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मनोगि
आांब्याच्या झाडाला आलेला िो मोिोर, र्ािार्रण धुांद करून टाकिो. आांब्याच्या
मोिोराला आम्रकु सुम म्िणणे रोमाांचक र् काव्यात्मक र्ाटिे. अशा आांब्याच्या सुगांधी,
सजनिम मोिोराची ओंजळ जशी मिाहशर्रात्रीला शांकराला र्ाििाि, िशी िी मायबाप
प्रेिकाांच्या चरणी र्ाििे. हशर्ाय प्रत्येक आांब्याच्या त्या मोिराच्या छोट्याशा फु लाांमध्ये
दकिी मोठी शक्तआ असिे. त्या छोट्या दाण्यािून हपर्ळा धम्मक कु यारीच्या आकाराचा, गोड,
रसाळ आांबा बनू शकिो. त्याच प्रमाणे माझ्या या छोट्याशा स्िांभािील हर्चार िुमच्या
मनाि रुजून सुांदर रसाळ हर्चाराांचे, प्रकल्पाांचे रूप धारण करार्े िी ईच्छा धरून मी िो
हलििे.
मी कािी हर्क्रआची सािळी चालर्ि नािी. र्स्िू हर्कि नािी. मी हर्चार देऊ
इहच्छिे. िे अनमोल असू शकिाि ककर्ा मािीमोल िोऊ शकिाि.
िो, र्ादळ र्ाऱ्याने, अर्काळी पार्साने जर झोडपले िर िो मोिोर गळू न जािो
र् त्या रसाळ फळाांची स्र्प्ने पूणव िोि नािीि. माझ्या एिाद्या स्िांभाचे िसे िोऊ िी शकिे.
पण िे िोऊ नये िी ईच्छा!
दरर्र्षी नर्ा मोिोर येिो. नर्ी पालर्ी बिरिे र् आम्रकु सुमाांचानर्ा बिर येिो.
म्िणूनच या पुस्िकािील एकािी स्िांभािील हर्र्षय या पूर्ी कु ठे िी पुन्िा ररहपट झालेला
नािी याची िबरदारी मी घेिली आिे.
मायबाप रहसक, परमेश्वर स्र्रूप र्ाचकाांना, िी आम्रकु सुमाांजली सस्नेि समपवण!
!
मेिरे बान दोस्िो,
एिसान मेरे ददल पे िुम्िारा िैं दोस्िो
ये ददल िुम्िारे प्यार का मारा िैं दोस्िो! !
शुभाांगी पासेबांद
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१ शांभूची कार्ड

चैत्र प्रहिपदेपासून म्िणजे गुढी पाडव्या पासून, चैत्र एकादशी, कामदा एकादशी
पयंि ठाण्यािील श्ी शांभूसाांकडे, श्ी शांकराची, भगर्ान मिादेर्ाांची कार्ड सजर्ून, उत्सर्
करायची पद्धि आिे. चैत्र पाडव्याच्या पूर्ीच, िी कार्ड स्र्च्छ रां गर्ून, हिच्या ज्या हपिळी
घांटा र् िांड्या आिेि, त्याांना ब्रासो पॉहलश करून कार्ड ियार ठे र्ली जािे. कार्डीला
लाकडी कमान र् िाांद्यार्र धरायच्या, मजबूि काठीला सुांदर रां गाने रां गर्ले जािे. गुजराथी
सांिेडा लाकडी कलाकिी प्रमाणे, लाल सोनेरी रां गाि िी कार्ड सजर्ली जािे. त्या काठीर्र
उजव्या बाजूला श्ी शांकराांची पपड आिे. काठीर्र एकआकडे नांदी आिे.
१९४२ साली, लॉईसबँकेि, नोकरील लागलेल.े रामचांद्र सांभस सर आिा नािीि.
िे ८५ र्र्षावचे िोिे. १५ ऑगस्ट१९४७ ची स्र्ािांत्र्याची पिाट त्याना आठर्ि असे. बँकेि
कायवरि असिानािी कु लधमव, कु ळाचार, त्याांनी कधी बुडर्ले नािीि. गुरूां बरोबर, गुरुनाथ
परशुराम दांडर्िे, त्याांनी बदद्रके दारनाथाची चालि पररक्रमा, पायाि चप्पल न घालिा,
काट्याकु ट्यािून अनर्ाणी के ली िोिी. प्रहिकू ल िर्ामानािून जाऊन त्याांनी अनेक पररक्रमा
के ल्या. मात्र त्यार्ेळी त्याांच्या िाांद्यार्र, सुमारे साठ दकलो र्जनाची िी कार्ड िोिी. या
कर्डीकडे बघून, श्ार्ण बाळाची गोष्ट आठर्िे. आपल्याला सर्ावना जी माहिि आिेच.
श्ार्ण बाळाने कार्डीि बसून आई र्हडलाांना काशी यात्रेलानेले िोिे. श्ार्ण बाळाचे आई
र्डील अांध िोिे र् श्ार्ण बाळ, हपण्यासाठी पाणी भरायला, िळया जर्ळ गेला असिा,
दशरथ राजाच्या बाणाने, िो घायाळ िोऊन मत्युमुिी पडिो. त्यार्र िरुण मुलाच्या
अकाली मत्यू मुळे, श्ार्ण बाळाचे आईर्डील दशरथ राजाला शाप देिाि दक िुलािी पुत्र
शोक िोईल र् मत्यू मुिी पडिाि.

िकदीर का हलिा हुआ िदबीर क्या करे !
दशरथाने मारला बाण श्ार्ण क्या करे ?
असे म्िणूनच िर म्िणिाि. पाण्याच्या ििानलेल्या माणसाला पाण्याची ककमि
कळिे. आिा पाणी टांचाई सुरु झाल्याने आपल्याला िी कळिे. कु ठल्याशा, पोटाच्या,
मजबुरीि, माणसाचे जीर्न नेिमीच जाि असिे. पाण्याच्या आर्श्यकिेसाठी, फार पूर्ी
पासून, कार्डीला डोलीला, एिादा िांडा दोरीने बाांधायची, पद्धि असिे. सांभूसाांच्या
कार्डीि दोन्िी बाजूला दोन िाांब्याचे िांडे ठे र्ायची सोय आिे आहण कार्ड उचलून यात्रेला
फलटण, हशिर पशगणापूर, अशा, उां च डोंगरार्र मांददराि असलेल्या मिादेर्ाच्या मांददराि
जायची कु लपद्धि आिे. सोलापूर सांगमनेर, नाांदड
े अशा भागाि िी पद्धि अजूनिी आिे.
कार्डीर्रचे, देर्ळाि हत्रमुिी पलग असून पत्रबके श्वर (नाहशक) प्रमाणे मूिी, पलग, र् नाग
आिे.
र्ाटेने, जािा येिा अनेक कार्डी, भक्तगण िाांद्यार्र घेऊन यात्रेला जािाना
ददसिाि.
कु लदैर्ि म्िणजे भगर्ान श्ी शांकर र् कु लदेर्िा म्िणजे आपल्या मुळगार्ची
देर्ी िोय. िांडोबाला सुद्धा भगर्ान श्ी शांकराचे रूप मानिाि. पण सांभस
ू ाांकडे श्ी शांकर
कु लदैर्ि, असा उल्लेि के ला जािो. भक्तआ भार्ाने यात्रेकरू जसे पांढरपूरच्या यात्रेला,
ज्याप्रमाणे डोक्यार्र िुळस र्ाहून नेिाि, िशी िी कार्ड असू शकिे. ज्याच्या त्याच्या
कु लाच्या ररिीररर्ाजा प्रमाणे कार्ड घेऊन देर्दशवनला यात्रेला जाण्याची पद्धि आिे.
प्रर्ासाि पाण्याची सोय व्िार्ी म्िणून कार्डीि िांड्याि पाणी भरून पुढचा मुक्काम
गाठायचा असिो. र्ाटेि कु ठे िरी झाडािाली कार्ड ठे ऊन दगडाांची चूल माांडून स्र्िस्िे
हशजर्लेल अन्न िाऊन हनजायचे र्दुसऱ्या सकाळी पुन्िा िीथव यात्रेला प्रर्ास सुरु िोिो.
साधारण १९२० च्या पूर्ीच्या काळाि, अशाकार्डी जेव्िा जांगलािून जाि
िेव्िा लुटमारी करणारे लुटारू कर्डीर्र र् भक्ताांर्र िल्ला करून लुटमार करीि.
अशासांकटािून सार्रून पुढे नेण्यास श्ी शांकर समथव असे. िरीिी या कार्डीि दाांडीच्या

समोर एक धारदार बरची, हत्रकोणी टोकाचा िलर्ारी सारिा चोप असिो. एक मजबूिपण
न ददसणारा भाला सुद्धा आिे. िी कार्ड र्नािून जािाना, शत्रूपासून स्र्सांरिणाची के लेली
व्यर्स्था शत्रूला ददसू नये म्िणून या ढाल र् िलर्ारी र्र फु ले, कापडी झेंड,े पिाका र् रां गीि
हनशाने लार्ून ध्र्ज, उभारून िी शस्त्रे लपर्ली जाि. ह्या पिाका सुद्धा िूप सुांदर र् सोनेरी
जरीच्या आिेि. कथेकरी गुरुजी पायाि जे चाळ बाांधिाि, िो जड हपिळीचा चाळा सुद्धा
त्याांच्या पालिीर्र अडकर्लेले आिेि. आिा आिील मणी हनिळल्याने िे चाऴ र्ाजि
नािीि पण ददसिाि मात्र सुांदर.

श्ी सांभस
ू ाांचे र्डील, हर्श्वनाथ सांभस
ू िे िरीभक्त परायण िोिे र् मांददरामध्ये
त्याांचे सुांदर प्रर्चन िोई. िे गार्ी, श्ीमद्भागर्ि कथा ऐकर्ीि. गार्ािील मांडळी मांददराि
जमि असि. एके ददर्शी मत्यु बद्दल सुांदर हर्र्ेचन त्याांनी मांददराि के ले. घरी आले र् सर्व
मुलाांना र् नािेर्ाईकाांना साांहगिले " मी अर्घ्या दोन िासाांचा सोबिी आिे. " सर्ांची भेट
घेऊन त्याांनी देि ठे र्ला, िेव्िा नािेर्ाईकाां बरोबर अर्घा गार् अश्ू ढाळि िोिा, श्ी सांभस
ू
बँकेि कामाला िोिे. बदलत्या काळासोबि, आपल्या गुरु सोबििी, त्याांची रजा मांजुर िोणे
याला यात्रेला कधीिी अडचण आली नािी. एकदा र्हडलाांचे मत्यूचे िेरा ददर्स सुिक
पाळण्यासाठी सुट्टी माहगिल्यार्र गोरा सािेब म्िणाला, "आमच्याकडे अशी मत्यू नांिर,
श्ाद्धाची पद्धि नसिे आहण कामे करणे िाच देर्, िुम्िी र्ाटल्यास राजीनामा द्या. " िेव्िा
"हपि किवव्य श्ेष्ठ" िे जाणून सांभूस राजीनामा देऊन गार्ाकडे हनघाले.
कार्डी समोर म्िांटली जाणारी गाणी, आरत्या, भहक्तगीिे सुद्धा हर्शेर्ष आिेि.
ित्कालीन लोक सांस्किीचा िी गाणी आरसाच आिेि. चैत्री एकादशीच्या ददर्शी, कार्डी
समोर पूजा अचाव र् सर्ाष्ण ब्राह्मण पूजा, अशी रीि पूर्ावपार आिे. िास कडकण्या,
साांजोऱ्याांचा नैर्ेद्य दािर्ला जािो. श्द्धा भक्तआने घरािील र्ािार्रण भरून जािे.
मी भेटले िेव़़िा, १९४२ ची चलेजार्ची चळर्ळ श्ी सांभस
ू ाना आठर्ि असे.

देशभक्तआ शब्दाशी असलेले माणसाचे नािे श्ेष्ठ असिे. कॉंग्रेसच्या काळािील
कािी स्र्ािांत्र्य लढ्यािील सर्ोकष्ट ददर्स त्याांना आठर्िाि. सांघ पररर्ार, त्याांचे जेष्ठ
कायवकिे र् त्याांच्या कािी आठर्णी श्ी सांभस
ू अजून साांगिाि. त्य़ार्ेऴी, ८५ र्र्षावच्या
असलेल्या सांभस
ू ाांनी त्या र्यािील त्या काळािील त्याांनी अनेक पि बदललेले पाहिले. अनेक
मोठे र् मित्र्ाचे सामाहजक बदल देिील त्याांनी बहघिले. दुसऱ्या जागहिक युद्धाची मात्र
पुसटशीच आठर्ण आिे असे िे साांगि िोिे. युद्ध भूमीर्र धारािीथी पडलेल्या सैहनकाांच्या
बािम्या, १९६२ साली भारि चीन युद्धाच्या र्ेळी त्याांना भारिीय नागररक म्िणून अस्र्स्थ
करीि असि. त्यार्ेळी िे या कार्डी जर्ळ बसून, सर्ांच्या रिणासाठी प्राथवना करीि. आिा
बदलत्या काळानुसार कार्ड नाचर्ली जाि नािी. कार्ड घेऊन देर् दशवनाला हनघालेले
थोडेफार जे भक्त र् जी कािी घराणी, हशल्लक आिेि त्याि िे सांभस
ू कु टुांब आिे. िी पालिी
सिा फु ट लाांब िीन फु ट रुां द असून २७ र्ेगर्ेगळ्या भागाांची बनलेली असून िे जोडू न सजर्ून
पुजेस ठे र्ली जािे. चैत्र प्रहिपदे पासून रोज अिांड िेलर्ाि असिे, रोज पूजा आरिी नैर्ेद्य
असिो र् एकादशीला िास अशा आरत्या र् गाणी म्िणून पालिीचे भाग पुन्िा र्ेगळे के ले
जािाि. हिच्या हर्हर्ध भागाांचे िुकडे, र्ेगर्ेगळ्या हपशव्याि ठे र्ले जािाि. गौरी गणपिीचे
जसे, हर्सजवन झाल्यार्र गौरीचे मुिर्टे र् पुन्िा मलमली र्स्त्राि, डब्याि ठे र्िाि िशी िी
पालिी मग िुकडे करून, उर्वररि काळ आपल्या त्या लाकडी सांदक
ु आि राििे. देिाची कार्ड
ह्या ग्रामीण शब्दाचा उगम, या कर्डींच्या रचनेि असेल का?
या काळाि कार्डीचे पाहर्त्र्य पाळले जािे, पीजा नसिाांना मात्र जप िोिो.
सांभस
ू ाांची कार्डीच्या नुसत्या दशवनाने अांगार्र रोमाांच उभे राििाि. स्र्िःच्या शारीररक
प्रश्ाांनी र् दुबवलिेने जरी आपण िीथवयात्रा करू शकि नसलो िरी अनेक रठकाणी यात्रा
करून आलेल्या या कार्डीच्या दशवनानेच आपण पार्न िोिो,
कालप्रर्ािाि र्ाहून गेलल्े या ददर्साांचा दुर्ा, असाच हचरां िन जपार्ा.
देिाच्या कार्डीि भक्तआ भार्ाचा ठे र्ा, िा कार्डीचा भक्ताांना साांगार्ा,
श्द्धेने िाि जोडू न आशीर्ावद घ्यार्ा. युगायुगाांच्या इहििासाचा िा दुर्ा

२ मािेरचा मोिोर.

शुभ शकु नी मािेरचे कार्ळे अांगणाि आले. मािेर या कल्पनेने स्त्री मोिोरिे.
अांगणाि ओरडणारा कार्ळा कािीिरी शकु न साांगिो दक पाहुणे येणार आिेि र् त्या
शुभशकु नाने गहिणी मोिरून जािे. िो कार्ळा हिला मािेरचा दूि र्ाटिो. मग िी त्या
कार्ळ्याला दिीभाि दािर्िे. अशा कर्ी कल्पना लोक साहित्याि आढळिाि.
सासुरर्ाशीण हस्त्रया मािेरचा साांगार्ा, हिथून बोलार्णारा दूि या कल्पनेि नेिमीच
रमिाि. सासरी र्ास्िर्ाांच्या चटक्या पासून र्ाचर्णारे , सद्यहस्थिीि असलेल्या असिाय्य
पररहस्थिीि स्त्रीला िे मलम, िी अफू ची गोळी उपयोगी पडिे. प्रत्यिाि मात्र िे मािेरचे
स्र्प्न, िो आधार िरा असिो का?
सासरी उभ्याने जा र् आडव्यानेचत्या घरािून बािेर पड, असे साांगणारे िे मािेर,
मनाला मोिोर आणार्े एर्ढे सुहप्रय, सुयोग़य, असिे का? मुलीला मािेरी िरी "िूप िर्ीशी"
लाडकआ असे लेबल असिे का? एकु लिी एक मुलगी असली िर ठीक, पण बहिण भाऊ अशी
जोडी असली िर? भाऊ िर्ासा र् बहिण नकोशीच र्ाटिे अशी पररहस्थिी असू शकिे. चार
ददर्स मुलीला मािेरी आणायचे िरी, घरी कधी भार्ाला, कािी घरी कािी र्हडलाांना
जीर्ार्र येिे. बालपणापासून ज्या घरी दकमान र्ीस र्र्षे मुलगी र्ार्रली िे घर हिला
सांकटकाळी चार ददर्स आधार द्यायला ियार नसार्े?
पसधुिाई सपकाळ (माई )याांची गोष्ट त्याांचे आत्मचररत्र आपण र्ािाणिो. मात्र
त्या माईला आधार द्यायला जो पिी, जो भाऊ, जे र्डील असमथव ठरले त्याांना जाब
हर्चारायला उस्फु िवपणे उत्सुक िोि नािी. देर्ी इमेज म्िणून स्त्रीने सोसलेच पाहिजे का?
सिीची समाधी दािर्ून नेिमी स्त्रीने सिी जार्े, जगण्याचा िक्क सोडार्े अशी भार्ना

स्त्रीर्र का लादली जािे? स्त्रीला असमान र्ागणूक देण्याचे, िे स्लो पॉयझपनग मािेरपासूनच
सुरु िोिे.
मुलींना चार ददर्स मािेरी आणले िरी त्या छोट्या र्ास्िव्याि "आनांदी आनांद
गडे" चा मुिर्टा स्त्रीला मािेरी आल्या िणा पासून चढर्ार्ा लागिो. घटस्फोट, मािेरी
परि येणे िूप दुिःद असिे. कु ठल्यािी स्त्रीला िे नकोसेच असिे. दुधाचे पािेले, िूप चटका,
सिन िोईना झाल्यार्रच िािािून िाली गळू न पडिे. स्त्री सांसार असह्य िणीच सोडिे
ककर्ा िसे ठरर्िे. पसधूिाई सपकाळ याांच्या आत्मचररत्रािून समाज काय हशकिो?
" जा मुली जा ददल्या घरी िू सुिी रिा" असे गीि आळर्ि मुलीच्या
जबाबदारीिून सुटलो म्िणि रोज र्िवमान पत्रािील बलात्काराच्या बािम्याांनी िैराण आई
र्डील सुस्कारा सोडिाि. गळ्यािील चार मण्याांच्या आड िी काय दु:ि घेऊन र्ार्रिे,
दकिी कष्ट करिे, सासरी हिला कशी र्ागणूक हमळिे याचा हर्चार करीि नािीि. मुलाच्या
लग्नािील अडसर हनघाला, म्िणून मुलाच्या लग्नाचे बेि रां गर्ू लागिाि.
कशीबशी, मुलगी सासरी नाांदिे! कधी भेटायला आलेल्या मािेरच्या
नािेर्ाईकाांि, िी आई र्डील सर्ांगडी शोधिे. मािेरचे िे पाहुणे कार्ळे , कार् कार् करिाि.
बडबड करिाि. िे लोक शॉपपग- भटकां िी नांिर मुलीच्या िािचे िािाि. िी भाांडी घासि
असिाना, िे दाि कोरि बसिाि. आपली कन्या कष्ट करिे िे त्याांना िुपि नािी. िािार्र
पाणी सोडू न " इदां न मम " म्िणून मुलीची जबाबदारी, त्याांनी पार झटकलेली असिे. हिची
झुांज, ओढािाण, एकाकआ अर्स्था िे कार्ळे , कलकल करीि बघिाि. फक्त चचाव करिाि.
मुलीचा मािेरचा मोिोर त्यार्ेळी जळू न जािो. कािी कारणाने सासरचा छळ असह्य िोऊन,
जर िी कन्या चार ददर्स मािेर आली िर? त्यार्ेळी िे कार्ळे उडू न जािाि. हिला एकाकआ
पाडिाि. हिला टोचून मारिाि. त्याांना बहिण ककर्ा कन्या फक्त आपल्या कडील लग्न
कायावि दाहगने घालून, हमरर्ि असलेली िर्ी असिे. हिच्या सुि दु:िाशी र् आिल्या
दु:िाशी मािेरच्या कार्ळ्याांना कािी देणे घेणे नसिे.

शुक्रर्ारची किाणी आठर्िे? बहिण उपाशी आपल्या मुलाांना गार्जेर्णाच्या
र्ेळी जेर्ायला घेऊन आलेली, त्या श्ीमांि भार्ाला, नकोशी असिे. िो हिला िािाला धरून
िाकलून देिो. बहिणीला गरज असिे ना! गरजेच्या र्ेळी उपयोगी पडि नािीि िी! ना -िी!
पुढे श्ीमांिी आल्यार्र बहिणीला िो जेर्ायला बोलार्िो. बहिण फक्त श्ीमांि र् िोंड देिली
यार्ी, हिचे गरजेच्या र्ेळी हिने येऊ नये, र्ाटल्यास सासरी मरार्े, असे साांगणारे मािेरचे
कार्ळे , िे कायम र्ास्िर् असिे.
कु णी िे भोगिे, कु णी िे साांगिे, कु णी िे लपर्िे! पसधूिाई सपकाळ, याांच्या
कथेिून िे जगाला ददसले. पण धडा कु णी घेिला का? कु ठे गळाला मािेरचा मोिोर?

