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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट आहेत.
म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.
दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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ई साहित्य प्रहतष्ठान
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लेहिका व हित्रकार :तेजल दिलीपपंत अपाले
संपकक पत्ता .ुम-पो .काकडा
ता .अिलपूर .
हज .अुरावती
ुो .९९७५५८२६७१
ुेल tejalapale@gmail.com
या पमस्तकातील लेिनािे आहि हित्रांिे सवक कायिेशीर िक्क लेहिके कडे समरहित असून
पमस्तकािे ककं वा त्यातील अंशािे पमनुमकद्रि वा नाट्य, हित्रपट ककं वा इतर रुपांतर
करण्यासाठी लेहिके िी परवानगी घेिे आवश्यक आिे .तसे न के ल्यास कायिेशीर
कारवाई िोऊ शकते .

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright
entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.
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• हवनाुूल्य हवतरिासाठी उपलब्ध.
• आपले वािून झाल्यावर आपि िे फ़ॉरवडक करू शकता.
• िे ई पमस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापमवी ककं वा वािनाव्यहतररक्त
कोितािी वापर करण्यापमवी ई साहित्य प्रहतष्ठानिी परवानगी घेिे आवश्यकआिे.
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मनोगत
नुस्कार वािकिो ..िे ुाझं पहिलं पमस्तक आिे .याआधी ुी आहि ुाझं
लेिन ुाझ्यापमरतंि ुयाकित
े िोत .कधी वृत्तपत्रातून , कॉलेज च्या स्ुरहिके तून ुाझे
लेि, कहवता प्रहसद्ध झाल्या आिेत .पि आपििी पमस्तक हलिावं अशी समप्त इच्छा
ुनात िोती .ुला ुराठी वािनािी आवड लिानपिापासूनि आिे म्ििून ुी
इंटरनेट वर वेगवेगळ्या साईट बघत िोते आहि ई साहित्य या साईट िे काु बघून ुी
िूप प्रभाहवत झाले आहि त्यांना ुेल पाठवला, आहि त्याि गोड फळ म्ििजे आज
ुाझं पमस्तक आपल्यासुोर वािायला उपलब्ध आिे .ुी ुनापासून ई साहित्य
प्रहतष्ठानला िूप धन्यवाि िेते त्यांनी ुाझ्या स्वप्नाला अहस्तत्त्वात आिलं .त्यांच्या
आधाराहशवाय िे शक्य नव्ितं .िे पमस्तक प्रकाहशत िोिं म्ििजे ुाझ्याबरोबर ुाझ्या
कम टमंबािं िेिील स्वप्न िोत .
आपली ुराठी भाषा एवढी ुधमर आिे दक ती कम िालापि आपलंसं करते .
अगिी साधमसंतांच्या काळापासून साहित्यािा भला ुोठा वारसा आपल्याला लाभला
आिे .ुला अहभुान आिे ुी ुराठी असल्यािा .या साहित्याच्या अफाट ज्ञानात ुाझे
शब्ि म्ििजे फम ल न फम लािी पाकळी िे योगिान आिे .
िे पमस्तक आपल्याला कसं वाटलं ते जरूर कळवा .लेिनातील िोष
िािविाऱ्या प्रहतदियांिे स्वागत आिे .
आपला अहभप्राय नक्की कळवा .
धन्यवाि .
तेजल दिलीपपंत अपाले
9975582671
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अपकिपहत्रका
आयमष्याच्या प्रत्येक वळिावर
ुाझ्यासोबत िंबीर पिे उभे राििाऱ्या
ुाझ्या कम टमंबाला अर्पकत
---तेजल दिलीपपंत अपाले
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ओळि
ुी एक इंहजनीररं ग िी हवद्यार्थकनी
आिे. पि ुराठी वािनािी आवड
अगिी लिापिापासून आिे. लिानपिी
बरेि

पमस्तके ,

कहवता

कािंबरी

वािल्या. हशवाजी सावंत यांिं हलिाि
ुला आवडत. एिािं ऐहतिाहसक िृश्य
सुोर कसं उभं करायिं िे त्यांना
िांगलं

उुजलं

आिे.

