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अनुक्रमक्षणका.... 

 

  १) मनोगत 

  २) िांद्र होता साक्षीला 

  ३) मावळत्या चदनर्करा 

  ४) पायरव 

  ५) ये जीवन है । 

  ६) मास्तर..गरुुजी...सर 

  ७) असमांजस 

  ८) उसांत 

  ९) िांद्रछाया 

१०) इर्क बांगला बने न्यारा 

११) अिगळ 

१२) चवचजगीषू 

१३) तेरी मेरी र्कहानी है 

१४) छिी र ेछिी 

१५) नवरसपरुा 

१६) उगीिि गुांतून पितो आपण 

१७) िाहूल 
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१८) स्वये सवपदा, नम्र वािे वदाव े

१९) चदन ढल जाए हाय, रात न जाये । 

२०) एर्क धुांद में जाना है । 

२१) येथ र्कोणािे र्काय गेले...? 

२२) िरु्कचलया माये 

२३) अिपळ मन माझे 

२४) समपपण 

२५) एर्कि चठर्काण, दोन प्रसांग 

२६) चतनर्कोंर्का बस, इर्क आशीयााँ । 

२७) र्कभी खदुपें, र्कभी हालातपें  

२८) यािसाठी रे्कला होता अट्टहास  

२९) जाने क्या बात है? 

३०) यदु्धाय रृ्कत चनश्चयः 

३१) उगीिांि आपलां सहज 

३२) र्कागजों र्की र्कश्ती 

३३) सुांदरमठ 

३४) अगा रायगिीच्या राया 

३५) र्कारवााँ गजुर गया 

३६) भय इथले सांपत नाही 
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३७) स्वपनाांि र्काही खरां नसतां 

३८) चिर वही रात है । 

३९) स्पेस 

४०) आप यूाँ िासलों से गजुरते रहे.... 

४१) मेरा साया साथ होगा । 

४२) र्करुणाष्टरे्क 

४३) सरत्या वषापिा चहशोब. 

४४) नई सबुह 

४५) एर्कार्की 

४६) आहट 

४७) चतन्हीसाांजा 

४८) चवनवणी 

४९) वो शाम रु्कछ अजीब थी । 

५०) जाने क्या सोिर्कर? 

५१) जसु्तजू 

५२) हे पचवत्र आत्मयाांनो! 
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१. मनोगत. 

 

िार जानेवारीला र्काही जनातलां, र्काही मनातलां या 

माझ्या चतसऱ्या पसु्तर्कािे प्रर्काशन झाले आचण वाटले र्की 

आता चविाराांनी पूणप मोर्कळा झालो आहे. र्काही मचहने तरी 

आता चलहायला र्काही सिुणार नाही. पण मग हे र्करोना पवप 

सरुु झाले आचण सगळां जागचतर्क वातावरण ढवळून चनघाले. 

धाचमपर्क, राजर्कीय, सामाचजर्क, साांस्रृ्कचतर्क, र्कौटुांचबर्क 

पातळीवर इतक्या वगेाने घटना घिू लागल्या र्की त्यािे 

पिसाद मनावर उमटणे क्रमप्राप्ति होते.  

नसुतांि िोळे उघिे ठेवून या सगळ्यार्किे बघणे 

शक्य नव्हते महणून मग व्यक्त व्हायला, चलहायला सरुुवात 

रे्कली. भोवताली घिणाऱ्या घटनाांिी सांख्या एवढी होती र्की 

जवळ जवळ रोज एर्क लेख चलहीत गेलो. त्यातून या सहा 

मचहन्याच्या र्काळात दोन पसु्तरे्क प्रर्काचशत झाली.  

चववेर्क आपटे हे माझे जेष्ठ लेखर्क चमत्र गांमतीने 

महणालेसदु्धा, "लेर्का, तझुी रु्कां िचलनी जागतृ झाली आहे, 

चलहीत राहा." चलहीत राहीलो खूप िोळसपणाने सगळ्या 

अनभुवाांर्किे पहात राचहलो. व्यक्त होताना मात्र माझ्या 
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माझ्या रु्कवतीप्रमाणे व्यक्त होत राचहलो. रे्कलेली चनररक्षणे, 

र्काढलेली अनमुाने ही सवपस्वी माझी होती. त्यामळेु ती 

र्कदाचित इतराांच्या दृचष्टर्कोनातून िरु्कीिीसधु्दा असतील. 