५ नारो शांकराची घांटा

नाहशकची नारो शांकराची घांटा िी त्या गार्ाची िास ओळि आिे. नाहशक
(मिाराष्ट्र) येथील पांचर्टी भागाि गोदार्री नदीच्या िीरार्र, नारो शांकराचे मांददर आिे.
रामेश्वरच्या धरिीर्र बाांधलेले िे नारो शांकर मांददर नारो शांकर राजे बिाद्दूर याांनी १७४७
साली बाांधले िोिे. प्रमुि मांददर एका उां च चौथऱ्यार्र बाांधलेले आिे. या मांददराची सजार्ट
उल्लेिनीय आिे. िालील पहिल्या थरार्र कोरीर् निी आिे. दुसऱ्या पट्टीर्र िोंडाि
मोत्याच्या माळा धरलेल्या मोराांची मोरार्ली राांग आिे. या मांददराच्या बािेर कोरीर् िाांब
असून मांददराच्या चारिी कोपऱ्याि पद्मासनाि बसलेल्या ऋर्षींच्या मूिी आिेि.
र्ाघ, माकडे र् ित्ती याांच्या मूिी आिेि. सांिाांच्यामूिीचे िािाि पहर्त्र ग्रांथ र्
गुलाब आिेि. र्ि र्ल्ली, माणूस प्राणी, पिी हनसगव याांच्या अद्वैिाचे र् पयावर्रण रिणाचा
सांदश
े देणारे िे "नारोशांकर मांददर" मी १९६३ सालापासून पाििे. गोदार्रील नाहशककर
गांगा म्िणिाि या भागाला साांडर्ा, दगड असे म्िणिाि.
या मांददरा भोर्िी अकरा फु ट उां च अशी िटबांदी आिे. त्या िटबांदीर्र ४ छत्र्या र्
मेघडांबरी आिेि. त्यािील एक १९६५ सालच्या पुराि र्ाहून गेली. या िटबांदीच्या मध्यार्र
नारो शांकराांची घांटा आिे. बाजीरार् पेशव्याांचे सांबांधी, हचमाजी अप्पा याांनी र्सईचा दकल्ला
पजकल्यार्र, र्सईच्या दकल्ल्यािील एक घांटा चीमाजी राजेंनी, सरदार राजे बिाद्दूर याांना
त्याांच्या युद्ध कौशल्या बद्दल बिीस ददली. िी ित्तीर्र लादून िूप थाटाि िी नाहशकला
आणली असे र्डील साांगि असि. ६ फु ट व्यासाची िी घांटा ब्राँझची बनर्लेली आिे. िी घांटा
र्ाजली दक हिचा आर्ाज ५ मैल पयंि पोिोचिो. ह्या घांटेर्र १९२१ सालाची नोंद आिे.
भव्य अशी िी घांटा दुरून पहिली िरीिी, आपण नाहशक मध्ये राििो, या पहर्त्र
गांगा गोदार्रीचे पाणी हपिो र् एक उज्र्ल इहििास प्रहसद्ध गार्ाचे नागररक आिोि, याचा

आनांद िोिो. प्रभू श्ीरामाच्या पहर्त्र स्पशावने पार्न अशा या पांचर्टी पररसरािच, िी नारो
शांकरची घांटा आिे. िा दैर्योगच आिे. नाहशकचा राजे बिाद्दूर लेन, राजे बिाद्दराचा
र्ाडा, िी सुद्धा इहििास दशवक स्थळे च आिेि.
िूप र्र्षावपूर्ी पूर आला असिाना जेव्िा एक दगडी छत्री र्ाहून गेली, िेव्िा िी
घांटा र्ाजि िोिी असे र्डील साांगि असि.
आिा नाहशक शिर मांददराांचे शिर उरले नािी. "र्ाईन कॅ हपटल " ककर्ा "िोली
हपकहनक", पयवटन स्थळ अशी नर्ी ओळि या शिराला हमळाली आिे. आज त्या देर्ळाांचे
पाहर्त्र्य, मांददराांचे र्ैभर् कमी झाले का? नुकिेच १/१/२०११ रोजी रात्री, नर्र्र्षी कािी
उत्छन्िल िरुण िी घांटा, जोरजोराि र्ाजर्ि िोिे र् त्यार्ेळी या घांटेचा कािी भाग िुटून,
िाली पडला. नारो शांकर राजे बिाद्दराांच्या त्या पराक्रमाच्या, उज्र्ल इहििासाचा एक दुर्ा
हनिळला, दुिः झाले.
अधेच टाकु नी डार् जायचे अांिी
िेच साांगिे िी नारो शांकरची घांटी||
प्रभू रामचांद्रा दे सर्ाव िुझी भक्तआ||

४ आिा झेपि नािी

र्ेळेचे हनयोजन कसे करार्े आहण त्याि र्ाढिे र्य, घटिी शक्तआ र् प्रदूर्षण या
मुळे कां बरडे मोडलेली व्यर्स्था, या प्रश्ाांनी आपण नेिमीच भाांबार्ून जािो. "पाच हमहनटाि
येिो" साांगार्े िर कु ठे िरी, रास्िा रोको नािीिर, बांद नािीिर ट्रादफक जाम! मग आपण
म्िणिो "आिा झेपि नािी" हचडहचड िोिे ना! या सर्ावर्र एक उपाय आिे! "नािी
म्िणायला हशका" सकाळ पासून रोबोट सारिे काम करायचे, देि धमावलािी र्ेळ नसिो
अशी घाई िोिे. त्याि िू बािेर जािेच आिेस िर...... येिाना आण म्िणून यादी िािी
हमळिे. दूरदशवनला हचकटलेल्याांना, पाय मोकळे करण्यासाठी, दफरायला जायचे असिे मात्र
कामाची यादी आपल्याकडे सोपर्ायची असिे. ट्रेडहमलर्र व्यायाम करणाऱ्याांना, पाण्याचा
ग्लास िािाि िर्ा असिो. हशर्ाय थोडासा आत्महर्श्वास कमी असलेली र् साधी व्यक्तआ
मग, सोसेना इिके काम डोक्यार्र घेि.े नार् िर ठे र्लीच जािाि, पण उगीच कामेिी
लादली जािाि. िूप कामाांच्या गडबडीि काय करायचे?
१) कामाची यादी करार्ी र् मित्र्ाची कामे आधी करार्ीि.
२) रस्त्याच्या नकाशानुसार कु ठले काम आधी र् कु ठले नांिर िे ठरर्ार्े.
३) दुसऱ्याांनी पाय दुििाि म्िणार्े र् आपण कां टाळू न काम करि कोसळार्े िे
कधीिरी थाांबर्ायला िर्े.
४) सर्ावना िुर्ष करणे शक्य नसिे. सापाला दुध पाजले िरीिी िो हर्र्षच
ओकिो.

५) "करणाऱ्याने करि रिार्े, बसणाऱ्याने बसून रिार्े" िी कायव सांस्किी असेल,
िर छोटी कामे िरी दुसऱ्यार्र सोपर्ार्ी.
६) मोठी कामे करण्याची िमिा र् बुद्धीमत्ता असणारी व्यक्तआ सुद्धा शारीररक
िमिा कमी पडल्यास मागे पडिे. आपल्याला दोन िाि आिेि. त्यामुळे मल्टी टापस्कग
अर्घडच असिे. िे जाणार्े.
७) पटकन िो म्िणू नका. हर्चार करिे, बघिे, ठरर्िे साांगा. पूर्ीच्या हर्नांिी
र्रचे काम करायचे बाकआ राहिले आिे. नांिर बघू असे म्िणा. सुट्टीची गरज मला आिे.
हर्श्ाांिी मला िर्ी आिे िे ठासून साांगा. बस! "आिा झेपि नािी " िे स्र्िःच ठरर्ा
आहणऊघड साांगायचा प्रयत्न करा.

५ शेिकरी देर्ो भर्

शेिकऱ्याचे मित्र्, काांद्याने र्ाांदा के ल्यार्र र् मिागाई गगनाला हभडल्यार्र,
सर्ावना आपोआपच कळले आिे. के बल टीव्िी हशर्ाय, मोबाईल इां टरनेट हशर्ाय, जगणे
शक्य आिे. मात्र पोटाि अन्न नसेल िर उपाशी पोटी, कािीिी करणे शक्य नसिे. भ्रामक
िोट्या प्रहिमाांनी पोट भरि नसिे. (virtual)
माणूस जगिो कशासाठी?
या टीचभर पोटासाठी.
अन्नाचे मित्र् िे असे असिे. िो अन्न दािा शेिकरी िा आपला मायबाप,
अहधदािा असिो. िरे िर िा शेिकरी "शेिकरी राजा" िर्ा. िो आपल्या शेिाि, सर्व प्रकारे
कष्ट करिो राबिो. पार्सार्र अर्लांबून असलेल्या शेिीि, काबाड कष्ट करिो. मात्र आपला
अथव सांकल्प, आपली अथव व्यर्स्था याि शेिकऱ्याची गरज त्याचे मित्र् आर्श्यक िेर्ढ्या
प्रमाणाि अधोरे हिि िोिे का, ह्याबद्दल प्रश् पडिोच.
१९९२

सालापासून

जागहिकआकरण

िाजगीकरण

र्

मुक्त

अथवव्यर्स्था(Liberalization, Privatization, Globalization ) भारि देशाि आले. या
LPG चा स्फोट िोण्याची र्ेळ सध्या आली आिे. ग्रामीण हर्कास र् शेिी ह्या मुख्य
गोष्टींमध्ये प्रगिी झाली िर हर्कासाचा दर अहधक र्ाढू शकिो र् िो अहधक र्ास्िर् ठरे ल.
म्िणजे फक्त कािी मूठभराांची प्रगिी२० % र् ग्रामीण गरीब जनिेची प्रगिी ५% याची
सरासरी म्िणजे १२. ५% अशी व्िार्ी. िी अपेिा आिे. स्टोक माके टच्या प्रगिी एर्ढीच,
ग्रामीण हर्भागीय लोकाांची र् दाररद्र्य रे र्षे िालील लोकाांची प्रगिी आर्श्यक आिे. िे या

भारि देशाचे नागररक आिेि. सध्या शेिी िेत्रािील हर्कास दर ४% च्या आसपास आिे.
र्ाढत्या लोकसांख्येचा भस्मासुर अन्नाचे उत्पादन िाऊन टाकिो र् अन्न धन्य टांचाई र्ाढि
जािे. शेिकरी िा िर्ामानािील बदलामुळे िैराण झाला आिे. शेिी न हपकणे र् हपकाांची
नासाडी िे दोन मोठे प्रश्, या भारि देशा समोर उभे आिेि. िे प्रश् त्या शेिकऱ्याांचे आिेि,
असे समजणे चूक आिे. िे आपले सर्ांचे प्रश् आिेि.
जहमनीचा कस कमी िोणे. अर्काळी पाऊस, र्णर्े, कआड, दैर् हनभवरिा या
शेिीिील समस्या, लर्कराि लर्कर, कमी व्िाव्याि. अथव सांकल्पाि शेिकऱ्याांना मोठी मदि
हमळार्ी. शेिी आधुहनक व्िार्ी. र् शेिीिील हर्कासाचा दर र्ाढार्ा हिच अपेिा आिे.
शेिकरी राजा िा अन्नदािा आिे. आपण सर्ावनीच "जय जर्ान जय दकसान" म्िणायला िर्े.
"शेिकरी देर्ो भर्"

६ र्य हनघून गेले
(गार्ठी गोड गाठी)

गार्ठी गोड गाठी िा आमचा बालपणीचा िास िाऊ िोिा. िल्ली मी रोज
ऑदफसला जािाना, त्या िािगाडीर्र, पाांढय़ाव पेठ्याच्या, दढगा शेजारी लाल रां गाच्या त्या
गोड गाठी, रचून ठे र्लेला, िो हर्क्रेिा फे रीर्ाला ददसला, दक मी अर्स्थ िोिे. हजभेला काय
करार्े सुचि नािी. आपोआप िोंडाला पाणी सुटिे. रोज र्ाटेि गाडी थाांबर्ून त्या गोड गाठी
िाव्याि पण आपल्या हुद्दयाला िे शोभि नािी कु णी ओळिीच्या व्यक्तआने पाहिले िर
िसिील असे र्ाटिे र् मी मन मारून पुढे जािे.
हिथून, गाडी पुढे गेल्यार्र, र्ळणार्रून, मागच्या काचेिून, मी त्या लाल
गार्ठी गोड गाठीचे िािगाडीकडे बघि राििे. कु णी एिादा शाळकरी मुलगा आईचा िाि
िाि धरून, त्या गाडीपाशी येिो र् जुन्याशा र्िवमानपत्राच्या कागदाि, िो फे रीर्ाला, िी
लाल गाठी बाांधून देिो. त्या बालपणीच्या भोळ्या भाबड्या आठर्णी मी, त्या लिान
मुलाच्या आनांदाने उजळलेल्या चेिऱ्याि शोधि राििे. मी स्मरण रां जनाि रमिे र्
डोळ्यािून घळ घळ पाणी र्ाििे. पािराांचे पांि कापून त्याचे उडणर का थाांबर्ार्े?
बालपण अचानक का सांपार्े? १९६३ च्या दरम्यान जेव्िा नाहशकला त्या गार्ा बािेरच्या
बांगल्याि रािायला गेलोिेव्िा कािीिी िरे दी करायची असेल िर, अशोक स्िांभार्र नािीिर
गोदार्री नदीच्या िीरार्र म्िणजे गांगेर्र यार्े लागि असे. िूप दकरकोळ िरे दी करून,
हपशव्या भरल्या दक, पाय ओढि घरी जायची र्ेळ येई. रस्त्यार्र हमणहमणिे ददर्े असि.
त्या काळी ररिा बस स्कू टर अशी र्ािने नव्ििी. नाहशक त्यार्ेळी िेड्याहून िेडे िोिे.
आम्िी सर्व बहिणी सायकलर्र एक दोन दकमी दूर शाळे ि जाि असू. घरी पोिोचणे यास
नदीर्रून चालि दीडिास लागि असे. थांडी िूप असे र् भूक लागून जाई.

त्यार्ेळी अशोक स्िांभाांजर्ळ, "लल्लूभाई पटेल" नार्ाचे दकराणा दुकान िोिे.
त्याच्यासमोर, एका झोपडीर्जा िॉटेलाि, काचेच्या बरणीि, लाल गोड गाठी हमळि असि.
जुनाकाऴ िोिा िो, गल्लोगल्ली र्डापार् हमळायचे र् चाांगल्या लोकाांनी िॉटेलाि िाण्याचे
िे ददर्स नव्ििे. त्या गोड गाठींचा िाऊ आम्िाला हमळाला दक आम्िी िूर्ष िोि असू र्
गळणारे नाक पुसि गोड गाठी िाि िो दीड िासाचा प्रर्ास आनांदाने पाय ओढि पुरा करीि
असू. िाऊन हपऊन सुिी कु टुांब िोिे, पण माज नव्ििा. िे भाबडे बालपण आठर्िे.
डोळ्यािील िोल डोिािील हनरागस स्र्प्न र् मागण्या छोट्याशाच िोत्या.
त्या गोड गाठी िाण्यािला आनांद अजूनिी मनाि रें गाळिो. आिा त्या गार्ी िो
बांगला नािी. िाि धरून फरफटि जायला, हजचे बोट धरार्े िी आई नािी. गोड गाठींचे
िॉटेल नािी. मात्र मनाच्या कोपऱ्याि बालपणीच्या आठर्णीि, त्या लाल गोड गाठी
अजूनिी, अगदी घट्ट रुिून बसल्या आिेि. सिनशीलपणे जे हमळाले िे गोड मानून आपण पुढे
जािो. इिक्या फाइर् स्टार चर्ीच्या पदाथावला, रोड साइड, सडक छाप, पदाथव का म्िटले
जािे?
आज िरी, घरी परििाना मी गाडी थाांबर्ून, त्या लाल गोड गाठी घ्यायची
हिम्मि करू शके ल का? दक र्ाढत्या र्याबरोबर र्ाित्या काळाबरोबर र् व्िाईट कॉलर
हबरुदा बरोबर, माझे बालपण िद्दपार झाले आिे? फु गे िरे दीचे जसे र्य असिे, िसे गोड
गाठी िाण्याचे सुद्धा असार्े? लाल गोड गाठी िुम्िाला िाव्याश्या र्ाटिाि का?
हिडकआच्या काचेिून त्या लाल गोड गाठींकडे बघि मी फक्त सुस्कारा टाकिो.
गोड गाठी िाण्याचे र्य हनघून गेले.
आईचे बोट धरून दफरण्याचे र्य हनघून गेले.
आले हपझ्झा आईसक्रआमची दुकाने, मॉलचे मेले
बालपणीच्या सुि स्मरणाचे, र्य हनघून गेले
आशीर्ावद देणार कापरे िाि आिा सुटून गेले.

७ दपवण ददन

दपवण िे पहिले मराठी र्त्तपत्र, बाळशास्त्री जाांभक
े र याांनी सुरु के ले. सुरुर्ािीला
िे र्त्तपत्र अधे मराठी र् अधे इां ग्रजीि सुरु के ले गेले. र्िवमानपत्राचे ध्येय Educate inform
िेच िोिे. त्यापूर्ी फक्त इां ग्रजीिच र्िवमानपत्रेप्रकाहशि िोि र् िी त्या त्या हर्चाराांचा
पुरस्कार करीि. कािी र्िवमानपत्रे िी त्या त्या प्रकाशकाची, सांपादकाची मिे साांगि असि.
उदा. National Herald - जर्ािरलाल नेिरू याांचे हर्चार बर्याच अांशी व्यक्त िोि.
उदा. पिदू िे नांिर आलेले र्त्तपत्र लोक जागिी करू लागले. िर त्या र्ेळच्या
देशहस्थिी लोकहस्थिी बद्दल साांगणे िे, के सरी (लोकमान्य) र्त्तपत्र करू लागले. पुढे
हर्कासाचे र् मुद्रण िांत्रज्ञानाची प्रगिी यामुळे र्िवमानपत्राचा िप िूप र्ाढला. आिा
र्त्तपत्र िे मिपत्र नव्िे. माध्यमािून जे हमळिे त्या व्यहिररक्त अहधक कािी र्िवमानपत्र
देिाि. Infotainment! आिा बािमीला झळाळी आिे. र् paid news आले. र्ाचकाला
मि देण,े र्ाचकाचे मि ियार करणे िा िेिू आिे. र्िवमानपत्राांची भूहमका िी सांददग्ध
नसार्ी. आपल्या ध्येयाबाबि स्पष्ट धोरण, र्िवमान पत्राांना िर्े.
र्िवमानपत्र िे समाजाचे डोळे असिाि. लोकाांनी, काय बघायचे िे पत्रकार
ठरर्िो.
बािम्या, ह्या सुधारणेचे दरर्ाजे असिाि. बािम्यािून हर्चार र् क्राांिी घडू
शकिे.
पत्रकाराांर्र फार मोठी जबादारी असिे असे अरुण शौरी म्िणिाि. सत्तेच्या
दबार्ापुढे रटकू न न राहू शकणारे , पुढे सत्तेचे दलाल बनू शकिाि र् अनेक बांधने स्र्ाथावने
लादली जािाि. हर्श्वासािविा अबाहधि रािील असेच र्त्तपत्राांनी हलिार्े. फायदा

देण्यासाठी कायदा मोडू न चालि नािी. दबार्ाला बळी पडू न आम्िी कायद्याच्या हर्रुद्ध
जार्े का? मग समाज नीिीचे काय? २०२० पयंि माध्यम िेत्राि सुद्धा प्रगिी व्िार्ी. िा
चौथा स्िांभ, पत्रकाररिा देश सुधारणेि उपयोगी पडार्ा. हर्कास, जबाबदारी, हनयम,
सत्याचे हमश्ण िर्े. ित्र्ज्ञान +व्यर्िार + आचारसांहििा याांच्या जाणीर्ेने पत्रकार ियार
िोिो. स्थाहनक प्रश्, स्थाहनक पत्रकार जाणिो र् पुढे आणिो. नव्या िांत्रज्ञानाच्या बदलत्या
युगाि सुर्णव मध्य िर्ा र् माणुसकआ सुद्धा रटकू न रिार्ी. जर्ळ जर्ळ २५००
र्िवमानपत्राांना स्पधेि रटकू न रािायचे िर्े असेल िर, पयावर्रणाचे प्रश्, नर्े नर्े प्रश् जाणून
शरसांधान करायला िर्े. िरे िर हुशार र् ज्ञानाधाररि पत्रकार उद्योग िा प्रगिीशील आिे र्
अहधक िोईल. मात्र हर्श्वासािविा सुद्धा जपली गेली पाहिजे. पत्रकार ददन दरर्र्षी ६
जानेर्ारीला साजरा िोिो. पत्रकाररिेि आहधक माहििी ज्ञान र् सांशोधन िर्े. आज
पुरर्ण्या, ज्ञान, आकर्षवक रूप अशी र्िवमानपत्राची नर्ी आकिी आज आली आिे.
अशीच हिच्याि हर्चाराांची ज्योि देिील िर्ी.