ुी

लिानपिापासून कहवता करते , ुी
ुाझी पहिली
असताना

कहवता

के ली

िोती

३री ुध्ये
'हनळ्या

अंबारीच्या िाली..
'अथाकति ती बाहलश िोती पि आपििी कािी हलहू शकतो यािी ुला तेव्िा जािीव
झाली िोती. १०वी ुध्ये असताना ुी पहिली कथा हलहिली िोती 'संघषक'. त्यानंतर
लेि कहवता ककं वा एिािा हवषय आवडला तर त्यावर हलिीत िोते , पि हलिािात
सातत्य नव्ितं. पि ुराठी, हिंिी च्या पेपर ुध्ये ुी हलहिलेल्या हनबंधांिे नेिुी
कौतमक व्िायिं. बरेििा अव्वल िुांकिी हुळवला.
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एक स्वप्न आिे ते म्ििजे ुला असं हलिायिं आिे जे

आपल्यासारख्या साधारि ुािसाच्या ुनािं ठाव घेईल. जे आपि सगळ्यांनी
आपल्या

आयमष्यात अनमभवलं असेल , जगलं असेल. कारि शेवटी संवेिनशीलता सवाकत
ुित्त्वािी असते. िे ुाझं पाहिलं पमस्तक आिे. वािकांिा भरघोस प्रहतसाि हुळाला
तर असंि हलिाि समरु रािील, आििी नव्या जोुाने.
तेजल दिलीपपंत अपाले
ुो. ९९७५५८२६७१
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कधी कळलं का रे तमला
आयमष्य म्ििजे काय?
प्रश्न िा िरा दक
नमसतेि िालिारे पाय ?
जन्ु म्ििजे समरवात
आहि ुृत्यू िा शेवट
िे ुाहिती आिे सगळ्यांना
पि तरीिी ुनावर
भीतीिं का सावट?
तळिाताच्या फम लासारिं
जपतात न ते बालपि
असतात आईवडील
जे वेितात कि न कि
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घेिार ुी उं ि भरारी आकाशात, जेव्िा फम टतील ुला पंि
सैरावैरा धावेल आहि िमब
ं ून येईल हिहतजािं हशिर

अनेक आशा ुनी, अपेिांिंिी ओझं
आहि आयमष्य म्ििजे एक रंगीत स्वप्न
िालताना या ठरवून दिलेल्या वाटेवर
कािी नागुोडी वळि आलं
आहि नव्या उुद्या प्रेुािी झलक िािवून गेलं

शेवटी प्रेु म्ििजे आिे तरी काय?
कळली तर प्रीती नािीतर प्रेत
कळलं तर स्वगक नािीतर अिेर

थांबवलं बरेििा स्वतःला जेव्िा ुनात िा हविार आला..
के लं ुाझ्या ुनासारिं तर काय म्िितील िार लोक ुला?
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शोधतेय ुी अजूनिी त्या िार लोकांना पि.. . उुजलं
एक सत्य

गाठ त्यांिी िोिार ुृत्यूशय्येच्या वाटेवर
कारि ुाझ्या िेिाुागे िार शब्ि बोलण्यासाठी येिार तेि िे िार लोक..

त्यांनी दिलं काय ुला आहि ुी त्यांच्यासाठी गुावलं कीतीतरी..
कधी तोंडओळििी नािी झाली या लोकांशी
जयांच्यासाठी ुी वाट बिलवली
कळलंि नािी ुला ुाझी उं ि उडी फक्त एक पावलांिी ठरली
तरीिी िोत सुाधान की प्रश्नािी ऊत्तरे तर हुळाली
ुाझ्या ुागे ुाझ्यासाठी बोलिारी िार ुािसे आली
पि या सगळ्यांुध्ये ुला काय िवं ते हुळालंि नािी
हजवंतपिी कधीि न बहघतलेल्या
या िार ुािसांसाठी ुी स्वतः कधी जगलेि नािी
जाता येईल का परत त्या वळिावर ुला,
हजथे हुळे ल ुाझं जीवन ुला?
कारि सिन िोत नािी िे सारं आहि िोट्या िसण्यािे तृषार
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ुी जातंय हनघून पि ुन अजूनिी घमटुळतंय
त्याि नागुोडी वाटेवर
वाटतं हनघावं इथून न धावत समटावं त्या रस्त्यावर
पि नािी आिे ती वेळ आहि नािी आिे तो प्रवास