सांपूणपपणे अनचभज्ञ असलेले हे समस्यापवप अजूनही 

सांपलेले नाही. खूप दूरगामी पररणाम सगळ्या जगावर या 

आपत्तीमळेु घिून आले. अजूनही येत आहेत. घिणाऱ्या 

घटनाांमधलां नाचवन्य मात्र आता सांपून गेलयां. या सगळ्या 

र्काळात माणसां त्याांच्या त्याांच्या व्यचक्तमत्वाप्रमाणे आचण 

सांस्र्काराप्रमाणेि वागली. र्करोनाला माणसािी वतृ्ती आचण 

उपजत अहांर्कार नाही सांपवता आला. याही र्काळात 

भ्रष्टािार, लबािया, आचथपर्क घोटाळे, लबुािणूर्क होतांि 

राचहली. राजर्कीय आचण सामाचजर्क पातळीवर तर 

आत्ताइतर्की धळुवि र्कधीि खेळली गेली नाही.  

राजर्कीय, सामाचजर्क आचण र्कौटुांचबर्क पातळीवरही 

एर्क गोष्ट स्पष्ट झाली, अपघाताने एर्कत्र आलेली माणसे 

र्कधीि स्वतःच्या स्वाथापपचलर्कििा चविार र्करू शर्कत 

नाहीत. एर्कमेर्काांना समजून घेऊ शर्कत नाहीत, एर्कत्र येऊन 

दसुऱ्याच्या, पयापयाने समाजाच्या भल्यािा चविार र्करु 

शर्कत नाहीत. स्वतःच्या स्वाथापला चर्कां वा अहांर्काराला जरा 
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धक्र्का लागायिा अवर्काश र्की िणा र्काढून िसल्याचशवाय 

तो स्वस्थ बसू शर्कत नाही. र्काही सन्माननीय व्यक्ती आचण 

सांस्था याांिे अपवाद सोिले तर माणूस महणून आपण 

वैयचक्तर्कररत्या, सामाचजर्कररत्या, जबाबदार राजर्कारणी 

महणून पूणपपणे  अपयशी ठरलो आहोत.  

घरी-दारी, समाजात, रस्त्यावर सगळीर्किे तेि चित्र 

आहे. मीही त्याला अपवाद नाही. त्यामळेु आता या एर्कसूरी, 

एर्कर्कल्ली अनभुवाांवर व्यक्त होण्यािा र्कां टाळा आलाय. 

र्काही र्करू नये शाांत बसावां असां वाटतयां. सीमेवर लढणाऱ्या 

आचण शहीद होणाऱ्या जवानाांिी, या महामारीत र्काहीही िूर्क 

नसताना जीव गमावलेल्या अश्राप नागररर्काांिी, उघियावर 

पिलेल्या रु्कटुांबाांिी, नोर्करी गेल्यामळेु सवपस्व गमावलेल्या 

अनेर्क रु्कटुांबाांिी आठवणही र्काढणे आपल्याला अििणीिे 

वाटते आहे. इतरे्क आपण चदवाळीच्या सणात गढून गेलो 

आहोत. वर स्पष्ट चलहील्याप्रमाणे मीही त्यातलाि. त्यामळेु 

आता र्काही र्काळ तरी आत्मचिांतन र्करीत गपप 

राहण्याचशवाय पयापय चदसत नाही. र्कोर्कणातली राजापूरला 

येणारी गांगा जशी ठराचवर्क र्काळानांतर लपु्त होते, तशी 
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माझ्यातली चलखाणािी उमी आता लपु्त झाली आहे. ही 

राजापूरिी गांगा आता आटली आहे. र्कळाव,े लोभ असावा. 
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२. चदं्र होता सािीला 

 

पावनचखांि ररसॉटपिी एर्क पन्नास जणाांिी तरु्किी 

सर्काळी रायगि उतरून गेली, दसुरी मुांबईच्या चक्षतीज 

ग्रपुिी तरु्किी दसुऱ्या चदवशी दपुारी यायिी होती. जवळ 

जवळ िोवीस तास मी आता रायगिावर एर्कटा असणार 

होतो. दपुारी बाबूरावर्किे तिुुांब जेवण र्करून, सूटवर येऊन 

छान ताणून चदली. अलीर्किे सहा नांबरिा सूट वादळात 

पिल्यापासून मी तीन नांबरच्या सूटमधे उतरत असे. एर्क 

िायदा असा व्हायिा र्की सर्काळी समजा लवर्कर उठायिा 

र्कां टाळा आला तर पूवरे्कििी चखिर्की उघिली र्की पार 

राजगिापासूनिा प्रदेश दृष्टीस पित असे. पिल्या पिल्या 

सूयोदय पहाता येई. दपुारिा िहा घेतला अन एर्कटाि 

समाधीर्किे चनघालो. शक्यतो रायगिाच्या खेपा पौचणपमा 

पाहूनि ठरवलेल्या असत.  

त्यामळेु रात्री भरपूर िांद्रप्रर्काश असायिा. 