८. िाांदळ
ू घ्या िाांदळ
ू

िाांदळ
ू घ्या िाांदळ
ू , अशी आरोळी ऐकू आली दक त्या आळीिील बायका, मापटी
घेऊन अांगणाि जमि असि. नाहशकच्या त्या गार्ा बािेरच्या िुरळक बांगल्याांमध्ये िी त्या
िाांदळ
ू हर्कणाऱ्या फे रीर्ाल्या बाईची र्ाट बघणारे बरे च जण िोिे.
जर्ळच्या त्र्यांबके श्वरच्या अांजनेरी जर्ळील कािी शेिाांमधला, िो काळी मुछ
जािीचा, िाांदळ
ू घेऊन दुगावबाई महिन्यािून एकदाच येि असे. हिच्या जर्ळ फार िर ५/६
दकलोचेच बोचके असे. डालड्याच्या डब्याच्या पत्र्याच्या, डब्याने िी शेरने िो िाांदळ
ू मोजून
देि असे. "हशजर्ून बघा" म्िणून िी थोडासा हिथेच अांगणाि चुलीर्र हशजर्ायला साांगि
असे. िूप घािल्या सारिा छान भाि िोि असे. कधी येिाना िी एक प्रकारची गर्िा सारिी
पाने आणीि असे. भाि हशजिाना िी पाने घािली दक बासमिी िाांदळ
ु ाच्या भािा सारिी
चर् येि असे. सर्ांची िबरबाि काढि िी आस्थेने सर्ांची हर्चारपूस करी. ददर्सभर िो
िाांदळ
ू हर्कू न हिथेच आांब्याच्या झाडा िाली हनजून, जे कोणी, जे कािी लोणचे र्गेरे देईल,
िे घेऊन पैशाचा हिशोब करून िे कनर्टीला लार्ून िी त्र्यांबके श्वरला रर्ाना िोई. त्या
गार्ाि दिीर्ाला, के ळीर्ाला, भाजीर्ाला, िर्वसर्ाली, चीकर्ाला, चणे शेंगदाणे र्ाला,
बाांगडीर्ाला, सोंगाड्या, पुांगीर्ाला, असे र्ेगर्ेगळे फे रीर्ाले येि असि. पण िाांदळ
ू र्ाल्या
दुगावबाई मला कायम आठर्िाि.
एकदा िाांदळ
ू हर्कू न परि जािाना त्या आईला साांगू लागल्या. "मी कािी दफरिी
हर्क्रेिी नािी, घरी पैसा पुरि नािी म्िणून मग मािेरून आलेले र्ाण - र्ानोळ्यािले िाांदळ
ू
हर्कू न मी जािाना मुलाांसाठी घरच्याांसाठी भाजीपाला, दुध, फळे सिरां जी कपडा, जी गरज

असेल, िे नेिे. घराचे अांदाज पत्रक साांभाळार्े लागिे. मला अथवशास्त्र हशकर्णाऱ्या त्या
फे रीर्ाल्या बाईंची मला नेिमी आठर्ण येिे.
िल्ली "िाांदळ
ू घ्या िाांदळ
ू " अशी आरोळी ऐकू येि नािी. काळी मुछ, जीरा साळ,
दुधमलाई, मोगरा, आांबेमोिोर, या िाांदळ
ु ाच्या जािी आिेि, िेच फार थोड्या लोकाांना
माहिि आिे. फे रीर्ाल्याां बद्दल हजव्िाळािी नसिो.
र्ािार्रण बनर्णे य़ाि फे ररर्ालयाचा मोठा र्ाटा असिो

९. पयावय कु ठे िोिा?

लग्नाचा थाट माट िोिा. पण कोर्ळी िरुण नर्री र् हनबर नर्रा, ढालगज सासू!
कु णीिरी नािेर्ाईक साांगि िोिे. "फसर्ून चाांगल्या चाांगल्या, श्ीमांि कमार्णाऱ्या मुली
पकडू न, दलाल शोधून जाळ्याि अडकर्ायची, त्याांची पद्धि आिे र् त्या पद्धिीि त्याांना यश
येिे. त्याांच्या घरचा एक अनुभर्ी र्द्ध दलाल म्िणून मुली गाठू न द्यायचे काम करिो. एक
र्द्धा रडण्याचे, िळर्ेपणाचे नाटक करून, मुलीला घराि येऊ देिे र् िळू िळू िो फास,
हिच्या गळया भोर्िी आर्ळू लागिो, मुले देिणी असल्याने, मूिव मुली फसिाि.
आईर्हडलाांनाच मुलगी िपर्ायची घाई असिे. लग्नाच्या बाजाराि "दलाल" ककर्ा मध्यस्थ
िी व्यक्तआ फार पूर्ी पासून अहस्ित्र्ाि आिे. अशािी "मुली" जन्मापासूनच नकोशा असिाि.
आिा िर त्या जन्मापूर्ीच नकोशा झाल्या आिेि. म्िणून िर स्त्री भ्रूण ित्या र्ाढि आिेि.
गरीब घरची, फारसा पैसा देऊ न शकणारी, रां गाने सार्ळी, रूपाने डार्ी मुलगी असेल, िर
अशा मुलीना िे िेरणारे हबजर्र चिुर असिाि. कधी कधी उपर्र मुलगा कामधांदा कािीच
करि नािी, िरीिी त्या मुलीला फक्त घरकामासाठी सून म्िणून आणून, सुन्न के ले जािे. दोन
र्ेळेच्या जेर्णार्र, िी मुलगी राबराब राबिे. त्याि पोरर्ाडा िी असिोच. एिाद्याच
मुलार्र थाांबण्या इिकआ सुज्ञिा नसल्याने, त्या मुलीर्र त्या घरी राबि मरि जगण्याचा,
एकमेर् पयावय उरिो. र्धू शब्दाचा सांदभव िा असा "र्ध" या शब्दाशी येिो. अथावि त्या
फसर्णुकआिून जरी बांधन बाांधले गेले असले, िरीिी त्या बांधनािून सुटण्याचा पयावय, त्या
मुलीला कु ठे असिो? पहिली मुलगी र्ारल्यार्र, त्याच घरी दुसरी मुलगी हिसरीिी देणारे
मिाभाग आिेि. फसर्णूक िोऊन सासरहून मािेरी आलेल्या मुलीला आधार हमळणे सुद्धा
अर्घड असिे. सन्मान िर िूपच दूरची गोष्ट आिे. बलाि्ा्कारर मदाांध, मददराांधाना िे
कोठू न कळणार?

मध्यांिरी र्िवमानपत्राि बािमी र्ाचली दक एका स्त्रीने दोन मुलींसि आत्मित्या
करण्याचा प्रयत्न के ला. त्याबद्दल त्या स्त्रीला दोर्षी मानले गेल.े त्या पुरुर्षाला का दोर्षी मानि
नािी? िीन जणींना आत्मित्येला प्रर्त्त करण्याचा गुन्िा दािल करून त्या पहिला आधी
आि टाका. िो काय स्र्िःला सार् बुर्ा समजिो का? िुम्िीच साांगामािेरी र् सासरी कु ठे िी
आधार नसलेल्या, अगहिक िरुण स्त्रीला, समाज सुिाने, सुरहििपणे जगू देिो का? हिला
आत्मित्येच्या पलीकडे पयावय कु ठे िोिा? आत्मित्येला प्रर्त्त कु णी के ले?

१०. प्रणाम माझा पहिला मत्युांजयर्ीरा
नाहशक जर्ळच्या एका शेिाि, लष्कराचे िर्ाई दलाचे हचिा िेलीकॉप्टर
कोसळू न, दोन मेजर ठार झाल्याची, बािमी र्िवमानपत्राि र्ाचली. मत्यू िी सर्ावि दुिःद
घटना असिे. िरुण र्यािील उमदे अहधकारी जे देशाची सेर्ा करण्याचे ध्येय ठे र्ून
सैन्यदलाि येिाि, त्याांचे असे मत्यू म्िणजे देर्ाने के लेला क्रूर प्रिार आिे. असे अपघाि िोर्ू
नयेि याची आर्श्यक िी िबरदारी घेिली जार्ी. सैन्य दलाि जाण्याची इच्छा असलेल्या
िरुणाांना, बऱ्याच अर्घड परीिाांिून, पास झाल्यार्र, कडक शारीररक िपासणीिून जार्े
लागिे. त्यानांिरच त्याांची सैन्यदलािील नोकरी सुरु िोिे.
समाजाि, आजूबाजूला परदेशी जाण्यासाठी आिुर असलेले िरुण आपण नेिमीच
पाििो.
"भारि िा कधी कधी माझा देश आिे "
मी NRI परि येणार आिे
असे म्िणणाऱ्या िरुणाांना, परकआय देशािील नोकऱ्याांचे र्ेध लागलेले असिाना,
पायाि बेडी घालून र्ार्रायची र्ेळ आली, िरीिी त्याांना परदेशाचा मोि असिो. अशार्ेळी
देशासाठी प्राण धारािीथी गेलल्े या र् मत्यू पार्लेल्या सैहनकाांची मिानिा समजार्ून साांगणे
सुद्धा अर्घड असिे.
"या पैशाच्या बादशािाला दुहनया करिे सलाम" अशा या काळाि, िोिकरू
उमद्या िरुणाांनी अहधकाहधक सांख्येने सैन्याकडे र्ळायला िर्े, देश रिणाच्या किवव्याि
सिभागी व्िायला िर्े. सध्यािरी आपण धारािीथी पडलेल्या त्या जर्ानाांसाठी इिके च म्िणू
शकिो दक प्रणाम माझा पहिला
मत्युांजयर्ीरा
िकनाक िनमांिा, असे अनेक र्ीर या सर्व शुराांना माझा प्रणाम!

११. चर्थी िोली

चौथा कमरा, नार्ाची एक सांकल्पना उगीचच मनाि गुांजन करीि िोिी. घर
दकिीिी मोठे असू दे. अजून एक िोली िर्ीच र्ाटिे. "चौथा कमरा" िे शीर्षवक हलहून कागद
घरभर लोळि िोिा. घरािल्या बाईला चौथी िोली िर्ी र् िी बाळां िीणीची नसार्ी" असा
एक स्त्री स्र्ािांत्र्याचा र्ेगळा हर्चार स्त्री साहित्याि आिे. एक कोपरा सुद्धा, िरे िर त्या
स्त्रीचा स्र्िःचा नसिोच. पण उगीच आपले म्िणायचे, घर माझे आिे!
िरे िर िल्ली घर लिान असिाि, त्याि सामान िचािच भरलेले असिे. पण
त्यामुळे माणसाांची िरे दीची िौस िर सांपि नािी. घरािील इां चन इां च र् कोपरान कोपरा
सामानाने भरून जािो अशार्ेळी र्ाटिे, अजून एक िोली असिी िरी? र्न रूम
दकचनर्ाल्याला र्ाटिे अजून एक िोली िर्ी. पररहस्थिी सुधारून िो अगदी पाच
िोल्याांच्या घराि गेला िरी त्याला र्ाटिे. सर्ोत्तम जागा दुसऱ्यानेच बळकार्ली आिे. घर
लिान पडिेय. "और एक कमरा चाहिये"
सुरुर्ािीला प्रशस्ि र्ाटणारे घर सुद्धा या चौथा कमऱ्याची र्ाट पाहू लागिो.
चौथ्या िोलीची अपेिा स्त्रीला नािी का? पण हनर्डीचे स्र्ािांत्र्यच नािी. िर्ी िी िोली
मुले पटकार्िाि. नर्ऱ्याची झोपमोड िोिे म्िणून िुडबुड करून हलिायचे, स्र्ािांत्र्य नसिे.
सासू - सासऱ्याांचे टीव्िी रात्रीिी चालूच असिाि. आर्ाजाचे बॉम्ब अांगार्र कोसळिाि.
लेहिके ला र्ाटिे, अगदी स्पष्ट शब्दाि हलहिलेल,े माझे किवत्र्, माझी कलाकु सर, माझी
बहिसे, माझी ित्यारे , मी त्या िोलीि रचीन, िे नीटसपणे शब्दाि उिरर्ीन. कर्हयत्रीला
र्ाटिे स्त्रीचे आपले हर्श्व, कधी ब्याक ग्राउां ड म्युहझक सारिे, कधी ररग टोन सारिे माझे

दुःि माझ्या मनाि दडू न राििेच. पुसट ककर्ा स्पष्ट पण त्याचे अहस्ित्र् असिेच. मग
मनािले सुचलेले कागद न हमळाल्याने हलिायचे राहिलेले, हलिायला त्या िोलीि, हनट
जागा र् सोय असेल. पेन जागेर्र हमळे ल. अनेक र्र्षावचा, काळाचा, आठर्णींचा र्
र्िवमानाचा नीटस हर्चार एका जागी बसून र् हनर्ाांिपणे करिा येईल. िो नीरस झाला िरी
नीटस िोईल. 'र' चा 'ट' िोईल. जुना स्र्ेटर उसर्ून, एके क लोकरीचा धागा ओढि, गुांडा
करार्ा ककर्ा रीळ बनर्िाि, िसे माणूस करिो. र्य उिरिे र् मग र्द्धत्र् आल्यार्र,
आपल्या आिला िरुण कप्पा, जागर्ण्याचा प्रयत्न, िी लेहिका करू इहच्छिे. डायरीच्या
पानाांर्र िचावचा हिशोब हलिायच्या, र्याच्या पुढे स्त्री जािे. र्िवमानपत्राि, लेिक मन
रमि नािी पण दुः िी िी नसिो. कन्गोरे च बोथट झालेले असिाि. फार आसुसून ओढ र्ाटि
नािी. पयवटनाला जार्ेसे र्ाटिे, मात्र शरीर िी उत्सुक रिाि नािी. मग चौथा कमरा िर्ा
िी ओढ िी कमी िोिे का? मी िुम्िाला समजार्िे दक स्र्िःलाच समजार्िे आिे समजि
नािी.
िी ओढ राििेच! थोडी मोकळीक हमळाली दक त्या रुटीन आयुष्याचे ओझे िी/िो
कािी िण दूर ठे र्िे. िी बाई कु णी र्ेगळीच स्त्री बनिे, आपल्या जबाबदाऱ्याां पासून कािी
काळ र्ेगळी अशी हनर्ड करिे. पुरुर्षाांच्या नजरे ची जास्िी भीिी रिाि नािी. थोडी
असिेच, पण धीटपणे कािी कायवक्रमाांना स्त्री जािे. हभकाऱ्याांच्या ददशेने नाणी हभरकार्ून
द्यार्ी, िशी कािी र्ाक्ये येिाि. "टीव्िी बघार्ा, बािेर कशाला जायचे? घरच्या घरीच
करमणूक बरी! िी (टीव्िी र्त्ती) घािक असली, िरीिी र्ैचाररक चचेला हस्त्रयाांना घराबािेर
जायची भीिीच र्ाटिे.
एक स्र्िांत्र मुलगी आई र्हडलाांनी लाडाि र्ाढर्लेली, मात्र लग्न झाले दक िी िी
सांसाराि पडिे र् सामान्य सुिाांच्या मागे लागिे. यथार्काश चौथा कमरा र्गैरे शब्द
हर्सरिे.
िी काय करिे, कािीच नािी?
िी चौकटीिच र्ार्रिे

नोकरी के ली िरी िी कररयर म्िणून नािी!
घरचे पैशासाठी!
स्त्री मन िळर्े िोिे पण...
मनािल्या िूप गोष्टी र्ेळ नािी, म्िणून राहिल्या.
कािी गोष्टी घरची परर्ानगी नािी, म्िणून. राहिल्या
र्य र्ाढले दक एक आठर्णींशी िेळण्याचा छांद जुडिो. जीर्न म्िणजे
आठर्णींची हशदोरी! बाकआ त्याच त्या पररघाि िाणे, हपणे, जगणे िर प्रत्येकच स्त्री करीिच
असिे. चेिरा आठर्िो नार् आठर्ि नािी. मग िो चेिरा, िी आठर्ण, पुन्िा पुन्िा
नजरे समोर येिे र् चौथ्या िोलीची ओढ लागिे. िल्ली मलािी सारिे र्ाटिे.
चौथा कमरा चाहिये

१२. कु ठे िी जा, पाटी र्ाचा

पुणेरी पाट्या कु ठे िी जा भेटिािच.
Go anywhereकु ठे िी जा Gone with windगेलाि उडि. अशा अथावची
र्ाक्ये आपण नेिमीच भार्नाभराि र्ापरिो. मात्र प्राप्त पररहस्थिीिून कु ठे जाणे ककर्ा उडि
बािेर हनघणे सोपे नसिे. ज्या दगडार्र ठे च लागून पडलो ककर्ा पडणे ठरलेले असिे िो
दगड टाळू न कु ठे िी जािा येि नािी. िशा कािी त्रासदायक गोष्टी टोमणे टाळिा येि नािीि.
कु जके र् लागेलसे हजव्िारी लागणारे बोलायला सुद्धा िशी हर्हिप्त बुद्धीमत्ता लागिे. न
टाळिा येणाऱ्या, करमणूक करून र्र हचमटा काढणाऱ्या टोचणाऱ्या अशा या पुणेरी पाट्या
कु ठे िी जा भेटिािच! लेिी नािी िर िोंडी भेटिाि. पुण्यािच कशाला कु ठे िी भेटिाि.
हर्श्वास असेल िर या अन्यथा कटा
लग्न मुांज, सत्यनारायणाची बोलणी करण्यास १२ िे ४ येऊ नये.
हभक ककर्ा मदि मागणाऱ्याहन येऊ नये.
पत्ता हर्चारण्यासाठी बेल र्ाजर्ू नये.
दफरिे हर्क्रेिे, पुस्िक हर्कणारे याांनी येऊ नये
आम्िी अगरबत्त्या लार्ि नािी. (हर्कायला येऊ नये)
िक्रार करण्याची धमकआ देऊ नका
सूडबुद्धीने त्रास देण्यासाठी बेल र्ाजर्ू नये.
आपले रक्त िर्ळर्नाऱ्या र् स्र्िः शाांि रािण्यासाठी कािी जणाांनी अशा पाटी
माला लार्णे उत्तम! कािी व्यक्तींची nuisance value, म्िणजे त्रास देण्याची शक्तआ अफाट

असिे र् अशा व्यक्तआशी बोलून र्ेळ घालर्ण्यापेिा, पाटी लार्णे चाांगले असे मला र्ाटिे.
या पाट्यामधून हर्नोद र् नाांगी मारणेिी साधिा येिे. सकाळी उठू न समोरील काकू , “ मला
भजनाला जायचे आिे. मोलकरीण आधी आमच्याकडे पाठर्ा. " साांगायला आल्या. पूणव
सोसायटीि कु णी िी नोकरी करि नािी, पण सर्ावना मोलकरीण माझीच पळर्ायची असिे
र् सकाळी सकाळी येउन हडस्टबव करायचे असिे. त्यासाठी पुढील पाटी बघा,
"उगीच बाजीरार् समजू नये"
"सकाळी सकाळी कामाहशर्ाय गॉहसप साठी येऊ नये. "
कसे िरी एकदाचे स्टेशनर्र पोिोचले. बकाल र्स्िीि मुलेच मुले सोबि घेऊन,
हभकारी बसले िोिे त्याांच्या साठी -मलार्ाटले ह्याांना कु टुांबहनयोजनाची गरज आिे.
"स्र्िःचे पोटाची भ्राांि असिाना मुल िर्ेच का? ”
सर्वत्र अस्र्च्छिा िोिी त्याि अनेक हर्धी उरकणारे िी िोिे. त्याांचा साठी
"इिराांना घाण र्ाटिे, उघड्यार्र बसू नये.
बघणाऱ्याना लाज र्ाटिे इथे बसू नये. "
“कचरा फे कणाऱ्याना "२६ जुलै चा प्रलय हर्सरलाि का? "
पुढे जार्े िर उल्लू र् ररकामटेकड्याांच्या घोळका, मुलींची चेष्टा करून त्याांना
हचडर्ि िोिा. त्याच्यासाठी
"िुम्िाला काम नािी. भहर्ष्य नािी, इिराांना आिे"
माझ्या सारख्या मध्यमर्यीन स्त्रीलाहि त्याच नजरे ने बघणाऱ्यासाठी
"डायन भी साि घर छोडिी िी, िू साि औरिों को िो बुरी नजर से मि देि. "
फे रीर्ाल्याांच्या कलकलाटाि गदी दाटली िोिी. त्याांच्यासाठी पाटी लार्ार्ी,

"इिराांनािी फु टपाथर्र चालण्याचा िक्क आिे"
ऑदफस मध्ये पोिोचले कजावची प्रकरणे साचली िोिी.
"स्र्िःच्या पैशाने कािीिरी घ्या, प्रत्येकच कामाला कजव? िर्ेच का? ” िक्रारी
आल्या िोत्या.
"के र्ळ सूड बुद्धीने र् आकसाने िक्रार करू नये. िक्रार कत्यावला भरपूर र्ेळ र्
शक्तआ असली िरीिी काम करणाऱ्याांना िी नसू शकिे. नळाला पाणी यार्े म्िणून िांडी िपेली
ठे र्ून बायका उभ्या िोत्या, "मुन्नी बदनाम र् हसररअलची चचाव" त्याांचासाठी
“हशळ्या हसररअलची चचाव करू नये"
“रस्त्याि ककर्ा बसमध्ये ककर्ा गाडीि, मोबाईलर्र स्र्िःपुरिे बोला.
इिराांना िुमच्या सांभार्षणाि रस नािी"
आजूबाजूला घाण टाकू न हिथेच मोबाईल र्र िेळणाऱ्यासाठी
"स्र्च्छिा िाच देर्, झाडू घे मोबाईल ठे र्"
गार्ाि दर्ािाने र्ाढण्यापेिा स्र्च्छिा र्ाढणे आर्श्यक आिे. झाडे
िोडण्यापेिा झाडे जगर्णे आर्श्यक आिे. पण िे पटर्णार कसे? झाडे ऑहक्सजन देिाि,
“झाडे िोडल्यास माणसे भहर्ष्याि गुदमरून मरिील. ”
लाच मागणाऱ्यासाठी "लाच देऊ नये, लाथ द्यार्ी" र्ारां र्ार र्ादग्रस्ि
इहििासाची चचाव करण्यासाठी
“हर्ज्ञानाि नर्े शोध लार्ा. इहििासाि नको”
मोनाहलसा स्त्री िोिी दक पुरुर्ष र्ाद घालणाऱ्यानसाठी "मोनाहलसा माणूस िोिी"

देर्ळाांमध्ये गदी करून गोंधळ घालणाऱ्यासाठी "देर् सर्वत्र आिे, "
नदीर्र स्नान करिाना गोंधळ माजर्णाऱ्यासाठी "िेच पाणी सर्वत्र नळाला येिे. "
शेर्टची माझी पाटीमी पण पुणेरीच झाले आिे. िरीिी - पुढची पाटी माझ्यासाठीच "स्र्िःचा उपदेश स्र्िः पाशीच ठे र्ार्ा"
कु ठे िी जा, पण उपदेश करू नका
" पाटी लार्ू नका"
अगदी कु ठे िी जा!