फक्त प्रश्नािी हशिोरी, िार शब्ि आहि पश्चताप
सांग ना रे ुला का आिे हि िौकट िार लोकांिी
जी आयमष्याच्या शेवटी ुला हविारते “शेवटी आयमष्य म्ििजे काय?”
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ुृत्यू
एक कटू सत्य .सवकपररहित पि तरीिी तेवढंि भयानक .ुनमष्य जन्ु घेऊन
या भूतलावर येतो आहि ुृत्यू िा त्या जीवनािा शेवट, वषाकनमवषे िालत आलेलं िे
हनसगाकिं िि .वैज्ञाहनक िृष्ट्या साधं आहि सरळ .पि िरं ि ुृत्यू एवढा साधा
असतो?
एिाद्याच्या जन्ुाने सगळीकडे आनंि पसरतो, शरीरातील नसानसात
रोुांि संिारतो एक जीव लिानािा .ष्य समरु िोिार असतकारि हतथे एक नवं आयम .
बोबडं बोलून .ुोठा िोतो, धडपडत िालायला हशकत िे सगळं फक्त त्या जीवाशी .
तर त्या लिा .ुयाकदित नसत नािं ुोठं िोण्याऱ्या हजवाबरोबर त्याच्या भोवतालिे
लोकिी ते सगळं जगत असतातत्याच्या लिानपिात तेिी ल .िान िोतात आहि
पन्नाशीच्या वयातिी पाि वषाकिा असल्यािा अनमभव घेतात पि ुृत्यू या .
धरपडलेलं लेकरू उठू न पमन्िा उभं राित पि ुृत्यूनंतर .सगळ्याच्या हवपरीत आिे
जस .ुािसािी सावलीिी राित नािी ंं एका जन्ुाने त्याच्या भोवतालच्या
आवडत्या व्यक्तींिा जन्ु िोतो तसेि एका ुृत्यू ने त्याच्या आसपासच्या लोकांच्या
भावनांिािी ुृत्यू िोतो .
पि शेवटी जन्ु आहि ुृत्यू ह्या एकाि नाण्याच्या िोन बाजू आिेत .जो
जन्ुला तो ुरिारि .पि या िोिोंुधील जे अंतर आिे ते आयमष्य आिे .जेव्िा जन्ु
घेतो तेव्िा आपल्याकडे कािीि नसतं .ना शब्ि ना ओळि, पि जगण्यािी इच्छा
आपल्याला सगळं कािी िेते. नाव, यश, आनंि, नाते आहि त्यािबरोर िमःि, अपयश
समद्धा .अनेक प्रयत्ांनंतर जेव्िा अपयश येतं तेव्िा आपल्याला ुृत्यू सोपा वाटतो .अनेक
िमःिांना जेव्िा सुोर जावं लागत तेव्िा आपल्याला ुृत्यू सोपा वाटतो .हि ुािसािी
ुानहसकताि आिे .
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पि आयमष्यि गहित सुजलं
तर फार सोपं आिे .फक्त आयमष्यात काय
हुळवायिं आहि काय वजा करायिं ते
ुात्र कळायला िवं .एिाद्या गोष्टीसाठी
शंभर वेळा प्रयत् करूनिी ती हुळत
नसेल तर थांबायिं नािी
कारि
किाहित एकशे एक वेळानंतर ती
हुळिार असेलिमःि हुळालं म्ििून !
आपि श्वास घ्यायिं थांबत नािी तर ुग
प्रयत् तरी का थांबवायिे .जीवनात
कम ठलीिी गोष्ट हुळवायिी असेल तर ती
हुळवण्याच्या ध्यास स्वतःुध्ये असला
पाहिजे .कावळ्यांनी दकतीिी ठरवलं तरी
तो गरुडझेप घेऊ शकत नािी कारि
आकाशाला गवसिी घालण्यािी हजद्द
गरुडाला ुमळाति असते .
म्ििून
कम ठलीिी
गोष्ट
हुळवायिी असेल तर आधी स्वतःुध्ये
तशी इच्छा जागृत व्िायला िवी .कारि
आपि अंड्याला बािेरून दकतीतरी फू ट
म्िटलं तर ते फक्त फम टेल .
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पि जर ते अंड स्वतः फम टलं तर त्यातून एक जीव बािेर येतो िे आिे
आयमष्यिं गहित .जोपयंत तमुिा श्वास िालू आिे तोपयंत तमुिे प्रयत् िालू असायला
िवे .जर प्रयत् थांबले तर तो हजवंतपिी आलेला ुृत्यू आिे .
जया लोकांुध्ये आपि वावरतो, पूिक आयमष्य घालवतो ते लोक ुेल्यानंतर
स्ुशानात घेऊन जातात आहि ते प्रेत जाळतात .त्या जळिाऱ्या जवाला प्रेतावर
आपलं अहधराजय गाजवतात .आहि कवटी फम टली दक सारे नातेवाईक परत दफरतात .
जया शरीराला आयमष्यभर आपि एवढं जपतो शेवटी ते राि िोत आहि ुागे उरतं ते
फक्त आपलं नाव .म्ििून जगताना असंि जगा दक ुृत्यूनंतरिी तमुिं नाव हजवंत
रािायला िवं .सतत प्रयत् करा स्वतःला एवढं ुोठं बनवा दक ुृत्यू िी तमम्िाला ुारू
शकिार नािी .आहि स्वतःला ुोठं बनवताना नैहतकता जपा .कारि व्यक्ती तीि
ुोठी असते हजला भेटल्यानंतर कम िी स्वतःला लिान सुजिार नािी .
ुृत्यू िे पृथ्वीवरिं एक अपररिायक सत्य आिे .आपि ुेिनत करतो कारि
त्याच्या शेवटी यश असत, आपि यशावर प्रेु करतो म्ििजेि शेवटावर प्रेु करतो .
त्यांिप्रुािे जसं जीवनावर प्रेु करतो तसेि ुृत्यूवरिी करा म्ििजे आयमष्य आििी
समंिर बनेल .आहि ुृत्यू नंतर तमुिं के वळ नाव न रािता एक आठवि म्ििून नेिुी
हजवंत रािील .
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ुृगजळ
आयमष्य म्ििजे एक हवस्तारलेले रान आिे
ऊन सावली च्या िेळांत लपलेलं समि िमःिािे कोड आिे
कधी शीतल कधी उष्ि, कधी सिन न िोिाऱ्या झळा
आहि अिानक येिाऱ्या आल्िाििायक कळा
हनसगाकच्या बाहुपाशात हबलगून नात्यांिा गोडवा गात
बीज रोवून प्रीतीिे रंगांना फम लपािरू िेतंय साथ
उघडू न डोळे इवले, ुृगिी बघतय सृष्टी
झोनझविारा वारा आहि धाविारे पाय बिलवत आिे त्यािी िृष्ट ी
बागडायला िवं त्यानं आहि आस्वाि घ्यावा जगण्यािा
पि नजर जाते हिहतजा कडे , आहि ध्यास लागतो हजंकण्यािा
असंख्य धाविारे पाय, वाट जाते एकि
ििभंगमर ते समि तरीिी ते िवंि
िोतो भास ुृगजळािा, बमद्धी िोते स्थूल
नाती जातात हवरून, कोुेजून जात नमकतंि उुलले फम ल
िूक दक बरोबर यातलं अंतर आता कळत नािी,
18
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कस्तमरी च्या शोधात स्वतः िा ि शोध लागत नािी

