
फििायला?
मला आता कु ठे तरी याचा अांत करायचा होता....ती खरोखरच अिली तरी वतला िाांगायचां होतां की, आता गाडीतून
उतर खाली! मी गाडी थाांिितो...
काय तो िोक्षमोक्ष लाऊन टाकू एकदाच!!
िि!
पहांमत करून मी मागे िळू न िवघतले आवण वतची वहरिी दृष्टी माझ्यािर पडली...
वतच्या चेहऱ्यािर मला आिययकारक भाि द्रदिले... आवण त्याच दरम्यान मला माझ्या िरीरात िदल जाणिू
लागले...
पायापािून हळू हळू माांड्याांपयांत अचानक किल्यातरी िेदना होऊ लागल्या, माझ्या पूणय िरीरात अचानक िदल
व्हायला लागला...
मी होतो त्यापेक्षा कु णीतरी िेगळाच व्हायला लागलो... माझ्या हाताच्या नखाांपािून मनगट आवण खाांद्याांपयांत
काहीतरी िरकत गेलां... माझे के ि िदलले...
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टेिलािर काचेच्या ग्लाि मध्ये अक्रोड ठे ऊन तो टेिल हलिला तर अक्रोड जिा हलेल तिा माझा मेंद ू डोक्यामध्ये
हळू लागला, डोळ्याला प्रचांड मुांग्या येऊन मेंदम
ू ध्ये िदल जाणिायला लागला...
माझे नाक, कान, ओठ िदलत गेले...
िरीराच्या िाहेरच्या आवण िरीराच्या आतमधल्या अियिात प्रचांड उलथापालथ झाली...
हृदय, आतडे, यकृ त, धमन्या, फु फ्फु ि हे िगळे अियि हलू लागले, त्याांच्या जागा िदलल्या, ते िरीरात
इकडेवतकडे द्रफरू लागले, रक्तात अचानक िेगळे पणा जाणिायला लागला... आवण ग जणू काही ते ििय अियि
िदल होऊन आपापल्या जागी परत येऊन ििले...
"माझा अभय, माझा अभय!"
मला चाांगलांच आठिायला लागलां, मी अभय आवण ही आहे प्रवणता..
आम्ही अलकापूरहुन येताांना या घाटात अपघात होऊन आम्ही दोघे दरीत कोिळलो होतो...
हो, मी अभय आहे...मीच वतचा अभय...
माझा पुनजयन्म झाला होता..
द्रकिोरच्या रूपाने...
मला िगळां आठिायला लागलां...
मला गाडीच्या मागच्या काचेतून द्रदिायला लागलां की प्रवणताने झाडािर िाांभाळू न ठे िलेले जजयर देह किेतरी
धडपडत पळत आमच्या गाडीमागे धाित येत होते... त्याांचे टोळके आमचा गाडीच्या द्रदिेने िेगाने येत होते...
मी पुढच्या िीटिरून प्रावणताच्या िाजूला िीटिर उडी घेतली...गाडी आता िेडीिाकडी चालत होती!!
वतच्या डोळ्यात डोळे रोखून पावहले आवण वतला वमठी मारली...
वतच्याही मुक्तीची िेळ आली होती...
ते टोळके िुद्धा आमच्या गाडीिर वमळे ल वतथे िाहेरून लटकलेल्या अिस्थेत गाडीिोित घिरत येत होते...
आवण गाडीिवहत आम्ही िगळे दरीत कोिळलो... 
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|| कला विभाग ||
अक्षता द्रदिटे पेंटटांग