१३. प्यासा

‘प्यासा ‘नार्ाचा हचत्रपट जगािील सर्ोत्कष्ट हचत्रपटाांमधील एक, गणला जािो.
आयुष्याच्या धार्पळीि मी आिा दमले. ठराहर्क र्ेळी स्टांप उडर्ायचे रठकऱ्या िेळिाना,
रे घेच्या आिच रठकरी पाडायची. ठराहर्क र्ेळी सागरगोटया गोळा करून घराि हशरायचे.
आपल्याच घरी आपण परके दक बािेरच्याांमध्ये आपण अहधक परके ? घटाघटा पाणी प्यायचे
पण ििान भागिच नािी.
प्रत्येकजण असे सर्व डगरींर्र, लढू निी ििानलेले राििे का? यश-अपयश
ििानलेल्या व्यक्तआला हुलकार्ण्या देिे दक यशाने हुलकार्णी ददलेली व्यक्तआ ििानलेली
राििे?
अब्रार अल्र्ी र् सािीर लुहधयानर्ीच्या प्यासाच्या गाण्यािले िे कडर्े बघा
" जाने र्ो कै से लोग थे हजनको प्यार को प्यार हमला....
िमने िो जब कहलया माांगीं काटोंका िर हमला||
िुहशयोकआ मँझील ढू ँढी िो, गम दक राि हमली.
चािि के नगमे चािे िो आिें सदव हमली,
ददलके बोझको दूना कर गया, जो गमख्र्ार हमला ||
मी माझ्या मुक्कामाच्या शोधाि ििानलेलीच पळि पळि आले र् दार उघडायची
र्ाट बघू लागले.
ढू ँड ढू ँड कर थक गई,,,,,,,,, मै प्यासी रि गयी

१४. झरा आटला

आपण ररिाची र्ाट बघि असिो. दूरर्र उजेड ददसिो. ररिा थाांबार्ी म्िणून
आपण पुढे सरकिो र् िाि करिो. ररिा जर्ळ येिे र् आपल्याला ठोकर मारून पुढे हनघून
जािे. आपण जिमी िोिो. माझे साहित्य िसेच असिे. मात्र िल्ली िो झरा आटला का?
राजसत्ता, समाजजीर्न, सांघर्षव, याचा आरसा असलेले साहित्य, िल्ली र्ास्िर्दशी का र्ाटि
नािी? सामान्याांच्या त्या सांमल
े नािील रस सांपला आिे का? जीर्नाच्या लढाईि, र्ेदनाांनी
जिमाांिून रक्त रठबकिे, िेव्िा िे शब्द बनून येिे. जिमी लढिाि, समजिाि, हलहििाि.
जिमाांच्या माळा घालून जीर्नाच्या पररसांर्ादाि, टीके चे लि िोिाि. नुसिेच र्ाांझोटे
पररसांर्ाद! िे पररसांर्ाद प्रश्ाांर्र उत्तर शोधिाि का? र्णवनाचे, चचेने जग बदलू शकिे. जर
िे र्णवन र्िवन बदलू शकले िर? जी भार्षा जीर्नाची असिे िीच बािेर उफाळू न येिे. र्ेळी
अर्ेळी प्रसुिीिून जन्मलेले साहित्य, त्या काळच्या हस्त्रयाांची दशा-दुदश
व ा दािर्ीि िोिे.
रटकाकार िा शत्रू नसार्ा आहण समीिक िा स्िुिी गाणारा भाट नसार्ा. पण
आग ओकणारा कठोर नसार्ा. ज्योहिबा फु लेंचे "शेिकऱ्याांचा आसूड" िे ठाणे हजल्ह्यािून
प्रकाहशि व्िायचे. ठाण्याच्या बािेरच्या र् मिाराष्ट्राच्या सर्वत्र र् हभन्न प्रदेशािून आलेल्या
प्रश्ाांना साहित्य सामार्ून घेिे. सर्व प्रश् िे आनांददायी मानिे. भाकरीच्या लढाईि माणूस
गार् बदलिो. स्थलाांिर िा मानर्ाचा स्थायीभार् आिे. शेिकरी र् हर्द्याथी आत्मित्या,
करीि असिाना काळजाि र्ेदना िोऊन शब्द उमटिाि. कष्टकरी र् श्म करणाऱ्याांना आदर
देणे, आधुहनक साहित्याि ददसि नािी.
सर्वच हसग्नल लालच का हमळिाि? िूप गिीने धार्त्या जगाि, साहित्य सुद्धा
धार्िे आिे. भेसऴीने इांग्रजी पिदी शब्द, मराठीि आले आिेि. पानापानार्र कािी नकोशा
गोष्टीिी र्ाचाव्या लागि आिे. सत्यर्ादी हलहिणे सोपे नसिे. दीपस्िांभासारिे

मागवदशवनाििी, अर्घड साहित्य िेत्राि, नार् कमार्ण्यासाठी, दफलगुड हलिार्े लागिे.
र्ाचकाांना, हथल्लर हर्नोद र् हचत्रपट मसाला िर्ा, असा एक गैरसमज साहित्य िेत्राि
आला आिे. साहित्याने काि टाकायला िर्ी. मात्र समाजाचा आरसा जर त्याि आिेिर?
समाजाने बदलायला िर्े
कोणी हर्चारे ल जेव्िा िरली कशी इथे मी?
िेव्िा जरूर साांगा लढले कशी इथे मी!
साहित्य िेत्राि पाय रोर्ून असलेल्या, अशा कािी हुर्षार साहिहत्यकाांना सलाम!
बाकआ र्ाचनाि येणारे साहित्य बघिा, " झरा आटला" असेच म्िणार्े लागेल.

१५. गार् िरर्लेली मुलगी

सासरी सर्व सुि असिानािी, अकारण एिाद्या हिन्िी साांजेला डोळे भरून येिाि
र् उदास र्ाटिे
र्ाटिे,
"र्ाटेने मािेराच्या धार्ि मन जािे"
सर्वच गाणी लोकगीिे याि मािेरचे िूपच आकर्षवक र्णवन असिे त्यामुळे मीिी
मािेरी हनघाले. बायकाांचा बहुिेक िाच प्रॉब्लेम असिो त्याांना नीट मागवदशवन हमळि नािी.
कु ठल्या ददशेने जार्ू नयेत्याच ददशेने मन धार्ि जािे. माझे मािेर नाहशकला आिे. स्र्गीय
राजे बिाद्दूर याांनी र्सईच्या दकल्ल्यािून पजकू न आणलेली नरोशांकराची घांटा १/१/२०११
रोजी रात्री कािी कां टकानी जोरजोराि र्ाजर्ल्याने िुटली िे र्ाचून, अशीिी मी िूप नाराज
झाले िोिे. नक्कआ काय झाले असार्े? त्या मांददरािील िी प्रहसद्ध घांटा आिा कशी आिे, िे
बघण्यासाठी मी नाहशकला हनघाले.
कधी काळी म्िटले जायचे, "झुकूझुकू अगीन गाडी,
धुराांच्या रे र्षा िर्ेि काढी,
पळिी झाडे पाहूया
मामाच्या गार्ाला जाऊ या "
आिा िसे नािी, धूर नािी, मामाचा गार् नािी, जुने कािीिी नािी. नाहशकला
असेिी मांददराांचे शिर म्िणिाि. आिा दर चार सोसायट्याच्या पुढे एक मांददर असे प्रमाण
र्ाढले आिे. माणसे दैर्ाधीन झाली आिेि दक "र्ाईन कॅ हपटल " अशा या ओळिीशी,
सामना करण्यासाठी मांददराांची सांख्या र्ाढर्ण्याचा पयावय पुढे आला. नक्कआ कळि नािी; पण
त्या नाहशकचीओढ, चाांगल्या र्ाईट दोन्िी कायांसाठी असिे. म्िणजे नर्स ककर्ा दक्रया.
माझे नाहशक द्रािे र् रुद्रािाांचा सांगम आिे. नािी गैरसमज करू नका. ददर्सा रुद्राि र् रात्री

द्रािे असे मला म्िणायचे नािी. दर कािी र्र्षांनी गाजणाऱ्या पसिस्थ मेळाव्यािील र्
चर्दार रहसल्या द्रािाांनी प्रहसद्ध असलेल्या नाहशकचे िे अगदी परस्पर हर्रोधी रूप सुद्धा
स्पिणीयाच आिे.
गाडीिून पळिी झाडे पिाि जािाना, अगदी कसारा घाट ओलाांडला दक मग
नाहशकचे र्ेध लागिाि. मुांबईला मळकट ददसणारे बगळे , मग िी हपर्ळी चोच हमरर्ि
अगदी पाांढरे शुभ्र छान रां गाचे पांि पसरि फडफडि, झाडाांर्रून बाजूच्या दरीि उडी
मारिाना, ददसू लागले दक मला माझ्या नाहशकच्या काळ्या मािीचा र्ास येऊ लागिो.
नाांदरू माध्यमेश्वरचा िलार् ददसला दक त्या हनळ्या रां गाचे पाणी र् हनळ्या रां गाचे आकाश
र् हिरव्या पाचूची मिमली हिरर्ळ यािील नक्कआ कोणिा रां ग अहधक सुांदर आिे याचा
कहर्मन हर्चार करि राििे.
नाहशकला गेले दक हशडीचे साईबाबा, पत्रबके श्वरचे ज्योहिर्ललग नाहशकचे
काळाराम मांददर, गोरे राम मांददर, पाांडर् लेणी, भुजबळ नॉलेजहसटी समोरची जैन लेणी असे
भरघोस, सिलीचे प्याके ज डील असिे. अथावि या सर्ावर्रचे आयपसग ककर्ा टोपपग असिे.
सोमेश्वरचा धबधबा! या सर्व कमीिकमी भेटी र् अहधकाहधक दकिीिी मांददरे र् दकिीिी
र्ाईनररज असे नाहशकचे दशवन असिे. नाहसक हचर्डा िास चकना मानला जािो
थांड र् प्रदूर्षण मुक्त िर्ा िे नाहशकचे र्ैहशष्ठ्य आिे. आिा चौपदरी रस्त्यामुळे
िर आपण त्या शिराच्या िूपच जर्ळ आलो आिोि. हिरर्ीगार झाडी, गारर्ा र् प्रदूर्षण
मुक्त िर्ा. िे याचे र्ैहशष्ठ आिे. मात्र आिा या शिराचेझपाट्याने व्यापारीकरण झाले आिे.
रस्िे कमी र् घरे जास्िी! झाडे कमी र् िोर्लडग जास्िी! पादचारी कमी र् फे रीर्ाले जास्िी!
देर्ळे कमी िॉटेलस जास्िी! अशी पररहस्थिी झाली आिे. प्रगिी म्िणजे काय र्सूली िक्क
बजार्णे? दक हनसऱगाकडू न िांडणी र्सूल करणे? दुसरी व्यक्तआ सुिी झालेली बघणे म्िणजे
सुद्धा प्रेमच असिे. पण इथे हनसगावर्र प्रेम ऊरले नािी.
कौनसी शािा पे कौनसा फु ल हिले. यार ये िो नाहसबोके िी फै सले|, िुमको
िुश देिकर मै बहुि िुश हुआ, यि आि भर आयी िो क्या हुआ |

ज्या व्यक्तआला ज्याि आनांद र्ाटिो िे त्याला हमळू दे. मला कु णाच्या पायािील
बेडी बनायचे नािी दक पैशाच्या पांिाांनी उडू इहच्छणाऱ्या, त्या पिाांचे पांि छाटायचे नािीि.
देर्ा मला माझ्या शब्दाांचे गरुड पांि पुरेसे मजबूि राहू देि! देर्ा िे लोक जे र्ागि आिेि, िे
त्याांनाच िे समाजि नािी, त्याांना िमा कर. मात्र या शिराचा हिरर्ामुकुट हिरार्ून घेऊ
नकोस. घराजर्ळ पोिोचले, कालपयंि ओळिीचे र्ागणारे रस्िे, पायर्ाटा लिान लिान
घराांचे ठोकले घेऊन उभे िोिे. कु ठे िी योजना नव्ििी. हनयोजन नव्ििे. हर्स्कळीि सांरचना!
कालपयंि इिकआ जर्ळची असणारी माणसे इिकआ अनोळिी बनू शकिाि? कारण त्या
नात्यािून फायदा काढणे ककर्ा स्र्ाथव सांपलेला असिो.
बदलाने घाबरून, के व्िा पासून मी सैरभैर झाले आिे. मी कु ठू न आले र् कु ठे
चालले िेच मला समजेनासे झाले आिे! सर्व झाडे जमीनदोस्ि झाली िोिी. माळी झाड
जागर्िो पण इथे र्रचे मालकच झाडाांची काळजी घेि नव्ििे. त्यामुळे सर्वत्र घरे च घरे .
हसमेंटची जांगल! मला त्यामध्ये माझेच घर सापडेना! हचिल िुडर्ि ज्या घरी मी जायचे,
त्या घराचा रस्िा मला त्या दुकानाांमधून र् बांगल्यामधून सापडेना! माझे घर िरर्ले आिे!
माझे गार् िरर्ले आिे.
माझे नाहशक िरर्ले आिे.
माझ्या गार्ाची ओळि मांददराांचे शिर म्िणूनच राहू दे, हिरर्ाईने नटलेली
र्सुांधरा िुशिाल राहू दे! हििट चरचरीि काांद्यासाठी शेिकऱ्याांच्या शेिाि हपकणाऱ्या
धान्यासाठी िे गार् प्रहसद्ध राहू दे! सोमेश्वरच्या पुढे गांगापूर पयंि पसरलेल्या त्या हसमेंटच्या
जाळ्याि आज भक्त काय देर्देिील, दानर्सुद्धा गडबडू न जाईल.
नाहशकच्या हिरव्या मुकुटाची हनगराणी करायला िर्ी. सध्या िरी िी गार्
िरर्लेली मुलगी नाहशकच्या हिरव्या िुणा शोधिे आिे. िुम्िाला सापडल्या का िो? िुमचे
गार् िरर्ले आिे का?

१६ नांिर म्िणाल, गेले करायचे राहून

र्ेळ िािी असिो िेव्िा आऴसाने कािीिी के ले जाि नािी र् "गेले करायचे राहून
" िी िांि मागे उरिे. िसे जीर्नाचे र्गीकरण िीन टप्प्याि करायचे झाले, िर िो पहिला
टप्पा नोकरीपुर्ीचा, दुसरा टप्पा कौटुांहबक जीर्न+नोकरी असा र् पिसांरा हनर्ूत्ती नांिरचा
असे करिा येईल. जीर्नाला सकव स म्िटले आिे.
पिला घांटा बचपन िैं, दुसरा जर्ानी िैं, हिसरा बुढापा
दफर उसके बाद मॉ नािी बाप निी, बेटा नािी बेटी निी....
...... शेर्टी पूणव हर्राम! कािी करायचे राहून गेल्याची िांि उरिे. जीर्न
त्यािील पहिला घांटा बचपन, सोनेरी िण पटकन सांपिाि. मात्र दुसरा घांटा नोकर, हशिण,
लग्न हस्थरस्थार्र, घर मुले याि जािो. सर्ावहधक किींचा र् काळजीचा पचिेचा भहर्ष्य
हर्र्षयक अर्घड हनणवय घेण्याचा िाच काळ असिो.
मी मात्र आज नोकरी- लग्ना नांिरच्या, टप्प्याि हशरण्यापूर्ीच्या र् हशिण पूणव
िोिानाच्या एका मित्र्ाच्या पररर्िवन टप्प्याबद्दल हलहिणार आिे.
बालपणीचे शाळा कॉलेजचे ददर्स भुरकन उडू न जािाि. कािी करायचे राहून
जािे. कािीजणाांना कॅ म्पस इां टरव्हूिच नोकरी हमळिे, कािीजण धडपड करून दुसरी कु ठली
हमळर्िाि. कािीजण िात्पुरिी म्िणून एिादी पकडिाि र् नांिर दुसरी शोधू म्िणिाि.
म्िणिा जबाबदाऱ्याांमुळे हमळे ल त्या नोकरीि िडजोड करून राििाि. सिज म्िणून
पकडलेली नोकरीच आपल्याला पकडिे. बेकारीचे प्रमाण िूप र्ाढलेले असिाना नोकरी
हमळाली िीच रटकार्ण्याकडे कल राििो. जागहिक मांदीमुळे, सांधींचे प्रमाण कमी िोिे र्

आपण पगारदार िोऊन आिे िे रटकर्ून धरिो. अथावि त्याि र्ाईट कािीच नािी. ज्याची
त्याची पररहस्थिी र् आर्ड, स्र्भार् या नुसार िरुण मांडली, िे िे जमर्िाि. एिाद्याने
नोकरी पकडली नािी िरीिी "अरे , ह्याला काय र्ेड लागले आिे का? नोकरी हमळि नािी
र्ाटिे. सर्वच अपेिा कशा पूणव िोणार? िडजोड के ली नािी र्ाटिे? ” असे उदगार, असे प्रश्
त्याला इिराांच्या नजरे ि ददसिाि.
नर्ी नोकरी पकडल्यार्र ककर्ा नोकरी शोधि असिाना मन चलहबचल िोिे.
आपले प्रश् इिराांना साांगणे, सांयुहक्तक र्ाटि नािी. िरुण मांडळी नाराज राििाि. पण
अहभमानामुळे, िी बाजू व्यहक्तमत्र्ाच्या कािी मुिर्ट्याांआड दडू न राििे. मी िरुण
मांडळींना असे साांगू इच्छीिे दक "िे नैसर्थगक आिे. ”
या काळाचा सदुपयोग करा. ररकामपणाचा र्ेळ मेजर्ानी आिे. भहर्ष्याची
पचिा र् अहनहिि करीयारणे िोंडाची चर् जािे. पण ज्याने ज्या परमेश्वराने चोच ददली िो
िायला दानांिी देिोच. आपल्या साठी योग्य नोकरी लर्कर ककर्ा उहशरा हमळिे. थोडी
िडजोड करायची ियारी सुद्धा िर्ी. "त्यामुळे "लगे रिो" Apply Apply noReply काम
शोधणे, कामाचा प्रयत्न, नोकरी, इां टरव्हूची ियारी, करिा करिा अन्य सुद्धा कािी गोष्टी
के ल्यास, हर्चार प्रगल्भ िोिाि र् ररकामपणा टोचि नािी.
या करार्याच्या गोष्टी िालील प्रमाणे असू शकिाि.
१) कॉम्पुटरचा क्लास लार्ून, कािी र्ेगळ्या गोष्टी हशकणे.
२) एिाद्या सामाहजक सांस्थेि काम करणे. उदा. पयावर्रण रिण सांस्था,
र्द्धाश्म, जेष्ठ नागरीकसांघ
आयुष्याच्या र्ेगळ्या रां गाचे ज्ञान िुम्िाला िोईल. मानर्िार्ादी दष्टीकोन
र्ाढेल.
३) लायब्ररीिून र्ेगर्ेगळी पुस्िके आणून र्ाचणे. मित्र्ाची रटप्पणे इच्छा
झाल्यास काढणे.

४) हमत्राांच्या सिि सांपकावि रािणे.
५) हर्हर्ध सामाहजक कायवक्रमाना जाणे.
६) र्ेगळ्या ओळिी करणे. गाडी चालर्ायला हशकणे.
७) स्र्िःला व्यक्त करा. अहभव्यक्तआने स्र्भार् बदलिो. हलिा ककर्ा हचत्र काढा.
८) एिादे र्ाद्य र्ाजर्ायला हशका.
९) योगाचा क्लास लार्ा. योग म्िणजे फक्त व्यायाम नसिो िर मन र् शरीराचा
योग (हमलाफ) असिो.
१०) जुन्या नािेर्ाईक, हमत्राांना पत्र हलिा. फोन करा. त्याांच्या सांपकावि रािा.
नोकरी बद्दल साांगायचे नसेल िर "प्रयत्न चालू आिे" असे सपक उत्तर द्या.
११) स्र्िःचा स्र्िः स्र्यांपाक करायला हशका. नोकरीसाठी र्ेगळ्या रठकाणी
रािार्े लागल्यास िे उपयोगी पडेल.
१२) आईला घरकामाि मदि करा. र्हडलाांची हबले भरणे, सामान आणणे,
घराची दकरकोळ दुरुस्िी िी कामे करा.
चाांगली नोकरी हमळे ल िी शोधि रािा. िािी असलेला िा र्ेळ मात्र र्य घालर्ू
नका पुढे ८ िे ८ नोकरीि गुांिल्यार्र िे सर्व करायचे राहून जाईल. नांिर र्ेऴ नािी.
म्िणाल गेले करायचे राहून!

१७. फु लपािराचे पांि

ठाण्याच्या "राजन राजे " याांच्या राजिांस नार्ाचे कहर्िा सांग्रिाि एक कहर्िा
आिे.
एकदा मी फु लपािराकडे, त्याचे रां ग उसने माहगिले.
िेर्ढ्यानेिी, त्याचे दकिीिरी र्जन घटले!
फु लपािरासारख्या नाजूक जीर्ाच्या नाजूकपणाचे र्णवन करायला, याहून
साथवक काव्य पांक्तआ कोणिी असणार? िर अशीच अनेक नाजूक फु लपािरे ० िे १८ र्याची
िसि, िुशीि बागडिाना ददसिाि. फु लाांभोर्िी रुां जी घालणारी फु लपािरे कलासक्त
असिाि समजून त्याच्यार्र पारां पाररक भार्ना न लादिा आपण या फु ल पािराांना भोळी
भाबडी व्यक्तआ समजू या!
त्या फु लपािराांच्या भोळ्या भाबड्या डोळ्याि र्ेगर्ेगळी स्र्प्ने असिाि. स्र्प्ने
उद्याची डोळ्याि माझ्या म्िणि िी िरुणाई आपापले आयुष्य िसि बागडि घालर्ि असिे.
त्याांच्या प्रश्ाबद्दल फारसे कु ठे हलहिले जाि नािी. रां ग "उमलत्या मनाचे" "र्ाटेर्रिी काचा
ग " "त्या अर्घड र्ळणार्र" "गांध हनहशगांधाचा" अशा हर्हर्ध नाटकाि िरुण- िरुणीचे
प्रश्ाांन बद्दल उल्लेि के लेले आढळिाि. पण - - िरे िर अबोध र्यािील मुलींची असुरहिििा या हर्र्षयार्र कसे हलिायचे
समजिाच नािी. िो हर्र्षयिी नाजूक असिो र् समाजाि या हर्र्षयार्र उघडपणे चचाव करणे
टाळले जािे. ज्याांना या हर्र्षयार्र जागरुकिा करायचा िक्क आिे िे ह्या हर्र्षयार्र गप्प
बसिाि र् माझ्या सारख्या नर्ोददिाला या हर्र्षयी कसे हलिार्े सुचि नािी, पण गप्पहि
रािर्ि नािी.