धावत धावता पायिी िीि झाले
एका आभासुमळे सारे जीवन कवडीुोल झाले .
आता ुृत्यूिी सुोर येऊन थांबलाय, संगतीला कम िी नािी
अपेिा तरी कशी करू?
ुृगजळा कडे जाताना ुी ुागे वळू न बहघतलंि नािी .
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िौकटीबािेरि नातं
िौकटीबािेरि नातं .... वािून गोंधळायला िोत नू ? िे कसलं नातं?ऐकलं
तर नािी कधी!!आहि आलािी कम ठला हविार ुनात तर तो के वळ नकारात्ुक ....!
नक्कीि कािीतरी अनैहतक ककं वा सुाजुान्य नसिारं नातं असेल. पि नेुकं आिे
तरी काय िे िौकटीबािेरि नातं ?आहि ते िरं ि इतकं वाईट आिे का?
आयमष्यात आईम -वडील , भाऊ बिीि, हुत्र ुैत्रीि सगेसोयरे या नावािाली
न येिारी पि कािी नाती या जगात असतात..जी अगिी हृियाच्या कोपऱ्यात अलगि
जपून ठे वली जातात. पि...िे नातं नेुकं कोितं

िेि कळत नािी.तरीिी सतत

िवंिवंस वाटिार आहि तेि बनतं िौकटीबािेरि नातं.
बरेििा अश्या कािी व्यक्ती आयष्यात येतात, जयांिा स्वभाव ,त्यांिं
वागिं-बोलिं ुनाला अगिी भावून जातं.त्यांिा सिवास आवडतो आहि सतत त्या
व्यक्तीसोबत रािावंसं वाटत. पि ते काय असत...?