पान: 163

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

िरण्या वगरजापुरे पेंटटांग
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विद्धेि देिधर व्यांगवचत्रे
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हेमांत िेटािदकर पेंटटांग
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िद्गुरू िाक्ये (ईिाां फौन्डेिन)
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|| लेखक आवण आरां भ टीम पटरचय ||
अविनाि ि. हळिे, विितीथयनगर, पुण.े
मोिाईल: 9011068472
ईमेल: avinash.halbe21@gmail.com
(लेखक टाटा मोटिय मधील वनिूत्त वडवव्हजनल मॅनज
े र अिून ते लेखक, प्रिचनकार, कथाकथन कार, व्याखाते,
भारुड िम्राट आहेत आवण या ििय क्षेत्राांत त्याांनी अनेक पाटरतोवषके प्राप्त के ली आहेत)
अवभषेक ठमके , डोंवििली
मोिाईल: 9768650098
ईमेल: abhishek.thamke@gmail.com
(लेखक िाय-फाय विषयाचे अभ्यािक आवण ई-पुस्तक प्रकािक आहेत. ते आरांभ चे िांस्थापक आहेत आवण त्याांनी
आतापयांत विविध ितयमानपत्रे आवण मराठी िावहन्याांिाठी आवण वचत्रपटाांिाठी कला द्रदग्दियन के ले आहे. त्याांच्या
आतापयांत अवग्नपुत्र, मैत्र जीिाांचे, टेरर अॅटॅक अॅट डोंवििली स्टेिन, पुन्हा नव्याने िुरुिात यािारख्या कादांिऱ्या
प्रविद्ध झाल्या आहेत.)
श्री. हेमत
ां िेटािदकर, जळगाांि
मोिाईल: 9403570268
(लेखक टरटायडय SBI कमयचारी अिून िाचन, लेखन आवण वचत्रकला हे त्याांचे आिडते छांद आहेत. ते िकाळ आवण
लोकमत ितयमानपत्र तिेच अनेक द्रदिाळी अांकाांमधून िातत्याने वलखाण करत अितात. तिेच त्याांनी "काळ
िुखाचा" आवण "माझां काय चुकलां?" ही दोन प्रविद्ध पुस्तके वलवहली आहेत)
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आविष अरुण कले.
मोिाईल: 9765262926
ईमेल: ashishkarle101@gmail.com
(लेखक विद्याथी आहेत. गेहलोत इवन्स्टट्यूट ऑफ फामयिी कोपरखैरणे, निी मुांिई. ते आरां भ चे काययकारी िांपादक
आहेत)
मीना झाल्टे, औरां गािाद
मोिाईल: meenazalte@gmail.com
ईमेल: 9860610547
(या उद्योवजका अिून आरांभ माविकाच्या मुद्रित िोधक आहेत)
विश्वाि पाटील, टटटिाळा
मोिाईल: 9765841700
ईमेल: vishwaspatil4@gmail.com
(हे विक्षक अिून आरां भ माविकाचे मुद्रित िोधक आहेत)
मांजष
ु ा िोनार, पुणे (ज्ज्योवतष प्राज्ञ)
मोिाईल: 9767676972
ईमेल: sonar.manjusha@gmail.com
(लेवखका अथयिास्त्र विषयाच्या अभ्यािक अिून त्या ज्ज्योवतष विषयातील पदिीधारक तिेच अांकिास्त्र प्रिीण
आहेत)
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द्रकिोर िळीराम चलाख, चांिपूर
ईमेल: kishor.chalakh@gmail.com
फोन: 9405900987
िैष्णिी कारां जकर, िातारा
आईचा ईमेल: karanjkar.savita@gmail.com
लेवखका Mass communication and journalism च्या विद्यार्थयनी आहेत तिेच आकाििाणी पुणे, युिािािी
काययक्रम िांचालक अिून त्याांनी अनेक नाटकाांत काम के ले आहे.
अवजत मुठे, नाविक
ईमेल: ajitmuthe@yahoo.com
(लेखक हौिी प्रिािी आवण जळगाि िहर महानगरपावलका उपायुक्त आहेत)
वनवखल िेलार
मोिाईल: 9987959084
ईमेल: shelar.nikhil@gmail.com
अक्षता द्रदिटे, िांगलोर
मोिाईल: 7483619155
ईमेल: adivate484@gmail.com
(लेवखका एका खािगी कां पनीत काम करतात)
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िविता कारां जकर, िातारा
मोिाईल: 9922814183
ईमेल: karanjkar.savita@gmail.com
(लेवखका प्रविद्ध वनिेद्रदका आवण कथा लेखक तिेच पाककला वनपुण आहेत. त्याांनी अनेक नाटकाांमध्ये भाग घेतला
आहे.)
विद्धेि प्रभुगािकर पुणे
मोिाईल: 9405952001
ईमेल: siddheshpg@gmail.com
(लेखक आयटी कां पनीत काम करतात आवण ई-पुस्तक प्रकािक आहेत. िुक स्रक या ऑनलाईन पुस्तक प्रकािन
िांस्थेचे ते मालक आहेत)
उदय िुधाकर जवडये, पपांपरी, पुणे
मोिाईल: 9552626496
ईमेल: udayjadiye2006@rediffmail.com
(लेखक हे पपांपरी येथील िुप्रविद्ध किी आहेत आवण ते खािगी कां पनीत काम करतात)
िुभाष द्रक. देिपाांडे
मोिाईल: 9421576069, 8830770906
िी. 603, आराध्य टॉििय, न्यू पाईपलाईन रोड?
लोकमान्य टटळक टर्मयनि जिळ, घाटकोपर पूि,य मुांिई 400077
(लेखक गीतेचे अभ्यािक आहेत)
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प्रकाि रामचांि क्षीरिागर, कु डु ि
य ाडी
ईमेल: kshirsagarprakash@gmail.com
विद्धेि देिधर, गोिा
मोिाईल: 9420161525
ईमेल: siddhesh.deodhar@gmail.com
(लेखक खािगी कां पनीत काम करतात आवण ते प्रविद्ध व्यांगवचत्रकार आवण कलाकार आहेत)
http://siddheshcreations.blogspot.com/
http://ittoons.blogspot.com/
डॉ. के तन हटरभाऊ दाांगट
ईमेल: vdketandangat@gmail.com
एम.डी. आयुिेद
महेश्वर वक्लवनक, तुकाई टेकडी चौक,
हडपिर, पुणे -४११०२८
अक्षर प्रभू देिाई
मोिाईल: +1 (408) 881-2287
ईमेल: akshar@akshar.co.in / akshar100@gmail.com