िरुण र्यािील कोर्ळीक, गरीब श्ीमांिी, जािी-धमव या पलीकडे एकसूत्रीपणाने,
परपलगीआकर्षवण असिे. फु लाने दकिीिी ठरर्ले दक गांध लपर्ायचा, िरीिी िो लपर्णे
अर्घड असिे. िसे िरुण र् िरुणाईच्या िुणा लपर्णे अर्घड असिे. सुांदर र् नजरे ि
भरण्यासाख्या िरुणींना र्ेगळीच भीिी असिे. स्त्रीच्या मागे अजगरा प्रमाणे दफरणारी
नजर, कधी मॉडेल्स, िर कधी दफल्म स्टासव, िर कधी अन्य - कु णाच्या रूपाने िा फु लपािरू
मारणारा रािस, िा फु लपािरू पकडणारा ट्राप समोर येऊ शकिो. "सािच्या आि घराि"
चे बांधन ठे ऊनिी सांकटे येऊ शकिाि. आयुष्य उध्र्स्ि िोऊ शकिे. िी भीिी उरिेच.
“कु णाला काय साांगार्े? कु णाला काय िो त्याचे? ”
"इथे िे ओढिी मागे, मला बाांधुनी पार्षाणी”
मरिी रिी सबको िुश करने, हबमारी में भी िाना पकाने
पर सासने मारे िाने| बलम बेर्फा हनकला रे !
फु लपािराला आकर्षवक पांि देर्ाने ददले आिेि. िे पांिच त्याला असुरहिि
बनर्िाि.
घरी भीिी घरर्ाल्याांची
रानाि भीिी श्वापदाांची!
अमयावद र्ाढलेल्या लोकसांख्येमुळे कु णाचा पायपोस कोणाच्या पायी राहिला
नािी. िा प्रश् इिराांचा आिे, म्िणून दुलि
व करून चालणार नािी. िा प्रश् कधीिी, कु ठे िी,
कु णार्रिी, कु णासमोरिी जबडा कधीिीआ र्ासून उभा राहू शकिो. सांध्याकाळी लोडशेपडग
मुळे अांधाराि, कधी गदीचा फायदा घेऊन, कधी आपण पोहलस आिोि अशी िोटी बिार्णी
करून फु लपािराांना जाळ्याि गाठले जािे.
मदिीचा हलफ्ट देण्याचा बिाणा करून, गैरफायदा घेिला जािो.

स्त्री हर्र्षयक दोन मित्र्ाचे फायदे आिेि. महिला पोहलस सोबि असल्या िेरीज
स्त्रीला अटक करिा येि नािी. सूयावस्िा नांिर स्त्रीला अटक करिा येि नािी. त्यामुळे असा
कािी प्रसांग आल्यास प्रथम आपल्या घरी आई र्हडलाांना ककर्ा हििपचिकाांना बोलार्ून
घ्यार्े. एिाद्या र्ररष्ठाला ककर्ा प्रहिहष्ठिाला, समाज सेर्काला फोन करून मदिीला
बोलर्ार्े.
असे िे गुन्िे, िे आघाि कु णा एका व्यक्तआर्र िोिाि पण त्याचा प्रिार सांपूणव
मानर्ी जािीर्र िोिो. फु लपािराांनी आपले पांि मजबूि करायचा प्रयत्न करार्ा.
पोहलसाांनी मिीलाांची काऴजी घ्ा्यार्ी
पोहलसाांचा फोन नांबर - १००
अन्य गुन्िे - १०३
एक सामाहजक प्राथवना करायला िरकि नािी
"पापाची र्ासना नको देर्ू कोणा
जनािून मािी उठिा भली |

१८. सैराट प्रेम

(शांगाराचा अहिरे कर्ीर रसाांचा अभार्)

व्िॅलेनटाइन डे चे बािमीपत्र त्या जाहिरािी बघून कसे िरीच झाले. चांद्रदकरण
आर्षाढाच्या धारा, श्ार्णसरी मोत्याचे दाणे, अळर्ा र्रच पाणी, बिरलेला र्सांि, चैत्राची
पालर्ी, ग्रीष्मािील िप्त झळा असे र्ेगर्ेगळे शब्द र्ापरून "त्या ढाई अिर प्रेम के " चे के लेले
र्णवन ऐकु न मी र्ाढले। आजचे सैराट बघून हबचकले आिे. प्रेमासाठी म्िणे हिरे , सोने,
फ्ल्याट िरे दी अशी बहिसे देिाि, व्िेलेनटाइन डे ची उलाढाल कोट्यार्धी रुपयाांची असिे.
व्िॅलेनटाइन डे म्िणे, व्यापाऱ्याांचा कमाई ददन असिो र् प्रेमाचे माके ट कोट्यार्धी रुपयाांचे
असिे. िे शांगाररक प्रेम असिे. िरे िर देश प्रेम िे सुद्धा प्रेमाचाच प्रकार आिे ना! मग २६
जानेर्ारी र् १५ ऑगस्टला िे प्रेम कु ठे जािे? दोन रुपयाचा झेंडा घ्यायचा र् नांिर िो
कु ठे िरी टाकू निी द्यायचा. सलग सुट्ट्ट्या जोडू न घेऊन पयवटनाला जायचे. एकू ण काय िर
करमणूक, मजा, र् चांगळर्ादच त्यािी ददर्शी जोपासायचा. देश प्रेम उरले आिे का? असा
प्रश् पडार्ा अशीच अांिर- पररहस्थिी आिे. या सर्ांर्रून काय ददसिे? देशप्रेमाचा र् र्ीर
रसाचा अभार्च समाजाि हनमावण झाला आिे का? देशप्रेम फक्त र्ीर जर्ान र्
सैहनकाांसाठीच, दोन ददर्सापुरिे उरले आिे का? शारीररक प्रेम िा एकमेर् अथव प्रेमाचा
उरला आिे का? र्ेड लार्णाऱ्या दूरदशवन र्रचे कायवक्रम बघा. अप्सरा आली. नत्य हर्नोदाचा अहिरे क. एका नव्या प्रकारच्या, िमाशा पटाांची लाट आली आिे. उत्सर्ाांचा
अहिरे क िोिो आिे. िे उत्सर् म्िणजे मूळ प्रश्ाला बगल देऊन लोकाांना दफलगुडच्या अफू च्या
गुांगीि, धुांदीि गुांग ठे र्ायची नशा आिे. पूर्ी घरी अपमत्यू झाला दक दुःि हर्सरायला दारू
हपण्याचा प्रकार कािी घरी िोिा. पुढे सण- आनांद-पाटी या साठीिी दारूचीच नशा र्ापरली

गेली. एकू ण काय मूळ प्रश् हर्सरून जाण्यासाठी नशा र्ापरणे, िा एक र्ेगळाच पायांडा
पडला. उत्सर्ाांच्या रूपाने िोच पायांडा पडिो आिे का? आपले देशप्रेम ददिार्ूच उरले आिे
का? भारि छोडो म्िणून परदेशी जाणे! देशाचे प्रश् युद्ध भूमीर्रील सैहनक, त्याांची दुःिे,
आपण हर्सरिो र् शांगाररक प्रेम िरे मानिो. प्रेम जिरी -जिरी म्िणिाि िेच िरे . ककबहुना
प्रेम म्िणजे काय िेच कळि नसार्े
या मनाचे त्याचे न्यारच िांिर,
अरे इच्छू साप बरा त्याले उिारे मांिर
असे प्रहसद्ध कहर्हयत्री बहिणाबाई चौधरी म्िणिाि. िो! असा िा शांगाररक
प्रेमाचा ओव्िर डोस कमी व्िायला िर्ा. पण लिाि कोण घेणार र् उिारा कोण करणार?
प्रेमाचा डायबेटीस झाल्यार्र? िे सैराट प्रेम कु ठे नेणार आिे

१९. पुन्िा नािी येणे आिा

कधी कधी अपयशानांिर स्थलाांिर करार्े लागिे िे नाईलाजानेच असिे. लादलेले
असिे. िूप आर्डीने स्र्िुशीने आसुसून एिाद्या स्र्प्नर्ि र्ास्िूला, ड्रीम प्रोजेक्टला ककर्ा
पयवटन स्थळाला आपण भेट देिो. समरसिो, सजिो पण िळू िळू आपल्याला त्याच त्या
सर्ावचा कां टाळा येिो. िो रस शोर्षून आपला त्या जागेिील रस सांपिो. कािी चुका
जाणर्िाि, कािी िोिाि, कािी गोष्टी उगीचच िुपिाि. मग रस्िे बदलिाि मुक्काम
िलर्िाि र् आपल्याला नर्ीन र्ाट शोधण्यासाठी एकट्याने बािेर पडार्े लागिे. स्र्ाथावने
हलप्त नािी कधी फसर्िाि, कधी हनयिीच फसर्िे.
Relationships are like Bank transaction.
you lose interest after withdrawal.
जागेची स्र्प्ने झोपेि पडिाि पण िी साकारण्यासाठी जागे िोऊन र्ास्िर् बघार्े
लागिे. चघळू न चघळू न, चोथा झालेला घास, पानाचा िोबरा ककर्ा चुइांगम अहधक काळ
िोंडाि ठे र्णे शक्य नसिे. मग त्या नात्यािून बािेर पडार्ेच लागिे. कधीकधी िी नािी
सोडू न जाण्याचा हनणवय दुिद असिो. िरीिी मग चेिऱ्या र्र कहत्रम िसू ठे र्ून र्ार्रार्े
लागिे. मनाला समजर्ार्े लागिे
न मुि हछपाके हजओ और ना सर झुकाके हजओ
गमोका दौर भी आये िो मुस्कु रके हजओ |
फळे कु स्करल्या हशर्ाय रस हनघि नािीि. फु ले कु स्करल्या हशर्ाय अत्तर बनि
नािी. जीर्न कु स्करिे, िेव्िा व्यहक्तमत्र् घडिे. र्ेदनाांनी माणसाच्या डोळ्याि अश्ू येिाि.
र्ेदनेचा उगम त्या डोळ्यािच िोिो. अश्ुना परिर्ायला िूप मोठी शक्तआ लागिे. िूप

र्ेगळ्याच फ्रेम मध्ये स्र्िःचा चेिरा बघून, स्र्िःचा अहभमान दूर ठे र्ून, अपमान सोसून,
मानहसक त्रास र् भार्नेचा झांझार्ािाििी िरुन जार्े लागिे. त्याला पयावय नसिो. िेच
ददर्स िे स्र्प्नाच्या शेर्टाचे असिाि. पण िीच िुमची परीिा असिे. याचर्ेळी िुम्िी नर्ीन
औपचाररक नािी, मानर्िा अशा ग्रेसफु ल गोष्टींचा हर्चार करिा. Adversity is a
crucible which tests a manआगीिच मग िार्ून सुलािून सोने चमकार्े िसे पुढे जार्े
लागिे. आपण फसलो म्िणून स्र्िःची दया करून काय उपयोग? कडक लहमम सारिे,
आपणच फटके मारून सिानुभूिी मागून काय उपयोग? िुमचे आयुष्य, िुमचे हनणवय िुमची
फरफट िुम्िीच बघायला िर्ी. सिन करायला िर्ी. रािेिून दफहनक्स पिी पुन्िा जसा
उदयास येिो िसे पुन्िा घडा, घडर्ा! या जगाि त्या परमेश्वराच्या इच्छे हशर्ाय, झाडाचे
पण सुद्धा िलि नािी. त्या परमेश्वरानेच िे िुमच्या नहशबी हलहिले िोिे. त्या परमेश्वरानेच
िे िुमच्या नहशबी हलहिले आिे. why me? म्िणून रडू न उपयोग नािी. युद्धाि गार्ेच्या
गार्े, उध्र्स्ि िोिाि पण िी माणसे हर्स्थाहपि िोऊन स्थलाांिर करिाि. नर्ीन गार्
र्सर्िाि.
जुन्या गोष्टी मागे टाकू न पुढे जाि राििाि. िो पूणवहर्राम नसिो. चूक झाली
ओके , ठीक आिे. काम करिाना चुका िोिाि र् अनोळिी र्ाटेर्र धोके असिािच, अपघाि
घडिाि. अपयश येि,े स्र्प्न िुटिे, बदनामी िोिे. Aship is safe in harbour. But
itisnotaplacewhereitismeant to be सुरहिििा िर्ी िर स्र्िःला गाडू न अशमी
बनर्ार्े लागेल. ककर्ा डोअर म्याट सारिे पडू न रािार्े लागेल. िुम्िी र्ेगळ्या आिाि
म्िणून देर्ाने ि दुःि देण्यासाठी िुम्िाला हनर्डले. हशकार र्ाघाचीच िोिे, हबळाि
रािणाऱ्या उां दराांना कशाचेच भय नसिे. सीिा मािेलाहि र्नर्ास सिन करार्ा लागला. र्
प्रभू श्ीरामाांना हर्रि नहशबी आला.

हि र्ाट िुम्िी मागे सोडा|
नर्ीन पाऊल र्ाट शोधा|
झाडा झुडपाांचे काटे टोचू देि|
पायािाली साप सळसळू देि |
हि िुमची नर्ी र्ाट आिे |
िुमच्या नव्या आयुष्याची पिाट आिे |
मागे पडले आिा सर्वसमभार्ी|
पुन्िा नािी येणे आिा या गार्ी |
पुन्िा निी येणे आिा सांधी नािी |
र्ळू न मागे पाहू नको कधी िी |
सख्या पुढे पुढेच जाई |
पुन्िा नािी येण,े परि रस्िा नािी |

२०. आत्ताचा िण

जगािला सर्ावि श्ेष्ठ िा आत्ताचा िण आिे, र्िवमानािला िण आिे.

पल पल पल पल पल पल िर पल
कै से कटेगा पल िर पल?

असे आपण म्िणिो मात्र र्ेळ कसा हनघून जािो माणसाला कळिसुद्धा नािी.
कािी ददर्साचा कां टाळा आला. "आज ददर्स सांपिा सांपि नािी" मात्र र्र्षावचे कॅ लेंडर पटकन
उलटू न जािे. जन पळभर म्िणिील िाय िाय, मधील पळ म्िणजे "पल" िण! Days Do
not pass but year fly away साधारणिः काळ भरभर हनघून जािो आिे याची जाणीर्
के सामध्ये एिादी रुपेरी रे र्षा चमकली दक िोिे. पहिला पाांढरा के स प्रत्येकालाच िूप िूप
अस्र्स्थ करून जािो. आयुष्यािील कािी करायच्या गोष्टी अगदी करायलाच िव्याि, अशा
गोष्ठी र् करण्याचे स्र्प्न असलेल्या गोष्टी, इच्छा असलेल्या गोष्टी- to do, must do, wish
to do, dream to do याांची यादी मोठी असिे. पुढे बघू म्िणून आपण त्या गोष्टी टाळि
राििो.
आयुष्यभर, पल पल, मिाराष्ट्रीयन माणूस मरण्या पूर्ी त्या पांढरपूरच्या
हर्ठोबाला जायचे म्िणिो. िर सधन असेल िर काशीयात्रेला जायचे स्र्प्न बघिो. बद्रीनाथ
यात्रेला िर म्िणिािच "गया बद्री, काय सुद्री " म्िणजे देिरूपी आयुष्य सांपले, आत्म्याचा
प्रर्ास सुरु झाला. काळ माणसाला नेिमी िरर्िो. काळाने आपला पराभर् के ला िी

िेददायक भार्ना येण्यापूर्ीच आपण आयुष्याचे ध्येय ठरर्ून योजना आिणे, आर्श्यक
असिे.
उगीचच कािीिरी अगम्य हलहिि नािी. जसे बघा- िुम्िाला काय िर्े? मुले
सेटल व्िार्ी, स्र्िःचे घर व्िार्े. एिाद्या यात्रेला जार्े. जुन्या हमत्राांना भेटार्े. मग त्या
योजना आिल्यास र् इच्छा पूणव झाल्या िरीिी, आपणास, काळाने आपल्याला फसर्ल्याची,
र्य उिरण्याची टोचणारी जाणीर् उरि नािी. मत्यूला सामोरे जायला धैयव येिे. "पल पल
ददलके पास िुम रिहि िो. " असे म्िणि भूिकाळािून कािी प्रेरणा घेऊन, पुढे जाण्याऐर्जी
आपण बऱ्याचदा त्या जुन्या आठर्णीि समरण रां जनाि रमिो. र्िवमान जगायला हर्सरिो.
उदा. अपमानाचा बदला घेण्याची भार्ना, जेव्िा त्या अांिरमनाि ठसठसि राििे आपण
दुिार्िो. भहर्ष्यािील स्र्प्नाांसाठी र्िवमान हर्सरिो. उदा. जो पयंि माझी अमुक एक
इच्छा पूणव िोि नािी, मी िे िाणार नािी. मी गार्ी जाणार नािी. नर्ीन कपडा घेणार
नािी. पैसे साठल्यार्र िे करे न! र्ेळ हमळाला दक िे बघू, िेव्िा िे करू या! राजे मिाराजे,
भूिकाळािील गि र्ैभर्ाच्या आठर्णींमध्ये, र्िवमान िरर्ून बसिाि. आपण जुन्या
नात्याांच्या गुांत्याांमध्ये गुांििो.
दो पल था ख्र्ाबोका कारर्ा, दफर िुम चल ददये, िुम किा िम किा!
मानर् साधा, िो गोंधळू न जािो. िे र्यच असे असिे दक माणूस साधारण या
र्िवमान नात्याांना न्याय देऊ शकि नािी. िर्े िे काम न हमळाल्याने मन िडजोड करि
राििे. र् डेड लाईन पूणव िोण्याची आपण र्ाट बघिो. उदा. मी हनर्त्ती नांिर िे करीन, मात्र
िे आिा थोडार्ेळ करून, बघायला काय िरकि आिे. र्ेळ नािी िी सबब असिे. र्ेळ िेच
काढू शकिाि जे िूपच हबझी असिाि. त्यामुळे माणसाने नेिमी र्र्षवभराचे हनयोजन करार्े.
स्र्िःसाठी र्ेळ काढार्ा. सुि म्िणजे जादूची छडी नािी, सुि िुमच्याच जर्ळ आिे. िे
जाणा! रोजच्याच त्याच त्या गोष्टीिील एिादी गोष्ट करायची राहिली िरी चालेल, पण जे
िर्े िे करून घ्यार्े. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी र्ेळ काढार्ा उदा. सूयावस्ि बघणे. फु ले िरे दी,

हमत्राला फोन करणे, आईला भेटणे, फोन करणे, पर सेकांद हबपलगच्या जमान्याििी र्ेळ
काढायलाच िर्ा. भार्षणाला जािाना एिादे पुस्िक जर्ळ ठे र्ार्े. गाडीि कानाला र्ॉकमन
लार्ून गाणी ऐकार्ी. प्रर्ासािच फोन करून घ्यार्ेि. पेपर र्ाचणे, हिथेच उरकार्े, कधी
पासून जे करायचे ठरर्ले िोिे िे उरकू न घ्यार्े.
सारी पजदगी मरमर के जी हलए
इक पल िो अब मुझे हजने दे हजने दे
सुट्टी र्ाचर्णे. पैसे साठर्णे, घर िरे दी िी सर्व कामे मित्र्ाची आिेिच, मात्र
सर्ावि मित्र्ाचे आिे, िे िा आत्ताचा िण जगणे. म्िणजे या िणाचा आनांद घ्या. मी चांगळ
र् मजा करण्याचा सांदश
े देि नािी िर जाणीर् देिे आिे दक र्ेळ पुढे जािो आिे. त्याच्याशी
कु णीिी शयंि पजकू शकि नािी. काऴ पऴिो, उडिो िुमच्या माझ्यासाठी थाांबणार नािी.
आजचा ओंजळ भर आनांद जगून घ्या! अथावि िा आनांद हनमवळ कौटुांहबक आनांद असू दे,
कलेचा, छांदाचा आनांद असू दे!
आनेर्ाली कलकआ िािीर
आज का ये पल मि िोना
आगे भी जाने ना िू
पीछे भी जाने ना िू
जो भी िैं बस यिी इक पल िैं
अनजाने सायो का, रािो में डेरा िैं
ये पल गर्ाांना ना, ये पल िी िेरा िैं
हजने र्ाले सोचले, यिी र्क्त िैं करले पुरी आरजू!
आिा िर जगायला सुरुर्ाि करणार मी,
कु णालाच नसिे दफकआर इिराांची
जाणली आिे मी िी जननीिी
आज जरी मला र्ाटिे मत्यूची भीिी
िरी जगण्याची करणार सुरुर्ाि मी.