'प्रेु'? नािी? पि ते प्रेु नसत

असंिी नािी.बरेििा वैवाहिक व्यक्तींिा जीवनात पि असे प्रसंग येतात.ुग त्याला
काय म्ििायिं...?
िरं तर िौकटीबािेरि नातं िे या सगळ्या गोष्टीला भेिन
ू जािार पि
अहतशय समंिर अशी भावहनक गमंफि आिे. त्यात िोन व्यक्ती ुनाने अगिी जवळ
असतात. त्या नात्यात हजव्िाळा असतो,काळजी असते आहि राग िेिील असतो. पि
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म्ििून ती व्यक्ती 'पती' ककं वा 'पत्ी' या नात्यांनीि सोबत रािावी अशी भावना िेिील
नसते, पि 'हुत्र’ ककं वा ‘ुैत्रीि' या संकल्पनेपेिािी पढे गेलेली ती व्याख्या असते, पि
फक्त 'ुनािी'... पि तरीिी ..एक हुत्र म्ििून ती व्यक्ती सतत आहि आयष्यभर
सोबत रािावी एवढीि ुाफक अपेिा! ुग अशी अपेिा असंन ..असं वाटिं िे िमकीिं
आिे का?
या नात्यात वय नसतं.वयांुध्ये िूप अंतर असिाऱ्या व्यक्ती समद्धा जवळ
येऊ शकतात,फक्त हविार जमळायला िवेत आहि ुनसमद्धा .ुग जे नातं एवढं पहवत्र
आिे ,वासनेिा जयाला गंधसद्धा नािी, के वळ आहि के वळ ुनािी तारे जमळलेली
आिेत ..भेटीिी ओढ आिे..सिवासािी आतमरता आिे..काळजीिी साथ आिे..ुग िरं ि
असं पहवत्र नातं िौकटीबािेरि आिे??आहि साुाहजक िृष्टया ते असेलिी तरीसद्धा
त्या नात्यात राििाऱ्या त्या िोघांना ते िवंिवंसि असतं.
बरेििा साुाहजक िडपिाुमळे या नात्यात िमरावा येतो ककं वा सवाात गहि
प्रश्न हम्िजे ...लोक काय म्िितील??या प्रश्नांुळे गोंधळम न जाऊन त्या व्यक्ती
एकुेकांपासन िूर जातात आहि आपला िांगला हुत्र गुावून बसतात.िे नातंि असं
आिे, िूर गेल्यांनतरसमद्धा ुनाच्या कप्पप्पयात जपून ठे वलेलंि असतं.फारि कुी लोक
असतील...अगिी बोटांवर ुोजण्याइतपत जे आपल्या या समंिर नात्याबद्दल कम िाजवळ
बोलत असतील. पि िे वािून त्यांच्या जमन्या पि गोड आठविींना उजाळा नक्कीि
हुळाला असेल.
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िे एक असं नातं आिे,जे कधीि तोडू न तमटत नािी. ुग िूर जािार तरी
दकती? हजथे ुन जमळलेली आिेत हतथे त्यांना बमद्धीिी िूर नेऊ शकत नािी.... पि
कािी कारिास्तव िमरावा आलािी तरी तर नातं ुात्र हशंपल्यातला ुोती जपावा
अगिी तस जपलं जात आहि बनून जात िौकटीबािेरि नातं..एक गोड आठवि ...
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स्त्री..
ती एक ुूती आिे
जगताना लागिारी स्पंिन आिे
असला िेि आपल्याकडे जरी
तरी त्या िेिािी ती ुूर्तककार आिे .
नऊ ुहिने उिरी ठे वून .
अगिी ुरि यातना सोसून
या सप्तरंगी जगात आििारी ती एक रिना आिे
बोट धरून आयमष्यािे धडे हगरवत
ुोठं करिारी ती शाळा आिे .
ुुतेिा झरा, वात्सल्यािा लळा
लीच्या एवढा नािी कम िाला कळवळा
'आई' या िोन शब्िात साठवली हतिी ुहिुा
िेवांनी ुाझ्यासाठी पाठवलेली िेवािाि एक भाग आिे . ..

येता संकट ुाझ्यावर, एक िात असतो पाठीवर
आधार असतो ुला हतिा, आयमष्याच्या वाटेवर
23
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रेशीु धाग्याुध्ये गमंफते ती एक समरेि गमंफि
करुिेिं अन प्रेुािं बांधते त्याला कमं पि
'बिीि'अशी, थोर आिे भाग्य
लिान असो दक ुोठी, ती एक ुायेिी पािर आिे .
ुनािी िोते घालुेल
येता तारुण्याच्या उं बरठ्यावर
स्पशक हतिा िोतो ठे वमनी िात िातावर
योग्य ुागक िािवून दिशा िेते ती
प्रेुािी नवी व्याख्या सांगून जाते ती
काळीज ुाझं, ठोका हतिा
असं नवीन नातं जन्ुाला येतं .
आयमष्यात नवीन रंग भरायला तीि येिं असतं .
प्रेुापासून बनलेली ती 'प्रेयसी'
ुाझ्यासाठी पररिाुािीिी पवाक न करिारी ती एक जयोत आिे

तमझं येिं अहि ुाझं िोऊन जािं
नकळत हृियाच्या कोपऱ्यात िळम वार बघिं
24
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ुाझा िोतो ुी, कधी तमझ्या स्वाधीन झालो??
तमझ्याहशवाय आता ुाझं अहस्तत्व नािी, इतका ुी तमझा झालो!!
ुाझ्या आसवांना बांध तू घातला
स्वतः ुात्र िडतर प्रवास के ला ..
सात जन्ुािी विन तर िोघांनीिी घेतली
तू तर ुाझ्यासाठी जीव ि ओवाळू न टाकला
'पत्ी' आिेस तू . ..तमझ्यात बसलंय ुाझं घर
तमझ्याहवना ुाझं जगिंि अथकिीन आिे .