(लेखक कॅ वलफोर्नययात खािगी कां पनीत काम करतात. त्याांनी IIT मुांिईत M. Tech. के ले आहे.)
http://akshar100.wordpress.com/
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िटरता िािांत भोिले
ईमेल: saritasawant27@gmail.com

वनवमष िोनार, पुणे
मोिाईल: 8805042502
ईमेल: sonar.nimish@gmail.com

(लेखक B.E. (Etc), PMP, ITIL, ISO27K certified आहेत. ते एका खािगी कां पनीत काम करत अिून
वलखाण, िाचन, वचत्रकला आवण व्यांगवचत्रे हा त्याांचा छांद अिून आतापयांत त्याांच्या अनेक लघुकथा आवण तीन
कादांिऱ्या विश्वरचनेचे अज्ञात भविष्य, िलय, जलजीिा या कादांिऱ्या प्रविद्ध झाल्या आहेत. ते िध्या आरांभ चे
िांपादक आवण मजकू र आयोजक आहेत)
मयुरी विजय घाग
ईमेल: ghagmayuri2000@gmail.com
िुिणाय काांिळे / कििे
मोिाईल. 9960354673
ईमेल: suvrnakamble474@gmail.com
रूम न.25 िेक्टर.12 िाई ओमकार िोिायटी
कलांिोली
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रोहन के दारे
ईमेल: vickair2011@gmail.com
पत्ता: CGS कॉलनी ,
िेक्टर - A/93 BLG - 05
भाांडूप ईस्ट, मुांिई-42
जुईली अवततकर
मोिाईल: 8655778845
ईमेल: juilyatitkar@yahoo.in
३०१, श्री टरद्धी विद्धी धाम, प्लॉट नां – २१०/२१७,
िेक्टर नां – १०, निीन पनिेल.
अविस्टांट टीचर, न्यू इांवग्लि स्कू ल, कळां िोली
त्या आधी ACTREC मध्ये काम के ले
योगेि रामनाथ खालकर
पांचिटी - नाविक
मोिाईल: 7498400485
ईमेल: ykhalkar@gmail.com
नीला पाटणकर, विकागो
अमेटरका
मोिाईल +1(847) 8403286
पान: 174

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ (डिसें बर ते फेब्रु वारी 2019-20)

तरुण विचाराांचे त्रैमाविक

ईमेल: patankarneela@gmail.com
प्रा. विलाि गायकिाड, लातूर
मोिाईल: 8605026835
ईमेल: vilasdgaik668@gmail.com
स्िप्नील प्रकाि धने
िैजापूर (औरां गािाद)
ईमेल: swapnildhane1@gmail.com
राहुल दिे, कॅ वलफोर्नयया
मोिाईल: +1-734-720-2744
(लेखक खािगी कां पनीत अिून ते िध्या कॅ वलफोर्नयया येथे राहतात. ते कॅ लगरी (कॅ नडा) येथे स्थावयक आहेत)
िरण्या वगरजापुरे
(िय ११, जैन िाांवथया इांवग्लि मेवडयम स्कू ल, पचांचिड)
िडील ईमेल: nileshgirjapure@gmail.com

पान: 175

 अनुक्रमवणके िर जा

aarambhmasik@gmail.com