२१. साभार परि आलेले

अिो! नािी नािी घाबरू नका र्ाचक िो. अनेक प्रकाशकाांकडू न साभार परि
आलेले लेि ककर्ा कािीिी मी हलहून िुम्िाला रां जीस आणि नािी! िसे िल्ली ज्ञानाचे
भाांडार पसरले आिे. प्रकाशनाच्या अनेक सांधी प्राप्त झाल्या आिेि. प्रहसद्ध झालेल्या
पुस्िकाांपेिा अप्रकाहशि पुस्िकाांची सांख्या अनेक पटीने अहधक आिे. िी पुस्िके
हलहिणाऱ्याना कािीिरी साांगायचे आिे. िे प्रहसद्ध करून नार् - यश हमळर्ायचे आिे.
प्रकाशकाांकडे पुस्िकाांचा पाऊस येउन पडिो. प्रकाशक अहधक चाांगले हलहून एडीट करून
आणा म्िणिाि. पण पुनलेिनाि, लेिकाची मूळ कलाकिी ररहमक्स िोिे र् हिच्याि िी
मुलभुििाच रिाि नािी. िसे प्रत्येकालाच िल्ली लेिक व्िायचे असिे. जगभरािील
पािणीि, पहिली इच्छा- श्ीमांि िोणे, दुसरी इच्छा- र्जन कमी करणे र् हिसरी ईच्छापुस्िक प्रकाहशि करणे िोिी. त्यामुळे प्रकाशकाांकडे अांदाजे रोज ४ पुस्िके येिाि जी प्रकाशन
योग्य नसल्याने साभार परि के ली जािाि.
हर्ज्ञान, आत्मचररत्र, स्र्यांपाकाच्या पाककिी. रटप्स, सौंदयव, प्रर्ासर्णवन, कथा
कादांबऱ्या, थरारकथा, हसनेमा बद्दलचे लेिन, व्यक्तआ मिात्म्यअशा हर्हर्ध िेत्रािील लेिन
प्रहसद्ध िोिे. कािी लेिक माझे पुस्िक येणार आिे, अशी दर्ांडी हपटिाि. िर कािी साांगि
नािीि. अथावि यश िे प्रत्येक व्यक्तआचे र् पुस्िकाचे नशीब असिे.
success is a chance
िूप गाजार्ाजा झालेले पुस्िक, डब्याि जाऊ शकिे र् एकदम असे अज्ञाि
व्यक्तआचे पुस्िक गाजू शकिे. लेिकाचा कल अपमान न साांगण्याकडे असिो. अपयशाची
भीिी, लोकापर्ाद, टीका, आधी साांहगिले, दक काम हबघडिे िी अांधश्द्धा असिे. यामुळे
गुप्तपणे हलिाण करणारे बरे च असिाि. हशर्ाय या पुस्िकाला प्रकाशक हमळणेिी आर्श्यक

असिे. कारण आर्थथक दष्ट्या पुस्िक प्रकाहशि करणे, लेिकाला परर्डणारे नसिे.
प्रकाशनासाठी एक पुस्िक रिडले दक हनराश िोर्ून दुसऱ्याचे काम मी सुद्धा थाांबर्लेच
िोिे. लेिक म्िटले दक हभर्ई उां चार्णारे र् लेिकाला भणांग समजणारे िी असिाि.
कु णीिरी ओळिीचे असेल, त्याच्या माफव ि प्रहसद्ध के ले असेल असे म्िणणारे िी भेटिाि.
हलिाणाला मूड लागिो, र्ेळ लागिो, साहित्य लागिे र् उघडपणे कािी र्ेगऴे
हलहिण्याचे धैयव लागिे. लेिक घाबरिो-माझ्यार्र टीका िोईल, ज्या व्यक्तआच्या आयुष्यार्र
िे हलिाण घेिले िी काय म्िणेल? आहण लोक माझ्याबद्दल र्ाईट मि करिील, मला
िसिील, असे हर्चार मनाि आले दक लेिक सांपिो.
हशप इज सेफ इन िाबवर, बट इट इज नॉट पमट टू बी देअर
पजदा लेिक िाक का, मर गया िो दस लाि का!
असे र्ाटू न प्रर्ाि पहिि, अशी ओरीहजनालीटी गेलेली जिाजे भरकटिाि, मग
र्णवने, व्यक्तआ मिात्म्ये, हसनेनट र्णवने, आांबटकथा, अशा दफलगुड हलिाणाने, कािी काऴ
गाजर्िाि. स्त्रीला लेहिका िोणे िूपच अर्घड जािे. सर्व कामे करून रात्री सर्वजण
झोपल्यार्र, घुबडा सारिे जागून, हिला हलिार्े लागिे. Harry potar ची लेहिका जे. के .
रोपलग िी घटस्फोटीि महिला, मुलगा झोपल्यार्र रात्री, ददर्सा नोकरी करून, र्ेळ काढू न
हलिाण करी. पुस्िक प्रकाशनानांिर आपले ददर्स बदलिील, िे स्र्प्न िी पािि असे. हिचे िे
स्र्प्न पूणव झाले. अथावि सर्वजणाांचे असे सदभाग्य असिेच असे नािी. िूप कष्ट करूनिी, िे
लेिक अज्ञािाांच्या यादीि र् हनराशेिच फे कले जािाि.
‘प्यासा’ हचत्रपटाचे नार् ‘टाइम’ म्यागहझनने, जगभरािील, सर्ोत्तम हचत्रपट
हनर्डल्याने लेिकाांच्या प्रश्ाांबद्दल जाण, पुन्िा समाजाि हनमावण िोईल, असे र्ाटिे.
लेिकाांची, कर्ीची हलिाणाची पुस्िके रद्दीि हर्कणारे , त्या हलिाणाांर्र जीर् टाकणारे ,
त्याच्या िोट्या कहथि मत्यूचेिी भाांडर्ल करणारे , जग पाहून त्या प्यासाच्या मनािील

लेिक मरून जािो. लेिकाांची िी अशी दशा-दुदश
व ा िोिे िे माहिि असूनिी, ‘प्यासा’ लेिक
अनाम ििानेने हलहिि असिो. प्रकाशकाांकडू न साभार परि आलेल,े लेि उराशी धरून
जिमी िोिो. success has many takers, failure has only one! साभार परि
आलेल,े साहित्य सुद्धा लेिकाला हप्रय असिेच! कधीिरी त्या परि आलेल्या िोट्या ठरर्ल्या
गेलेल्या, हशक्क्याला नाण्याला सुद्धा ककमि येईल. 'िे नाकारलेले नाणे िी िणिणीि
र्ाजेल", र्ेडे कु रुप हपल्लु राजिांस ठरे ल िी आशा ऊरिे. कािी जािीय र्ादी लोक, काहि
अन्य जािीिील लोकाांना पुढे येऊ देि नािीि
साभार परि आलेल्या, त्या अनेक अनाम लेिकाांच्या लेिाांना, अप्रकाहशि
साहित्याला िी भार्पूणव श्द्धाांजली!

२२. काय भुललासी र्रहलया रां गा

माझ्या मैहत्रणीची सासूची, पाांढरे स्र्च्छ कपडे घालून, अध्यात्माच्या गोष्टी
करि, िािाि भगर्ि गीिा घेऊन बसलेली, िी आकिी बघून मी त्याना र्ाकू न नमस्कार
के ला. कपडे, रािणी र् त्याांच्या त्या भल्या थोरल्या गप्पा ऐकू न, मी प्रभाहर्ि झाले. बािेर
पडिाच माझी मैत्रीण म्िणाली "फसलीस ना? " अगां, ददर्सभर, सर्व माहलका बघिाि. घरी
काम असेल, कामर्ाली बाई आली नसेल िर पोळ्या करायच्या र्ेळी, त्या मुद्दाम देर्ळाि
जािाि ककर्ा जपाचे नाटक करिाि. सारिे कपडे िरे दी करिाि र् दाहगन्याांसाठी िपापल्या
आिेि.
कोणत्यािी प्रकारची हनर्त्ती न हमळर्ू शकलेले लोक "आम्िी दक नािी,
spiritual लोक आिोि" अशी र्ाक्ये फ्याशन म्िणून टाकिाि. हर्किी प्रर्त्ती र् हनर्त्ती या
सामान्यिः सामान्य मानर्ाच्या प्रकिी रूपाने, प्राप्त नैसर्थगक र्त्ती असिाि. मात्र कािी
व्यक्तआमध्ये िल्ली बाय- पोलर हडसऑडवर आढळिे. भोग र् अध्यात्म या दोन पोल्स मध्ये िी
माणसे र्ार्रिाि. टीव्िी र्रच्या फालिू हसररअल माहलका, बघून िी माणसे िूप रमिाि.
डॉक्टर जसे रुग्णाला "थ्री टाइम्स अ डे" घ्या असा सल्ला देिाि. िशी िी माणसे एकच
हसररअल िीन र्ेळा बघिाि. मात्र घरचे काम करण्याचे र्ेळी त्याांना झोप, जप करणे. देर्
दशवनाला जाणे अशी मित्र्ाची कामे आठर्िाि. "आम्िी आिा म्िािारे झालो हनर्त्त झालो"
असे िे लोक त्यार्ेळी पालुपद लार्िाि. म्िणजे त्याांची हनर्त्ती कामापासून असिे,
मनोरां जनाच्या त्या अहिरे कािून ककर्ा अहिरे कआ मनोरां जनािून नसिे.
आम्िी गुरु के ला आिे. प्रेम र् दयाभार् गुरूने हशकर्ले आिेि, िे साांगि िी
मांडळी गार्ोगार् दफरिाि. िािोिाि पयवटन, मौज मजा, घरची जबाबदारी टाळणे िी कामे

सुद्धा िोिाि. ह्याच लोकाांच्या मनाि गरजू माणसाांबद्दल, घरच्या लोकाांबद्दल, अहजबाि स्नेि
नसिो. स्र्िःच्या नािर्ांडाना जर्ळ ना घेणारी र्द्धा/ र्द्ध परमेश्वर, हर्र्ेकानांद स्र्ामी र्गैरे
गप्पा मारून इिराांना िािोिाि फसर्िे/फसर्िो, मात्र नािेर्ाईकाांबद्दल हर्र्ष पसरर्िे/िो.
नािे सांबांध जोडण्या ऐर्जी "नािी िोडा" असा अहिरे कआ सल्ला, मुला नािर्ांडाना ददला
जािो. िमा, दया, शाांिी, िी दकिी श्ेष्ठ आिे, िे शब्द र्णवन अशी व्यक्तआ साद्याांि करिे. पण
नािेर्ाईकाना मदि करिाना, भेटिाना, "अडलांय माझ िेटर" म्िणिे. आजारी व्यक्तींना घरी
सोडू न, आश्माांचा अहिरे क करीि दफरणे िे कु ठल्या अध्यात्माि साांहगिले आिे? आपले काम
मन लार्ून करणे, ददलेले किवव्य चोि पार पाडणे िे अध्यात्मच आिे. घरकाम, र् नोकरी र्
इिर सर्व कामे करून, िरुण र्याि हृदय हर्कार ककर्ा अन्य आजाराला िरुण बळी पडिाि.
िे र्द्ध, अहि र्द्ध मजेि राििाि. बाहुली प्रमाणे सजून बसणे र् फक्त उपदेश िे जेष्ठ करिाि.
शरीर िाि पाय चालि असिाना िे लोक जबाबदारी टाळू न मजा करीि दफरिाि. त्यांनी
मजा करार्ी पण घराि मदि देिील करार्ी. र्ेऴ र्ाया घालर्ून, र्र मुलाांना देिाांना र्ेळ
नािी म्िणिाि. िरुणाांना र्ेऴ नािी कारण िुम्िी िरुणाांची कामे करु शकि नािीि, शक्य
िेव्िा मदि करीि नािीि) काम घरकाम टाळण्यासाठी र् बाांडगुळा प्रमाणे िरुणाांच्या
जीर्ार्र जगणे योग्य? घरची कामे टाळणे र् हशर्ाय अध्यात्माचा आभास हनमावण करणे,
अशी बाय पोलर ढोंगी हर्किी आज कािीजणाांि, समाजाि र्ाढिे आिे.
कािी घरी माहलके च्या ब्रेक मध्ये जपमाळ घेऊन, जप करणारे आजी-आजोबा
आिे. कािी घरी मुलाांच्या अभ्यासाचे र्ेळी, जोरजोराि िो टीव्िी लार्णारे आजी-आजोबा
मी आिा हनर्त्त झाले, अध्यात्माकडे र्ळले अशी र्ल्गना करिाि िेव्िा, िो सर्ावि मोठा
हर्नोद असिो. रहसकिेने जीर्नास्र्ाद घ्यार्ा पण बायपोलर? दकत्येक अध्यात्माच्या
कायवक्रमाांमध्ये, अधून मधून दागदाहगने, साड्या, शेअसव र् पयवटनाच्या जाहिरािी असिाि.
चार आरत्या, दिा मांत्र भरपूर चमचमीि िाणे, अहधक सर्व पयवटन स्थळे पािणे, िा "यात्रा"
या शब्दाचा अथव आिे का? आळशी र् र्ेळच्या र्ेळी आयिे िायला, चटार्लेली काहि

मांडळी, सांपूणवपणे उपभोगर्ादद आिेि. "गरजेल िो पडेल काय? " उपभोगाि बरबटलेपण,
त्या गरीब मुिर्ट्या आड झाकिाि. आमच्या शािेि एक बुर्ा नार्ाचा गिस्थ कपाळी
रटळा लार्ून येिो. चार ज्ञानेश्वरीची र्ाक्य फे कणे र् थोडे इम्प्रेशन मारणे, एर्ढाच उद्देश
अध्यात्माि उरला आिे का? "र्रून कआिवन, आिून िमाशा" िी मनोर्त्ती लपहर्ण्यासाठी,
बुर्ाबाजी करि दफरणारे बुर्ा, िाांहत्रक मिाराज, याांच्या पासून समाज कधी मुक्त िोणार?
हनर्त्ती फक्त कामािूनच? मनोरां जनाच्या अहिरे कािून का नसिे? िेड्याि सोंगाड्या येिो र्
कआिवनकाराचे रूप, िो बहुरूपी हुबेहूब रचिो. िसेच िे सोंगाडे िोटेपणाने कािी
कारणाांसाठी, पैशाां साठी अनेक घरे उध्र्स्थ करिाि.
साधी माणसे त्याांच्या त्या सोंग आणण्याला फसिाि. अांधश्द्धा हनमुवलना बद्दल
कािी ठोस पार्ले उचलणे र् कठोर कायदे करणे आर्श्यक आिे. िसेच हनर्त्ती चा आजार
झालेल्या, र्रकरणी ढोंग करणाऱ्याां या िथाकहथि, हनर्त्ताांपासून, हर्रक्ताांपासून सार्धान!
ऊस डोंगा परी रस नािी डोंगा
काय भुललासी र्रहलया रां गा!
अध्यात्माचे नाटक करणाऱ्याच्या मुिर्ट्याना भुलू नका. परमेश्वर साांगिो,
नाांदिो मी स्र्ेद गांगेच्या िीरी
हजथे राबिी िाि िेथे िरी
जगाि त्या अध्यात्माचे रूप असणाऱ्या सज्जनाांइिके च कष्टकरी देिील श्ेष्ठच
आिेि.

२३. जाने र्ो कै से लोग थे?

टाइम्स म्याग्झीन ने हनर्डलेल्या िास प्रेम हचत्रपटाि प्यासाचे स्थान पाचव्या
नांबरर्र आिे. त्या "प्यासा"चे िे गाणे डोळ्याि पाणी आणणारे आिे.

जाने र्ो कै से लोग थे, हजनको प्यार को प्यार हमला
िमने िो जाब काहलया माांगी, काटोका िर हमला ||ध ||

िुहशयोनदक मांहजल ढू ांडी िो गम दक राि हमली
चाििके नग्मे ढू ांडे िो आिे सदव हमली
ददलके बोझ को दुना कर गया र्ो गम सार हमला || १ ||

हबछु ड गया हबछु ड गया हबछु ड गया िर साथी देकर पल दो पलका साथ
दकसको फु रसि िैं जो थामे ददर्ानोका िाथ
िमको अपना साया िक अक्सर बेजार हमला || २ ||

इसकोिी हजना कििे िैं िो िमभी जी लेंगे
उफ़्फ़ न करें गे लबसी लेंगे आसू पी लेंगे
गमसे अब घबराना कै सा गम सौ बार हमला ||३||

हचत्रपट प्यासा
जीर्नाि यशस्र्ी झालेले प्रेमाि आकां ठ बुडालेले र् िरे प्रेम करि असलेले, लोक
कोण असिाि? सािीर लुहधयानर्ीच्या या गाण्याि जो ददव आिे िो िूपच आपलासा
र्ाटिो. साध्या माणसाला, नेिमीच येणारे अनुभर् या गाण्याि र्णवन के ले आिेि. लेिकाला
टीके चा रोर्ष नेशामीच सोसार्ा लागिो. "पजदा लेिक िाक का, मर गया िो दस लाि का"
अशी त्याची ककमि असिे. मलािी नेिमी र्ाटिे, कािी लोकाांना इिके सुि कोणत्या भाग्याने
हमळिे? रस्त्याि चार िड्डे असिील र् िे चुकर्ि मी चालले िर, पुढच्या मोठ्या िड्ड्ड्याि
मी पडिे. मी प्रेमाच्या मैत्रीच्या अपेिेन,े कु णाजर्ळ गेले दक िी व्यक्तआ पैसच
े मागिे. कु णाची
सेर्ा के ली, िर िी व्यक्तआ िो आपला िक्कच समजून मला गिीि धरिे.
चाांगुलपणाने कािी र्ागार्े, िर पदरी हनराशाच येिे. मुांग्याांनी झुांडीने दांश करार्ा
िसे दांश करणारे भेटिाि. कहर्िा साभार परि येिाि, लेि अपेहिि यश देि नािीि. िरे च
कोण असे लोक आिेि, ज्याांना प्रेमाच्या बदल्याि प्रेम हमळिे. सत्य असिे र् िे िरे प्रेम असिे
व्यर्िार ककर्ा सौदा नसिो. मला जेव्िा कळ्याांची अपेिा असिे, िी अपेिा के ली काटेच
हमळाले.
लेिक या गाण्याि म्िणिो. आहशकआचे, गुांिर्णुकआचे गीि मी म्िटले, त्याची
प्रहिदक्रया ददवभरी आि हमळाली. मनाच्या र्ेदना र्ाढर्णारे च, प्रेम हमळाले. मी प्रेमाच्या
बाबिीि ििानलेलाच राहिलो. सोबिी मला सोडू न गेल.े प्रत्येक सोबिी कािी काळ

फायद्यासाठी सोबि देि राहिला. माझ्या सारख्या ददर्ाण्या, िुळ्या कलाकाराची साथ
द्यायला कु णाकडेच र्ेळ नव्ििा. माझी सार्लीसुद्धा मला कधी आनांदी ददसली नािी. मी
सोसिच राहिलो. िरीिी शेर्टी लेिक म्िणिो जर िेच जगणे आिे, िर मी जगेन
मी र्ेदनाांनी िळमळिाना, हशव्याशाप देणार नािी

ओठ हमटू न घेईन, अश्ू हपर्ून टाकआन. मला आिा एकाकआपणाची र् दुःिाांची
सर्य करायला िर्ी. दुःिाला घाबरून कसे चालेल. दुःि िर शांभर र्ेळा हमळाले.
हर्रि र्ेदनेने िळमळणारा र् िरीिी जगण्याची असफल कोहशश करणारा, िा
लेिक िा स्ट्रगलर, आपल्यािी मनाि कु ठे िरी असिोच. म्िणूनच िर मी हलहिलेय, प्यासाचे
िे गीि मला माझेच गाणे र्ाटिे. प्यासाचे यश त्याच्यािच आिे. गुरुदत्तला िीच श्द्धाांजली
म्िणायची दक चाळीस र्र्षाव नांिरिी गुरुदत्तचे दुःि आपलेसे र्ाटिे. िो हर्रि त्या र्ेदना जणू
कािी आपल्याच आिेि असे र्ाटिे.
पैशासाठी ककर्ा बदल िर्ा म्िणून िळव्या प्रेमाचा अव्िेर करून, दुसरा पाटवनर,
जीर्नसाथी शोधणारी, िी नाहयका/नायक आजिी जर्ळपास बघायला हमळिाि.
प्यासामध्ये लेिकाची िस्िहलहिि पुस्िके , रद्दीि हर्कली जािाि र् पुढे मात्र त्याच्या मत्यू
नांिर त्याच्या पुिळा बसर्ला जािो. उपाशीपोटी दफरणाऱ्या एका कर्ीचे नार् म्िणे नांिर
उड्डाण पुलाला ददले गेले. कला र् लहमम एकत्रपण र्ार्रािच नािीि दक र्ार्रू शकि नािी.
भारिाि, हलिाणाबद्दल ५०० रु. र्गैरे मानधन हमळिे. परदेशािील Harry
Pottarच्या लेहिके ला कोटीच्या कोटी रुपये हमळिाि. भारिाि अनेक लेिक पोटासाठी,
नोकरी कारकु नी करिाि. जे हलहिल्यार्र पैसे हमळिील असे सर्ांग हलिाण पोटासाठी
करिाि.