शरीर एक, रूप अनेक
बंध एक, नाती अनेक
कधी आई बनून तर कधी प्रेयसी
कधी ुैत्रीन बनून तर कधी पत्ी
ती असते सतत ुाझ्यासोबत
ुला सावरण्यासाठी .. .
ुला ठे िल्यावर अश्रू ढाळण्यासाठी
कधी िमगाक तर कधी िंहडका ..
25
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प्रसंगी रिराहगिीिी बनते ..
ुाझ्यावरच्या संकटांना ुाझ्याआधी तो साुोर जाते ,
तू िेवािी एक समंिर आहि ुूर्तकुंत आकृ ती आिे ..
आहि तमझ्याहशवाय ुी अपूिक आिे
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'अथक प्रेुािा'
नािी असं कािी हजवनी, जयाला अंत नािी,,
नश्वर आिे प्राि आहि आत्ुा तोिी नािी ..
भावनांिा िेळ त्याला नात्यािं कमं पि
आहि शेवटी . .आठविींिं संगोपन

एक समंिर फम ल प्रेुािं . ..जयाला कोुजण्यािा श्राप नािी
िोन जीवांिं हुलन . ..त्याला अंतर नािी
प्रेुाच्या धबधब्यात उसांडमन वाितात
एक ििात अवघे आयमष्य जगतात ..

न जात पात- , न धुाकिा बांध
उत्कं ठ प्रेु न आयमष्यभरािी साथ
पि समहशहित असलेल्या अज्ञानी सुाजाला जरा सुज कुी आिे ..
प्रेुासारख्या पहवत्र नात्याला त्यांनी दिलेली अनैहतकतेिी जोड आिे
िडपू पाितात ते ुन . .जयांनी धाडस के लं प्रेु करायिं .. ..
हवसरतात ते िे कारि आिे त्यांिा कुकम वतपिा लपवण्यािं ..
27
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साऱ्या जगतावर ुात करायिी ताकि प्रेुात आिे . ..
पि प्रेुाच्या िऱ्या अथपासूनि जग वंहित आिे . ..
एक असं नातं हजव्िाळ्यािं , ुुतेिा आहि काळजीि
िक्कािं आहि बांहधलकीिं
हुळवण्यािा िेतू नािी आहि स्वाथाकिा गंधिी
फक्त आनंि घ्यायिा न आनंि वाटायिं
बाकी ुात्र कािीि नािी .. ..
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औपिाररकतेिा ुमिवटा
आजिं यमग म्ििजे स्पधेिं यमग .यशाच्या ुागे धावताना या यमगात अनेक गोष्टी
कालबाह्य िोत आिेत .प्रत्येकाला या जीवघेण्या स्पधेत रटकू न रािायिं आिे आहि
त्यासाठी स्वतःला हसद्ध करताना ुािूस िा ुािूस न रािता एक यंत्रुानव झाला
आिे .त्याुमळे सािहजकि ुािसातली ुानहसकतािी बिलली आिे, पि सुाजात
वावरतांना के वळ पैसा ककं वा पि असून िालत नािी, सोबत असावी लागते ती
'नैहतकता'. पि या स्ुाटक यमगात जूनं जाऊन सगळं ि नवीन आलंय , 'पत्र' जाऊन
ुोबाईल आले , ुग ुेल, skype इत्यािी .अगिी सगळं कािी स्ुाटक झालंय .आहि
यािाि पररिाु म्ििजे नैहतकतेिं स्ुाटक रूप 'औपिाररकता'.
आपल्या संस् कृ तीिी, ुूल्यांिी जोपासना करिे , या धकाधकीच्या जीवनात
जगतांना त्या ुूल्यांना अध्यात्ुािी, ुािमसकीिी झालर िेिे िी आिे नैहतकता .
अगिीि सोप्पया भाषेत जर नैहतकता आहि औपिाररकता या िोिोंुधील फरक
सांगायिं असेल

तर तो म्ििजे ुािसाने ुािसासोबत ुािसासारिी दिलेली

वागिूक म्ििजे नैहतकता आहि आपि ुमळात जसे नािीि के वळ वेळेवर आिलेला
नैहतकतेिा आव म्ििजे औपिाररकता .िूप फरक आिे या िोन ुानहसकतेुध्ये .
आपल्या िेशाला संस् कृ तीिा िूप ुोठा वारसा लाभला आिे .अगिी वैदिक
काळाुध्ये म्ििजे इ, स, पूवक १५०० च्या काळात नैहतक ुम ६०० - ल्ये नुूि के लेली
आिेत .त्यानंतर बौहद्धक काळातिी नैहतक ुूल्यांना ुित्वािे स्थान दिलेले आिे आहि
अथाकति ुानवी जीवनाुध्ये नहतक ुूल्यांिं स्थान अग्रगण्य ि असायला िवं .कारि
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जगताना जरी ुूलभूत गरजा म्ििजे अन्न, वस्त्र, हनवारा यांिी गरज असली तरी
ुानहसक जोपासनेसाठी नैहतकता िेिील तेवढीि ुित्वािी आिे .कारि त्यािी
गरज आपल्याला पिोपिी भासते .
वाईट वेळ कधीि कम िाला सांगून येत नािी .प्रत्येक कठीि प्रसंगी आर्थकक ुिति
लागते अशी बाब नसते .गरज असते ती आपमलकीिी, प्रेुािी म्ििजेि नैहतकतेिी .
ुध्यंतरी वािण्यात आलं िोतं आहि वािून डोळ्याच्या कडा नकळत
ओलावल्या िोत्या. एक ुध्युवगीय कम टमंब .पती .ुमले २पत्ी आहि - िोन्िी ुमलांच्या
हशििासाठी त्या िाम्पत्याने स्वतःला अगिी झोकू न दिल िोत .ुमलेिी हुशार आहि
ुेिनती िोती .ुोठा ुमलगा हशष्यवृत्ती हुळवून परिेशी गेला .आहि कािीि काळात
त्याने लिान भावालािी आपल्यासोबत बोलावून घेतलं .िोघेिी लठ्ठ पगारािी नोकरी
करत िोते न िमकता िर ुहिन्याला आई .वहडलांना पैसे पाठवीत- इकडे या
िाम्पत्यांच्या शेजारी एक ुमलगा राित िोता .साधारि त्यांच्या ुमलाच्याि व्िायिा .
पि हशििाअभावी छोटे ुोठे काुे करायिा .या िाम्पत्याला कािीिी गरज पडली
तर तो लगेि त्यांच्या ुितीला यायिा आहि भरपूर काळजीिी घ्यायिा .त्यांिी ुमले
रोज ककं वा वेळ हुळाला तशी त्यांना फोन करायिी, हवहडओ कॉल वरून बोलायिी .
सगळं कािी व्यवहस्थत समरु िोत आहि अिानक त्यांच्या वहडलांिा हृियहवकाराच्या
झटक्याने ुृत्यू झाला .त्या ुाऊलीला तर आभाळ कोसळलेलं .िोन्िी ुमलांना
कळवण्यात आलं .ुोठा ुमलगा आला आहि परं परेनमसार त्याने वहडलांच्या पार्थकवाला
अग्नी दिला .शोकसभेत आलेल्या एक व्यक्तीने त्याला लिान भावाबद्दल हविारलं दक
तो का नािी आला? तर त्यावर ुोठा भाऊ बोलला “नािी, तो आईच्या वेळी येिार
आिे” .
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त्याि िे भावनािीन उत्तर ऐकू न त्यांिी आई शून्याति गेली .स्वतःला सावरून हतने
त्या शेजारच्या ुमलाला जवळ बोलावलं आहि पोटच्या पोराला उद्देशून म्िटलं 'बाळ,
यांना सांग, स्वतःच्या आईवहडलांच्या अंत्यसंस्क- ंाराला आळीपाळीने यावं एवढं
त्यांना बंधन नािी िो .ुाझ्या हितेला अग्नी तूि िेिार .आजपासून तूि ुाझा ुमलगा .
'
सगळ्या हविारांना िािरवून टाकिारीिी घटना िूप प्रश्न सुोर ुांडते .
नेुकं कोि जवळि िोत?िर ुहिन्याला पैसे पाठविारे ुमलं दक प्रत्येक िाके ला ओ
िेिारा तो शेजारिा ुमलगा?
या घटनेवरून कळतं दक औपिाररकता आहि नैहतकता म्ििजे काय आहि
त्यांिं आयमष्यात काय स्थान आिे .के वळ कतकव्य म्ििून ती ुमलं आई वहडलांना पैसे .ना जरािी वेळ नव्ितापाठवत िोती पि त्यांच्यासाठी त्यांत्या उतार वयात िरं तर
त्यांना त्यांच्या सिवासािी जास्त गरज िोती पि त्यांिी गरज त्यांच्या ुमलांना
कळलीि नािी .त्यांनी पाळली ती फक्त औपिाररकता .याउलट त्या शेजारच्या
ुमलािी त्या िाम्पत्याला कािीिी आर्थकक ुित नव्िती पि िंबीर आधार िोता .तो
त्यांिी ुायेनी काळजी घ्यायिा आहि जगताना यािी जास्त गरज असते .
जगतांना पैसा िा लागतोि हि बाब अहतशय योग्य आिे कारि त्याहशवाय
भौहतक समिांिा आनंि घेता येत नािी .पि पैसा िेऊन नातीहि हवकत घेता येत
नािीत आहि ुानहसक समििी .हवज्ञानाच्या या यमगात सगळं जग जवळ आलंय पि
ुािसं िमरावलीत .
औपिाररकतािी बाब वाटते तेवढी सिज नािी .
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‘पाण्यातला ुासा झोप घेई कै सा? जावे त्याच्या वंशा तेव्िा कळे '
जोपयंत या औपिाररकतेिा आपि बळी िोत नािी तोपयंत त्यािं गांभीयक उुजि
कठीििआिे .कारि त्या ुाउलीने जे अनमभवलं ते आपल्यासारख्यांना कळिार नािी .
पि लोकांनी आपल्यासोबत जसं वागावं अशी आपली इच्छा असते तसेि आपििी
त्यांच्याशी वागावं .कारि 'पेराल तेि उगवेल '.
आपि वेळ नािी हि सबब पमढे करून आपली ुूल्ये , संस्कार हवसरत िाललो
आिे .िे सगळं वेळीि बिलायला िवं नािीतर नैहतकता तर कालबाह्य िोति आिे
नंतर औपिाररकतािी राििार नािी .आहि तो दिवस िूर नसेल जेव्िा
अंत्यसंस् काराला लोक हवहडओ कॉल वरून उपहस्थत राितील .