राजाकडे कलार्ांिाना पूर्ी राजाश्य असे. हबरबलाच्या दरबाराि, हर्हर्ध
कलाकार, नर्रत्ने िोिी. आज कलाकाराना आश्यच उरला नािी.
प्यासा लेिक अजूनिी प्यासाच आिे.
२४. आईच्या अश्ूांचा आर्ाज

अश्ुांचे पदण्याचा आर्ाज येि नािी. आईच्या अश्ुांकडे लि द्यायला, िल्ली
कु णाकडेच र्ेळ नसिो. मराठी घराांमध्ये, िसे प्रत्येकच घरी, आईला गिीि धरले जािे.
िरफण मौला, िरकाम्या गाडी, बार्ऴट बाई, अशी ककमि आईची के ली जािे. राग आला
िर आपल्या सांिापाला र्ाट देण्यासाठी आपण आई र्रच गरजिो. िी हबचारी मूकपणे ऐकू न
घेि.े एकिफी प्रेमाचे, सुांदर रूप म्िणजे आईचे मुलार्रचे प्रेम! आपण आईला िे प्रेम, िसेच
त्याच प्रमाणाि परि करू शकि नािी, पण आई िसेच प्रेम करि राििे. अगदी मुल र्ाईट
र्ागले िरीिी िी हशव्याशाप देि नािी. कारण मुलाला दुःि देर्ून, िे दुःि पयावयाने हिलाच
िोणार असिे. आपल्या अपत्याला िी िमा करिे. आई िी िमाशील असिे.
कधी पटकन कािी बोलून, आपण आईला दुिार्िो, पण िी मोठ्या मनाने
आपल्याला माफ करिे. "आई मूिव आिे" असे बोलण्याची सांधी आपण सोडि नािी. िी दुलि
व
करिे. दकिी र्ेळा, आपण अगदी चार चौघाि सुद्धा, अहर्चाराने हिचा अपमान करिो.
हिला िऱ्या प्रेमाने हर्रक्तआ येि असेल का? आईपणा हशर्य अन्य ध्येय, नसल्याने नैराश्य
येिे का? आईचे र्य र्ाढिे, मूड पस्र्गने कां टाळाच र्ाढिो. हचडहचड िी िोिे, शहक्तहच
उणीर् असिे. िरीिी िीचे जर्ऴ सर्व कािी देर्न
ू िी सर्व कािी उरिे, आईि अपवणाने सुद्धा
अपुणविः उरिे. अपूणविेची जाणीर् कमी व्िार्ी, म्िणून माणूस लग्न करिो िे रटकर्िो. आई
िोणे िे त्याचे कारण असार्े

अपूणविा कमी िोण्यासाठी, आपण लेकर िूप िरे दी करिो. लिान घरी अडगळ
जमर्िो. पण आईने सामान र्ाढर्ू नको, साांहगिले दक रुसून बसिो. हिला िुपिे, पण हिला
िे हर्सारार्ेच लागिे. हिला पुढे जाणायची घाई नसिे, आपल्याला आपले गार् नकोसे
र्ाटिे. आपला देश, अडाणी र्ाटिो, पण िी सांयम ठे र्िे. आपल्या देशाि बेकारी आिे. भूक
आिे, गररबी आिे म्िणून, "मी परदेशी जाणार" असे साांगणाऱ्या शामला, िी शामची आई,
समजर्ायचा प्रयत्न करून िरिे. परक्या देशाि, िे मुल कसे रुजेल, याची काळजी आईला
असिे. आपण सामान्य आिोि, िे आईने स्र्ीकारलेले असिे, मुल िे स्र्ीकारि नािी. कठोर
जगाचा अनुभर् आईला असिो
आई िरे िर शाळे ि, मुलाला सोडिे, िेव्िाच िे मुल आई पासून र्ेगळे झालेले
असिे. सुिाचे मुिर्टे चढर्ून "पाहुण्याांसमोर जरा बरे र्ाग" असे आई साांगिे पण, अपररपक्व
मुलाला िे पटि नािी. कु ठे िरी िी माणसे मुलालाच उपयोगी पडर्ीि म्िणून आई त्याांना
धरून रािा, असे सुचर्ि असिे. दुपारी जरा पडलेल्या, आईला "उठ, उठ पाणी दे" म्िणून
उठर्णारी मुल,े नांिर शरीराला व्यायाम िर्ा, म्िणून मशीनर्र ट्रेड हमलर्र िासभर
चालिाि. जर बाजू बदलली, हर्चार के ला, आईला समजून घेण्याचा जाणायचा, प्रयत्न
के ला, िर आई इिके च सुि मुलाांना हमळे ल. हनदान त्याांचा अपराधी भार्, पुढे येणार असेल
िर, िो दुिी भार् कमी िोईल.
जीर्नाि भेटणारी नािी अनेक असिाि. मात्र गरजा र्ेगळ्या, िेिू र्ेगळे ,
कु ठल्यािी िेिू हशर्ाय, प्रेम करणारी व्यक्तआ म्िणजे आई! आज र्ेळीच म्िणजे र्ेळ हनघून
जाण्यापूर्ी, आईला जाणले, िर नॉस्टेल्जीयाचा, स्मरण रां जणाचा, हर्कार सोसार्ा
लागणार नािी. अर्ेहळला अध्याव रात्री िाक मारली, िर येणारी िी "आई" आपल्याजर्ळ
आज आिे, कदाहचि उद्या नसेल, पण आज आिे, िेव्िा िरी मी, हिच्यासाठी काय करिो?
आज पैसा, पैसा र्ेळ नािी म्िणणारी मुले थोडी प्रगल्भ झाल्यार्र, आईच्या आठर्णीि,
डोळ्याांच्या कडा पुसून, डोऴे ओलार्िाना ददसिाि. सर्ांच्या दष्टीने हृदय स्पशी असा

"आई" िा एकमेर् शब्द आिे. मुलाांची जबाबदारी, आई जेर्ढी उचलिे, िेर्ढी कोणीिी
उचलि नािी. पुरुर्षाचे एका पैशाच्या, एर्ढे योगदानाने, घडलेल,े आईचे रक्ताने र्ाढलेल,े
सांपूणव मुल, आईचेच किवत्र् असिे. मािभार्षा, मािभूमी र् मािा या सर्वकाळ आदरणीय र्
श्ेष्ठच असिाि. फक्त र्ेळीच समजणे र् समजार्णे आर्श्यक आिे.
नािीिर आपल्या र्द्धापकाळी, अपरात्री जाग आल्यार्र फार र्र्षावपूर्ी सोडू न
गेलेल्या आईच्या अश्ूांचा आर्ाज ऐकि रात्र ऊदासपणे अांगार्र कोसळि राििे. आज जे
कोणी भाग्यर्ान आिेि दक त्याांची "आई " त्याांच्या जर्ळ आिे, त्याांनी हनदान आईला
नमस्कार करून हिचा आशीर्ावद िरी घ्यार्ा.

२५. हर्कास

हर्कासदराचे गणनेि, भारिाि दाररद्र्य रे र्षेिालील, लोकाांचा समार्ेश आिे का?
गरीब, मागासलेल,े त्याांचा हर्कास झाला? भारिा सारख्या हर्कसनशील देशाि, हर्कासदर
८. ५ िोिा म्िणे! जन सामान्याांचा हर्कास, म्िणजे कािी मानर्ीय दष्टीकोनािून हर्चार
के ला िर, सर्ावना जगण्याचा अहधकार हमळणे, सांपत्ती अहधकार, पॉर्रबाजी त्याांच्यापेिा
जीर्न मित्र्ाचे आिे. मानर्ी जीर्नाि, आर्श्यक गरजा र् सजीर्ाांचा स्िर, सुयोग्य रािणे
िे िूपच मित्र्ाचे आिे. र्सुांधरा भकास करणे, नैसर्थगक स्त्रोिाांर्र िल्ला करणे, नद्या बुजर्ून
घरे बाांधणेम्िणजे हर्कास नव्िे. िरे िर गररबाांच्या प्रश्ाांकडे सरकारचे लि आिे का?
गररबाांसाठी असलेल्या योजना यशस्र्ी िोिाि का? त्याांची कागदोपत्री आकडेर्ारी र्
गरीबाांचा प्रत्यि जीर्नदर, अपयशी मानर्ाांच्या आत्मित्या िोऊनिी, उत्सर्ामध्ये रमणारे
सरकार बघिा, हर्कासाचा, नक्कआ कोणिा अथव अपेहिि ठे र्िे? राजा परदेशी, जनिा
ऊपाशी.
शेिकऱ्याांच्या आत्मित्येसाठी कारणे शोधली गेली, पण उपाय शोधले? शेिकरी
आत्मित्या थाांबल्या का? ‘हपपली लाइव्ि’ या हचत्रपटाि दािर्ल्या प्रमाणे, अनेक शेिकरी
शेर्टी शेिमजूर म्िणून ककर्ा कामगार म्िणून काम करिाि. िे दािक सत्य आिे. िे िरे आिे
का? असेल िर का? असल्यास िे हर्कासाच्या कोणत्या पररभार्षेि मोडिे? पैसे हमळर्णे,
हर्कास उत्कर्षव र्गैरे पायर्या आिेि. नैसर्थगक अर्काळाने शेिकआ व्यर्सायार्र र्ाईट
पररणाम िोि आिे. त्याि शेिी करण्याचे, सुद्धा एकत्रीकरण िोण्याचे प्रायोहजि आिे
ज्यामुळे शेिकरी शेिमजूर बनण्याचा धोका आिे. अथावि त्याि उत्तम मागवदशवनामुळे,
त्याच्या दकमान गरजा भागहर्ण्या इिके उत्पन्न हमळण्याची िात्री देिील आिे. शेिकऱ्याांचे

प्रश् जाणून घेण्यासाठी िास असा कु ठलािी सव्िे के ला जाि नािी र् त्याांच्या प्रश्ाांर्र उपाय
सुद्धा योजले जाि नािीि. मूळ प्रश्ाला बगल देर्ून र्रर्रची मलमपट्टी के ली जािे. र्ाटिे
हनदान कॉनट्राक्ट फार्लमग यशस्र्ी िोऊ देि! र्ीज दकिी िास जार्ी? का जार्ी? दूरदशवन
रात्री अकरा िे सकाळी साि बांद ठे र्ार्े, प्रसारणच थाांबर्ार्े. रे ददअाो ऐकार्ा, म्िणजे लोड
शेडींगचा धोका बऱ्याच प्रमाणाि कमी िोईल. मनोरां जनाचे पोरिेळ म्िणजे हर्कास नव्िे.
हचत्रपटाांची अफू ची गोळी म्िणजे २४ *७ लाइव्ि ककर्ा आजिक प्रगिी नव्िे. या देशाला
आय-टी सेक्टर ककर्ा हचत्रपट सष्टी, दक्रके ट, यापेिा अन्न धान्य, र्ीज, हनर्ारा, पाणी, िर्ा
याांचीिी गरज अहधक मित्र्ाची आिे.
अनेक िरुण बेकार असलेल्या या देशाि, लोकसांख्या हनयांत्रणाि आणण्यासाठी
कोणिे प्रयत्न के ले जािाि? जािाि का? हर्कासाच्या दरापेिा लोकसांख्या र्ाढीचा दर
जास्िी आिे. लोकसांख्या हनयांत्रणाि आणून शेिी िेत्र सुधारण्या हशर्ाय, हर्कास अशक्यच
ददसिो आिे.
मिागाईचा दर ११% कमी झाला, िो कोणत्या उपायाांनी झाला? िे उपाय
अहधक कडकपणे का योजले जाि नािीि? िा दर िरी िरोिर कमी झाला आिे कआ
statistic ची जगलरी, आकड्याांचा िेळ आिे. दर माचव मध्ये थोडेसे पुढ-े मागे करून, िेच िे
बजेट, िोच िो अथवसक
ां ल्प र् हर्कासाचे िोटे गाजर, जनिेला दािर्ले जािे. प्रदूर्षण
हनयांत्रण र् पयावर्रण रिणाचे पोकळ ढोल बडर्ले जािाि. िरे िर र्ाढिी मिागाई
िोण्याचे कारण, लोकसांख्या र्ाढीच्या प्रमाणाि शेिीचे उत्पादन र्ाढि नािी. पण त्या
ददशेने प्रयत्न िोि नािी.
कर्षी उत्पन्नाच्या योजनेि िरा हर्कास िर्ा. छोट्या शेिकऱ्याांना बाजारपेठेि
माल उठार् न िोण्याची, भार् न हमळण्याची भीिी नको. श्माच्या प्रमाणाि, पैसे हमळि
नािीि. िराब िोणारा ककर्ा नाशीर्ांि माल साठर्ण्यासाठी सरकारची स्र्स्ि गोदामे िर्ीि
र् अशी धान्ये साठर्ण्याच्या प्रदक्रयेमध्ये अहधक सांशोधन िर्े. शेिकरी शेिीमध्ये प्रर्ीण
असिो. मात्र बाजारभार्, त्याचे चढ उिार, आर्थथक साठे मारी याि हुशार असिोच असे

नािी. र्ीजपुरर्ठा, पशुपालन, दुग्ध व्यर्सायाची जोड, िि, पाणी, बी हबयाणे, मागवदशवन,
समुपदेशन आर्थथक मदि, बाजारािील उठार्, रास्ि बाजारभार्, अशा सर्व अांगानी
शेिीमालाला दर हमळण्यासाठी र् शेिीचा हर्कास िोण्यासाठी, योग्य योजना र् मदि
आर्श्यक आिे.
भारि िा कहर्षप्रधान देश आिे. त्याला कर्षी लिान िोऊ देिा कामा नये.
हर्कासाचा दर ठरर्िाना, कर्षी हर्भागािील प्रगिी र् दाररद्र्य रे र्षेिालील जनसमुदायाचा
हर्कास, लिाि घेणे आर्श्यक आिे. अन्यथा अनेक अथव सांकल्पाप्रमाणे "नेहमची येिो मग
पार्साला" असा अजून एक अथव सांकल्प येईल. िो अथव हर्र्षयक सांकल्प असिो. िो अथव
हर्कासाच्या हसद्धी पाशी जाणे आर्श्यक आिे.
असे कधी घडेल? िो पयवि हर्कासाचे मगजळ बघायचे र् सर्लिी च्या गाजरा
मागे धार्ायचे चालू रािील का?

२६. कट्ट्ट्या र्रची मैत्री

आठर्ड्याि ऐकदाच जमणार्या, कट्ट्ट्यार्र जमणाऱ्या आम्िी सर्व मैहत्रणी /हमत्र
एकमेकाशी जुजबीच ओळि धारण करिो. थोड्या र्ेळ भेटायचे, आलेला काय बोलिो िे
ऐकायचे र् थोड्या र्ेळाने आपापल्या घरी जायचे. कट्ट्ट्यार्र नािी आले िरी कु णाची
बळजबरी नािी, आलाि िरी ठीक नािीिरी ठीक! नात्याि असिाि िशा अपेिा नािी,
र्ाटले िर या, नािी िर रािा! त्या त्या कट्ट्ट्याचे ध्येय असेल, िशा भेटी र् दकरकोऴ चचाव.
बाकआ बांधनात्मक अशी भार्हनक गुांिर्णूक नसिे. आपले नािेर्ाईक र् त्याांच्याशी झालेल,े
र्ाद हर्र्ाद आपल्याला बरे च कािी हशकर्ून गेलल
े े असिाि. त्यामुळे आिा र्र-र्रचे, कािी
अांिरार्रचे र् प्रोफे शनल, औपचाररक नािे कट्ट्ट्यार्र जपले जािे. त्यामुळे त्याि र्ाढ नािी,
घट नािी. र्ैर नािी भाांडणे नािी. जे बोलायचे असिे िे मनािच ठे र्ार्े लागिे. पण हमत्र
नक्कआ कशाला म्िणिाि? friend in need is ‘not’ my friend या नर् हर्चारसरणीर्र
मध्यम र्गव आलाच आिे ना! त्यामुळे कटु िा नसलेले ग्रुप्स बनर्ण्याकडे, सामान्याांचा कल
असिो. कॉलेज कट्टा असो, नािीिर र्ररष्ठ नागररक कट्टा असिो. नैराश्य, गैरसमज, भाांडणे,
िळर्ेपणाचा त्रास, िे त्रासदायक मानहसक शत्रू असिाि. त्या हर्र्षयार्र, कट्ट्ट्यार्रील
मैहत्रणींशी बोलले जाि नािीि. पूर्वग्रि दुहर्षि भार्नेिून, पूर्ी ठे च िाल्ल्याने, आिा मैत्री न
करण्याकडे कल असिो. र्ारां र्ारचे आजार, िूप रडार्ेसे र्ाटणे, र्ारां र्ार, त्या भूिकाळाच्या
आठर्णी काढणे, आयुष्य िािािून सुटून गेल्याची िांि बोचि राििे. आपल्या दुःिामुळे
अजून दुःि नको, म्िणून आपण कोर्षाि जािो र् के र्ळ औपचाररक नात्याांकडे र्ळिो.
कट्ट्ट्यार्ररल, समान छांद, माफक करमणूक, र्रर्रची चचाव असे या कट्ट्ट्याांचे स्र्रूप असिे.
भार्नेची गुांिागुांि नसिे. कािी र्ेळा, सामाहजक बाांहधलकआ पाऴू न, समाजकायव के ले जािे.

ककबहुना कािी कट्ट्ट्याांचे िेच ध्येय असिे. मात्र मानर्ाचे मनाि बदल िोिो िे ित्र्
कट्ट्ट्यार्र स्र्ीकारले जािे. काऴ बदलला, जसा परदेशी प्रभार्ाने र्ेर्ष बदलला.
आज कलकआ नारीया, िैं मुफ्ि दक हबमारीया
काम कु छ करिी निी और बाांधिी िैं साहडया
र्र्षव १९४९ पासून आज २०१६ पयंि, साडीपासून पॅंटटॉपपयंि आपण बदललो.
कालानुरूप कािी चाांगले बदल घडिाि िर कािी चाांगल्या गोष्टीिी पडद्याआड जािाि.
बदलत्या काळाचे स्र्ागि िर करार्ेच लागिे. िी गोष्ट ज्याला कळिे िो हुशार पण िी गोष्ट
ज्याच्या पचनी पडिे िो िरा चिुर असिो. बाकआचे भूिकाळािील आठर्णीर्र, अश्ू
ढाळिाि र् र्िवमान काळाच्या, प्रगिीलािी नाके मुरडिाि, मात्र बदल अटल असिो, िो
स्र्ीकारायला मानहसक मदि, िे कट्टे करिाि. या कट्ट्ट्याांचा फायदा म्िणजे रोजच्या त्याच
त्या प्रश्ापासून दूर जािा येिे. िे कट्टे एकटेपणार्र फस्ट-एडचे काम करि. आठर्ड्यािून
एकदा, त्या कट्ट्ट्यार्र जमण्याची, त्या र्ेळेची आपण र्ाट पाििो. िे भार्, िे ियार िोणे िे
सुद्धा एक प्रकारे आनांददायी असिे. टू लूक फोरर्डव टू समपथग! कािी काऴ आनांदाि िुशीि
जािो. कट्ट्ट्याांची लोकहप्रयिा, त्याांचे यश त्यािच आिे.
इां टरनेटर्र सोशल नेटर्र्ककग साईट आिेि. त्याांना ई-कट्टा म्िटले जािे. पपपळ
पारार्र सुद्धा पूर्ी चार्डी भरे र् लोक हशळोप्याच्या गप्पा मारि असि. मात्र चार्डी
शब्दाि एक कठोर हशस्ि येिे. जी प्रत्यि भेटणाऱ्या कट्ट्ट्यार्रील लोकाि नसिे. मी-माझा
मी-मी-मी दकिी श्ेष्ठ, मी अमुक मी िमुक असे हर्चार, गर्थर्ष्ठ पणा या कट्ट्ट्याांर्र मुळीच
आढळू न येि नािी असे नािी पन कमी असिो. कट्ट्ट्यार्र र्ाटल्यास या, अन्यथा कारणे
देर्ून टाळा, अशी सिज मानहसकिा असिे.
कट्ट्ट्यार्र कु णी येर्ो कु णी जार्ो, कट्टा चालूच राििो. पपपळ पारी र्डाच्या
झाडािाली, कॉलेजच्या बािेर, एिाद्या बागेि, रस्त्याि, चौकाि, चिाच्या टपरीर्र, असे
कट्टे जागोजागी असिाि. कॉलेज कट्टा, िी िर एक सांस्किी असिे. मनाि एक र्सलेले

िरुणाईचे गार् असिे. या कट्ट्ट्यार्र हर्द्याथी जे हशकिाि, िे िजारो हर्श्व हर्द्यालयाििी
हशकिा येि नसेल. समूिाचे मानसशास्त्र, कसे र्ागार्े, कसे र्ागू नये, काय बोलार्े, काय
बोलू नये, भांकस दकिी करार्ी, रबर दकिी िाणार्े, अभ्यास कसा करार्ा, कधी टाऴार्ा, िे
या कोलेज कट्ट्ट्यार्रच हशकिा येिे. के लेहल पहिली कहर्िा कट्टाचऐकिो.
सुिाचा सदरा िी गोष्ट आपण नेिमीच ऐकिो. र्. पु. काळे या कथेि म्िणिाि
त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या पाठीर्र एक क्रॉस ददलेला असिो. र् इच्छा असो नसो िो र्िार्ा
लागिोच. त्याच र्ेळी, देर्ाने, पायाि एक साप सोडलेला असिो. िो साप सर्व आिाच्या
सुिार्र भीिीचे सार्ट पाडिो. त्यािून सुटण्यासाठी िे कट्टे माणसाला मदि करिाि. कधी
कधी आनांदाांि सुद्धा र्ाटेकरी िर्े असिील िर कट्ट्ट्यार्र हनिळ मनाने अहभनांदन करणारे
असिाि. कट्ट्ट्यार्रील मदलीि सिसा फारसे िेर्ेदार्े नसिाि.
कट्टा िे िणभर हर्श्ाांिीचे स्थान िर आिेच र्र साांस्कहिक चळर्ळीचे स्थान
आिे.
िुम्िी कोणत्या कट्ट्ट्यार्र जािा, यार्र िुमची ओळि िोिे, ठरिे, म्िणजे
कट्ट्ट्याचे आयडेन्टीटी काडव पुढील मैत्रीि उपयोगी पडिे.

२७ िू कधी साांजर्ेळी
कधी साांजर्ेळी मला आठर्ूनी
िुझ्या भोर्िाली, जरासा र्ळू नी पािशील का?

िू जरी दूर, येथे उठू डे शिारा
शरीरार्रुनी जसा गार र्ारा, र्ािशील का?

ररिे सूर आिा इथे या उराशी
जरा सोबिीला मनाच्या िळाशी, रािशील का?

िुझ्या आठर्ाांना इथे साििो मी
िुला साििो मी, िशी िू मलािी सािशील का?