32

ऐक ना

तेजल अपाले

ुनकवळा
एक असं स्वप्न . ..ुिी हबंबलेलं ..
एक असं नातं ..हृियात कोरलेलं ..
एक असा साथी ..जो असेल िळवा ..
हुळे ल का असा ुला . ..ुाझा 'ुनकवळा'?
िोईल जरा धाकधूक ..ह्रियातलं गमहपत ओठांवर िमलताना
नकळत िेईल का तो साथ ुाझ्या त्या शब्िांना ?
िबा धरून बसलेल्या ुाझ्या अश्रूंना .. .
तोडेल का तो बांध ुाझ्या िमःिांिा?
हवलिि सोनेरी ििांिा सडा . ..
उधळे ल का ुाझ्यावर ..ुाझा ुनकवळा?

लागते ठे ि, रक्ताळतो पाय .
पि पायातून वाििाऱ्या लाल अग्नीपेिा िाि असतो एकटेपिािा ..
संगीतातले सूरिी नािीत आहि इंद्रधनूतले रंगिी ..
िहिक हुळिाऱ्या समिावरिीिी पडलाय पडिा . .
घेऊन िैतन्यािी पिाट ..गवसेल का ुला ुाझा ुनकवळा?
33

ऐक ना

तेजल अपाले

लढू न साऱ्या जगताशी . .घेऊन िातात िाती . .
शब्िांहवना जमळलेली नाती ..प्रेुाच्या उभारून िार हभंती ..
सप्तजन्ुािी शाश्वती .
फक्त ुी अन ुाझा सांगाती . .. ..
घेरून आिे तारुण्याच्या कडा . ..
कधी भेटेल ुला ुाझा ुनकवळा?
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ई साहित्य प्रहतष्ठान
ुराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या ुूड ुध्ये आिे. रडिारयांकडे लि नका िेऊ.
ुराठीत कधीि नव्िते इतके वािक आिेत आता. पमवी पमस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या
िजार िोनिजार प्रती छापल्या जात. पाि िजार म्ििजे डोक्यावरून पािी.
आता ई पमस्तकांच्या जुान्यात एक एक पमस्तक पाि ििा लाि वािकांपयंत जातं.
वषाकला िाळीसेक लाि डाऊनलोड िोतात. वािक एकुेकांना परस्पर फ़ॉरवडक
करतात. व्िट्स अप, ई ुेल, ऍप्पप, ब्ल्यम टमथ, वेबसाईट, पेन्राईव्ि, हसडी अशा असंख्य
ुागांनी

पमस्तकं

व्िायरल

व्िायलीत.

समसाट

समटहलत.

िेड्यापाड्यांच्या

गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक िेशात. रॉके टच्या वेगाने समसाट
समटलेल्या ुराठीच्या वेगाला आता कोिी थांबवू शकत नािी.
या धूुधडक िांतीत साहुल व्िा. आपल्या ओळिीच्या ुराठी सािरांना
यात ओढा. त्यांिे ई ुेल पत्ते, व्िाट्सप नंबर आम्िाला पाठवा. तमम्िी फ़क्त ििा वािक
आिा. ते शंभर आितील. आहि ते ििािजार. तमुच्या व्िाट्सप ग्रमपुधून यािी
जाहिरात करा. आपल्याला फ़म कट पमस्तकं वािकांपयंत पोिोिवायिी आिेत .
आपल्याला रटव्िी पेपर िी जाहिरात परवडत नािी. आुिे वािक िेि आुिे
जाहिरात एजंट. तेि आुिी ताकि. ुराठी भाषेिी ताकि जगाला िािवू.
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