कहर् सौहमत्र.
साांजर्ेऴी, त्या राजर्ाड्याच्या दाराि, मी उभी िोिे. कु णा उस्मान आली िान
दक असेच कािीसे, नार् असलेल्या, हनजामाची िी कोठी िोिी. पूर्ी हिथे दरबार भरे . ह्या
दरर्ाज्याचे मुख्यद्वार नेिमी पडद्याने झाकलेले असे, पाहुणा आला दक िो पडदा र्र

करण्याि येई. र् त्यापाहुण्याला आि घेिले जाई र् पुन्िा पडदा पडे. िो मुगल सरदाराचा
मिाल िोिा दक मराठा सरदाराची िर्ेली दक राजर्ाडा िोिा िे आिा साांगणे कठीण आिे.
त्या त्या, काळाच्या, त्या त्या र्ेळे नुसार त्या र्ास्िूचे रूप िोिे. कािी र्र्षावपूर्ी त्या काळी,
दोन घट्ट र्ेण्या बाांधलेली, फु ग्याांच्या बाह्याांचे, परकर पोलके घािलेली मी त्या अांगणाि
र्ार्रले िोिे. काल परकराला, ओढनीला रां गीि रे शमी गोंडे िोिे, मण्याांचे भरिकाम िोिे.
त्या मिालाच्या र्ेगर्ेगळ्या रां गीि आरशाि माझे िे अल्लड बालरूप अनेक प्रहिमाांि ददसे.
त्या भव्य मिालाचा, अर्शेर्ष, भग्न मिाल आिा मागे उरला आिे. एके काळी पूणव समद्ध
र्ास्िूचे आिा अर्शेर्ष उरले आिेि. त्या अांगणािील कोपऱ्याि माझे बालपण कधी बागडि,
कधी हुांदके देर्ून रडि, िारुण्य पार्साि हभजि, गाि पडले आिे. आई र्हडलाांच्या, अकाली
मत्युनांिर, िी समद्धी आिा माझी उरली नािी. समद्ध िर्ेली आठर्णीि उरली आिे. त्या
िर्ेलीला, र्ाडयाला जीर् असिा िर? सर्व साि जन्माांि, मागे र्ळू न पाििा आले िर?
‘कधी साांजर्ेळी, िू मला आठर्, ’ असे सुचर्णारी िी कहर्िा, फक्त हप्रयकर
प्रेयसीचे नािे अधोरे हिि न करिा, कु ठल्यािरी र्ेगळ्याच िरर्लेल्या नात्याांबद्दल साांगिे,
असे मला र्ाटिे. िी अनाम व्यक्तआ, हजचा उल्लेि या कहर्िेि आिे िी मािेरची र्ास्िू असू
शकिे ककर्ा बालपणीची शाळा असू शकिे. आपापल्या मनािील, त्या गाढ, गूढ िळव्या
नात्याबद्दलची िी कहर्िा, "साांजगारर्ा" अल्बम मध्ये आिे. िुम्िाला ऐकल्याची आठर्िे
का? िा शब्दमिाल ओळिीचा र्ाटिो का? नािी?
एिाद्या साांजर्ेऴी एकटे बसून बघा.

२८ रानफु लाांचे नािे

चकचकआि अशा कफ परे डच्या ऑदफस कायवकालानांिर, माझी त्या ऊसगार्ी
िेड्याि बदली झाली, िेव्िा मला नैराश्य यायचे बाकआ िोिे. घाणीचे साम्राज्य, अनहधकि
बाांधकामे, कच्चा रस्िा, गररबी, हर्कसनशीलिा, हर्हचत्र कािी- पार मनाचा चोळामोळा
झाला िोिा.
आपण कायम स्र्च्छिा र् सौदयव याांची आपले मनाला सर्य लार्लेली असिे.
हिरर्ेगार गाहलचे, िांडाळ्याचा घाट, हिमालयाची हशिरे , िसरे बाळ, अश्या सर्वप्रकारच्या
शुभ कल्पना मनासमोर आणूनिी, र्ास्िर्ाची झळ सांपि नसे. पचचोळे रस्िे. हिथे भरधार्
र्ािि, धूळ उडर्णारी र्ािने, जर्ळच्या पुस्िकाि डोके घालून, मी मन रमर्ायचा प्रयत्न
के ला. पण पुस्िके िी हमत्र असिाि िे सर्व र्ेळी िरे ठरिेच असे नािी. डास चार्ायला
लागले, पाणी अशूद्ध प्यार्े लागले दक प्रगिीचा दर, हर्कास आयटी िेत्र ह्या कल्पना िोट्या
र्ाटू लागिाि.
घरी सर्ावना र्ाटे, मी नव्या जबाबदारीने कां टाळले असार्े. अशाच एक ददर्शी,
दीड िास ट्रादफक मध्ये गाडी अडकली. चुळबुळ करून कां टाळा आला. मी हिडकआची काच
िाली करून, नीट हनरिून पहिले, बाजूच्या मािीच्या दढगाऱ्या र्रहपर्ळी रानफु ले उमलली
िोिी. त्या फु लाांच्या बाजूला रठपक्या एर्ढे, एकच पान िोिे. प्रश् हचन्िा सारिे! मला त्या
फु लाांचा पसारा पाहून, पुन्िापुन्िा त्या प्रश् हचन्िाांच्यासारिे ददसणार्या फू ल सड्याचे नर्ल
र्ाटले.
प्रत्येक फु लाला िक्क आिे
ददमािाने जगण्याचा

आिे त्याि आनांद मानण्याचा.
इिक्या घाणीि, रबड मािीच्या दढगाऱ्या र्र हनरपेिपणे िी फु ले उमलू
शकिाि? देर्ाच्या मनाि, त्याांना हिथे जन्म देण्याि, कािीिरी िेिू असेलच कआ! कदाहचि
मला सुद्धा या गार्ी, बदली देण्याि, देर्ाचा असा बदलिा िेिू असेल. उत्तम सजर्लेल्या
फ्लॉर्र पॉट मधील फु लाांप्रमाणे गुच्छा प्रमाणे, बागाांमधील रां गीि र्ाफ्या प्रमाणे, रानफु ले
देिील, घाणीि सुद्धा सुद
ां र असिाि. आनांद िा कु ठे िी उमलिो, त्यासाठी सर्व कािी सुरहचि
असणे आर्श्यक असिे असे नािी. असेल िर ठीकच असिे. पण नसेल िरीिी िे जीर्न
थाांबि नसिे. सौंदयव सुि, आनांद, कु ठे िी असिो, बघिा यार्ा, मानून घ्यार्ा. रानफु लाांनी,
मला जीर्नाचे नािे साांहगिले. त्या ददर्सा पासून माझे त्या रानफु लाांचे नािे घट्ट मैत्रीचे
झाले आिे.
मी माझ्या कहर्िा सांग्रिाचे नार् सुद्धा "रान फु लाांचे थर्े" असे ठे र्ायचे ठरर्ले
आिे.

२९ सास भी बहु भी!

दूरदशवन र्रील माहलकाांिील बायकाांबद्दल कािीिरी हलिा, असे मला एका
सांपादकाांनी सुचर्ले. िरे साांगू, त्या टीव्िीचे र् माझे कधीच जमले नािी. काम नसणार्याांच,े
डोके पार कामािून घालर्णाऱ्या, त्या टीव्िीचे व्यसन, दारूहून फार मोठे आिे. टीव्िी
बघण्याच्या सर्यीर्रून कािी प्रश् मला नेिमी पडिाि१. रडण्याचा प्रमाणाि माहलके ि पगार देिाि का?
२. नाहयकाांना रडायचा कां टाळा येि नािी का?
३. अशा माहलका दािर्णारे का दािर्िाि? बघणारे का बघिाि?
४. लाल जदव हलपहस्टक सुिागन, गुलाबी हलपहस्टक अभागन अशी हर्भागणी
आिे का?
५. मोठे मांगळसूत्र र् ५ ग्रॅम पसदूर, यामुळेच यार्रच सौभाग्य ठरिे का?
६. हस्त्रयाांचे प्रश्, पुरुर्षाांभोर्ािीच दफरिाि का?
७. दूरदशवन र्रील बायका, झोपिाना उठिाना सुद्धा जरीच्या साड्या र् दाहगने
घालिाि दक काय?
८. प्रत्यि जीर्नािील सासूशी त्या कशा र्ागिाि?
९. बाांगड्या घालणे, आउट ऑफ फ्याशन नािी का?
१०. एके ददर्शी रडायला दकिी बाटल्या हग्लसरीन लागिे?

११. असे सजून धजून स्र्यपाक करिा येिो का?
१२. िािाि पुजेची थाळी घेऊन देर्ऴाि आलेले, कु णीिी माणूस, मी आज पयंि
रस्त्यार्र बहघिले नािी, याांना थाऴी घेर्ून जायला ररकामा रस्िा कसा सापडिो.
१३. नर्ऱ्याला परस्त्री पासून र्ाचर्ण्याचा, त्या बायकाांचा आटाहपटा कु ठे कु ठे
चालिो? त्याांच्या घरी मोलकरणी दाांड्या मारिाि का?
१४. र्ीस माणसाांचा स्र्यांपाक, मेकअप िराब न िोिा कसा के ला जािो?
१५. कधी िी बघा, लग्नाला हनघाल्या सारख्या जरीच्या बनारसी साड्या का
घालिाि? प्रामाहणक नोकर त्याांना कु ठे हमळिाि?
१६. चाांगले कपडे घालणे ठीक, पण काठाची जर त्याांना टोचि नािी का?
१७. मेकअप िराब िोि नािी का? मेकपने गरम िोि नािी का?
१८. नाकािल्या नथनी, कानािले जड कानािले सिन कसे िोिाि?
१९. डोक्यार्र पदर घेणारी बहु, मी १%च पाहिली आिे. मग ह्या बहूांची कथा,
किाणी घर घर दक कशी िोऊ शकिे.
२०. चोर रस्त्याि, लोकलमध्ये, कार मधून जािाना हसग्नल जर्ळ दाहगने
चोरिाि, मग या बायकाांचे दाहगने कधीच चोरीला का जाि नािीि?
२१. नेिमी करोडोंची भार्षा करणाऱ्याांना, करोड मध्ये दकिी शुन्य येिाि, िे
माहिि आिे का?
२२. घराि चार इां च उां च टाचेच्या स्याांडल्स? िोंडार्र पडले म्िणजे? असू दे,
त्याांच्या माहलका त्याांनाच लिलाभ िोर्ोि।
मी टीव्िी र्रच्या बायकाांबाबि, एर्ढे प्रश्च हलहू शकिे? माझे करीयरची
चाांगली सांधी र्ाया गेली, याच कारणाने िो.

३०हजभेचे िाड

र्ाटेल िे बोलणाऱ्या व्यक्तआ बद्दल बोलिाना, "त्याच्या हजभेला िाड नािी" असे
म्िटले जािे. ज्याने र्ाईट बोललेली गोष्ट िरी िोिे त्या व्यक्तआला "त्यची जीभ काळी आिे "
म्िणिाि.
Always control those things
Tongue, Temper, Thoughts
पिदी हसनेमाि “जबान को लगाम दो" म्िणि हजभेर्र आर्र घालायला
साांहगिले जािे. जीभेच्या र्ळणार्र, बऱ्याच गोष्टी अर्लांबून असिाि. सापाची जीभ, िी
दोन भागाि कापलेली असिे. त्यामुळे िो दुिोंड्या, द्वयथी व्यहक्तमत्र्ाचा असिो असे मानले
जािे. मानर्ाचे मात्र, एक शब्दी एक र्चनी असणे देर्ाला अपेहिि असार्े. म्िशींची जीभ,
िी अशीच सर्ावहधक मऊ मानली जािे. जीभेचे घसरणे मानर्ाला िूप घािक ठरिे. एिादा
उणा शब्द िा त्या व्यक्तआच्या र्िासाला कारणीभूि ठरिो. हजभेिुन बािेर पडणारे शब्द, िे
बाणाप्रमाणे असिाि. िे हजथून हनघिाि, हिथे कािीच िुण उरि नािी पण हजथे िे बाण
आदळिाि, हिथे कायमची जिम िोिे.
शरीराच्या जिमा भरून हनघिाि, पण र्ाग्बाणाने झालेल्या जिमा भरून येि
नािी. भात्यािून सुटलेला बाण जसा परि येि नािी, िसा हजभेिुन सुटलेला शब्द सुद्धा परि
बोलार्िा येि नािी.
रामायण -मिाभारिाि सुद्धा जीभेच्या त्या फाजील र्ळर्ळीने, के लेला घाि
साांहगिलेला आिे. द्रौपदीने कणावला नकार देिाना, सूिपुत्र म्िणून हिणर्ले िोिे, जे कणव

कधीच हर्सरू शकला नािी. मायार्ी मिालाि, पाण्यार्रील राांगोळीर्र चालिाना दुयोधन
पाण्याि पडल्यार्र, द्रौपदी सख्याांजर्ळ मोठ्याने िसि म्िणाली, "आांधळ्याांचे पुत्र आांधळे
असिाि. " हिच्या ह्या जीभेच्या र्ळर्ळण्याने, हिचा घाि झाला. अथावि रागाचा पररणाम,
हजभेर्र पटकन िोिो र् हजभेचा प्रिार िलर्ारी सारिा लागिो. दुः िाला रागाला, हर्र्ेक
नसिो. माणसाचा त्या र्ेळी मग हजभेर्रचा िाबा सुटिो. मेंदच
ू ी र् हजभेची पलक िुटली दक
िी जीभ सैरार्ैरा धार्ि सुटिे. सैराट िोिे. अिांकार डोक्याि हशरला दक िसेच अहधक शक्य
िोिे.
हजभेला िाड नािी िे मान्य आिे पण िरीिी हशस्ि लार्ली िर जीभ योग्य
कर्ायि करू शकिे. अथावि िे अर्घडच! अन्यथा जीभ घसरिेच. ३२ दाि िोडण्याचे काम
जीभ करु शकिे. गमिीशीर जीभाळे tongue twisters "हपिल के पहिले पे पपीिा, लाल
लॉरी लाल लॉरी िरी लॉरी लॉरी"ऊच्चारिाना असे गमिीशीर जीभाळे पुढे कसेसेच िोिाि
र् हजभेचे मित्र् कळिे.
साधारण जीभ र् पैसा या दोनच, अहस्थर गोष्टी, मानर्ाच्या दुःिाला कारणीभूि
ठरिाि. जीभेच्या चोचल्यानी माणूस िूप िािो, आजारी पाडिो, र्ाटेल िे बोलिो. मौनाचे
मित्र् आपल्या मुहनजनानी साांहगिले आिे. "मौनां सर्ावथव साधनम" मुलािि देिाना चिुर
मिाशय म्िणिाि- "नो कॉमेंटस "
words are silver, silence is gold
डॉक्टर लोक हजभेर्रुन, माणसाच्या आरोग्याचे हनदान करिाि. िर माणसाच्या
बोलण्याच्या पद्धिी र्रून त्याचे िे व्यहक्तमत्र् समजिे. जीभ बािेर काढू न, दािर्ून ठें गा
दािर्ून, लिान मुले पळिाि. र्ात्रट मुलाांचा िो चाळा असिो. घोड्याांना लगाम लार्णे
सोपे असिे पण हजभेला लगाम लार्णे, अर्घड असिे. माकं डेय पुराणािील, काली मािेची
मूिी हिची लालभडक जीभ बािेर काढू न, अक्राळ हर्क्राळ रूप धारण के लेली आिे. त्याि
हिचा राग व्यक्त िोिो. कु त्रा मालक येिाच, जीभ बािेर काढू न िलर्ून आनांद व्यक्त करिो.

जीभेच्या गोड बोलण्याने, अनेक कामे साधिाि. गोड गोड बोलून गळा
कापणार्याना हजभेचे ित्यार पुरेसे िोिे. बोलून जीभ मोकळी िोिे, पण त्रास मालकाला
िोिो या उलट ‘पपजरा’ हचत्रपटािील शेर्टचे दश्य आठर्ा. "मास्िर समजार्ून साांगिाि, िू
बोलू नकोस, पण नर्थिका सांध्या ऐकि नािी, मात्र कोटावि ऐनर्ेळी सांध्याची जीभ हचकटू न
जािे र् िी जे बोलायचे िे बोलूच शकि नािी. िूप दुःिद प्रसांगाि माणसाची र्ाचा जािे.
(उदा. किो ना प्यार िैं मधील पचटू ) अनेक ऋर्षी मुपनना र्ाचा हसद्धी असिे, िे बोलिील,
देिील िो आशीर्ावद िरा िोिो. मला पण असाच शुभ आशीर्ावद हमळाला जीभे बद्दल हलिी.
िा यश हमळे ल. जीभा चार्ू नका! िरे आिे ना!
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लेिनाि उिरल्या आिेि. ई
साहित्यच्या र्ाचकाांना त्याांच्या कादांबर्या माहिि आिेिच. त्याांच्या कस्िुरीपिी, राहू दे
घरटे आहण िुझेच मी गीि गाि आिे या हिन्िी कादांबर्याांना र्ाचकाांनी भरभरून प्रहिसाद
ददला. या हिन्िी कादांबर्याांिून स्त्रीची हर्हर्ध रूपे आहण स्त्रीजीर्नािला सांघर्षव याांची प्रहचिी
र्ाचकाांपयंि नेण्याि त्या यशस्र्ी ठरल्या.
छापील प्रकाशनाांमध्येिी शुभाांगीजींचे नार् गाजि असिे. लोकसत्ता, पुढारी,
प्रिार, गाांर्करी अशा अनेक र्त्तपत्राांिन
ू त्या स्िांभलेिन करि असिाि. आजर्र त्याांचे
जर्ळपास चारशे लहलि लेि प्रहसद्ध झाले आिेि. याहशर्ाय स्त्री, ललना, मेनका, गिलममी,
प्रहिभा अशा अनेक हनयिकाहलकाांिून त्याांचे लेिन प्रहसद्ध झाले आिे. आजर्र त्याांना अनेक
पुरस्काराांनी सन्माहनि करण्याि आले असून त्याि साहर्त्रीबाई फ़ु ले पुरस्कार, मिाराष्ट्र दीप
पुरस्कार, प्रफ़ु ल्ल दत्ता “कु शल सांपादक” पुरस्कार र् उत्कष्ट समाजसेहर्का पुरस्काराांचा
समार्ेश आिे. शुभाांगीजींच्या “ क्या इिनी बुरी हूां मैं माां” िा स्त्री भ्रूणित्याहर्रोधी एकपात्री
प्रयोग आहण “ नािे शब्दाांचे” िा कायवक्रमाचेिी अनेक प्रयोग िोि असिाि.
ई साहित्य प्रहिष्ठानिफ़े शुभाांगीजींना पुढील लेिनासाठी अनेकानेक शुभेच्छा.

शुभाांगी पासेबांद याांचे प्रकाहशि साहित्य
1 मयूरमासा कादांबरी - 2012 िाडव कोपी--मिाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्कहि
मांडळ-नर्ोददि अनुदान योजना
2. नािे शब्दाांचे लहलि - 2014 िाडव कोपी---पुण-े ---बुकगांगा डॉट कॉम
3. मुलीिी जन्माला येऊ द्या-लहलि-2015 िाडव कोपी----पुण-े बुकगांगा डॉट कॉम
4. रां गके शरी - कादांबरी- इ-बुक - 2015-------बुकगांगा डॉट कॉम
5. हबहलव्ि इट ऑर नॉट कथासांग्रि - इ-बुक - 2016---बुकगांगा डॉट कॉम--हर्नामूल्य
6. कस्िुरी पिी- इ बुक- कादांबरी- ई साहित्य - 2016------------हर्नामूल्य
7. एक ददर्ा लार्ूया - स्िांभ सांग्रि - 2016 बुकगांगा डोट कोम----8. जाईन मी हर्चारीि- स्िांभ सांग्रि - 2016----बुकगांगा डोट कोम
9. राहू दे घरटे- ई साहित्य - कादांबरी-2016--हर्नामूल्य
10. मी िुझेच गीि गाि आिे-ई साहित्य - कादांबरी-2016--हर्नामूल्य
11. मधुर दांश कथासांग्रि - 2016िाडव कोपी---पुणे
12. आम्रकु सुमाांजली - स्िांभ सांग्रि--ई साहित्य---हर्नामूल्य
१३ कष्णकु सुमाांजहल -स्िांभसांग्रि---ई साहित्य--हर्नामूल्य
१४ स्र्णवकुसुमाांजली - स्िांभसांग्रि---ई साहित्य--हर्नामूल्य
१५. (आगामी)- कु ठे शोहधसी रामेश्वर- पयवटन हर्र्षयक लेि---नागपुर
सर्व पुस्िके ई बुक स्र्रूपाि उपलब्ध आिेि

ई साहित्य प्रहिष्ठान

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षराांमध्ये वाचनाची आवड हनमाा ण व्िावी आहण लेखक व
कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिु ेरी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि एक जबरदस्ि वाचन
सांस्कृिी हनमाा ण व्िावी, िरुणाांनी भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण भागािील िरुणाांना मोबाईलवर
पस्ु िके उपलब्ध व्िावीि, परदेशस्थ मराठी वाचकाांना सिजासिजी इांटरनेटवर पस्ु िके हमळावीि िे
आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस देशाांिील समु ारे साडॆिीन लाख वाचक या चळवळीचे सभासद
आिेि. त्याहशवाय वर्ाा ला समु ारे िीस िे चाळीसलाख वाचक वेबसाईटवरून पस्ु िके डाऊनलोड
करिाि.
अथाा ि याने आमचां समाधान नािी. समु ारे बाराकोटी मराठी माणसाांपैकी हकमान अधे
म्िणजे सिा कोटी लोक “वाचक” व्िावेि अशी आमची इच्छा आिे. माउहलांनी साांहगिलांय. “जो जे
वाांहछल िे िो लािो”. आमचीिी वाांछा “िो” पूणा करील. करीलच.
आमच्या वाचकाांना एकच हवनांिी. आपल्या ओळखीच्या हकमान दिा साक्षराांचे ई मेल
पत्ते आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या मराठीहचये
नगरी ब्रह्महवद्येचा सक
ु ाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर.
एवढी हवनांिी मान्य कराच.
ई मेल पत्ते esahity@gmail.com या पत्त्यावर पाठवा बरां!