आठवि्यातले मधले चदवस असल्याने गदीही िारशी 

नव्हती. समाधीिां दशपन घेऊन शेजारच्या पायऱ्याांवर बसून 

राचहलो. हळूहळू पाठीमागे सूयापस्त झाल्यावर, हा असा मोठ्ठा 
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िांद्रािा गोळा राजगिापाठीमागून वर आला. हळूहळू त्या 

िाांदीच्या प्रर्काशानां तो रे्कवढा मोठा पररसर न्हाऊन 

चनघाला. सावर्काश परत चनघालो, घाई र्कसलीि नव्हती. 

एर्क तर रायगिासारखां आविीिां चठर्काण, सोबतीला र्कोणी 

नाही. चनखळ मी एर्कटा. खूप वषाांनी अशी सांधी िालून 

आली होती.  

बाबूला सांध्यार्काळिी चपठलां भार्करी साांगून ठेवली 

होती. जेवण उरर्कलां, थोिा वेळ व्हराांियात बसलो. बाबू 

महणाला, "चशवाला पाठवू र्काय सोबतीला? एर्कटेि आहात". 

मी महणलां, "मला र्कोण खातयां?" बाबू महणाला, "न्हाई, 

हल्ली उांदीर िार झालेत सूटमधे." मी महटलां,"एर्क र्काठी 

देऊन ठेव, अगदीि लागली तर असावी."  

सूटमधे येऊन पूवेिी चखिर्की उघिी ठेवून पिून 

राचहलो. लाईट बांद रे्कले तसे उांदराांिा धमुमारू्कळ सरुु झाला. 

बाथरूमच्या चखिर्कीतून आत येत होते. रु्कठां साबण पाि, 

रु्कठां पाण्यािा मग पाि असे उद्योग सरुू होते. र्काठी 

आपटली र्की तेव्हढ्यापरुती पाांगापाांग होई, पनु्हा पाि दहा 

चमनीटाांनी सरुु. र्कां टाळून थोिा वळे सूटच्या पायऱ्याांवर 

येऊन बसलो. समोरिां रोपवेिां स्टेशन, पाठीमागिा 
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चसांहाच्या आर्कारािा िोंगर, िाव्या हातािा पोटल्यािा 

िोंगर, मधला खळगा, सगळां पौचणपमेच्या दूधात नहात होतां. 

आत येऊन शाल अांगावर घेतली. सूटला रु्कलपु घातलां अन 

शेजारच्या खिर्कावरच्या नांदीच्या िौथऱ्याला टेरू्कन बसलो. 

मनात आलां, र्काय नातां असेल या जागेिां अन माझां? 

वयाच्या एर्कचवसाव्या वषापपयांत इर्किे चिरर्कलो पण नव्हतो 

आचण आता वषापतून दोन वेळा येऊन गेल्याचशवाय िैन 

पित नाही.  

बरोबर नेहमी गोतावळा असतोि. असा एर्काांत 

र्कधीि सापिला नव्हता. मग तोपयांतच्या आयषु्यािी खाते 

वही उघिली. सगळ्या नोंदी तपशीलवार तपासल्या, सगळे 

चहशोब बचघतले, जळुलेले, िरु्कलेले. र्कधी मनापासून हसू 

आलां तर र्कधी िोळ्याांच्या र्किा पाणावल्या. सगळ्या नोंदी 

तपासून, सगळे चहशोब जळुवून एर्क गोष्ट लक्षात आली ती 

महणजे जोिलेल्या माणसाांचशवाय श्री चशल्लर्क शून्य होती. 

बराि वेळ बसून होतो. झिुुपातून वारा शीळ घालत होता. 

राणीवशाच्या पाठीमागून आचण अष्टप्रधानाांच्या वाियार्किून 

पानाांच्या सळसळण्यािे आवाज र्कानावर येत होते.  
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एखादा सारीपाट माांिावा तसा आयषु्यािा सारीपाट 

माांिून बसलो होतो. दानेही मीि टार्कत होतो, घरहेी मीि 

मोजत होतो. हरतही मीि होतो, अन चजांर्कतही मीि होतो. 

खेळायलाि र्काय, बघायलासधु्दा दसुरां रु्कणी नव्हतां. िक्त 

िोक्यावर आलेला िांद्र होता साक्षीला ...... 
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३. मार्ळत्या क्षदनकरा 

 

देवळाशेजारिा टेप िढून मी आचण रवी माथ्यावर 

पोहोिलो. लाांबवरिा समदु्र इथून नजरचे्या टपपयात येत 

होता. उजव्या हाताला नारळी पोिळींच्या दाटीत वसलेलां 

आटोपशीर हररहरशे्वर, तेव्हा अजून ते िारसां नावारूपाला 

आलां नव्हतां. पजुाऱ्याांिी, जांगमाांिी, र्कोळ्याांिी अशी चमश्र 

वस्तीिी पांिवीस तीस घर ेहोती. समोर समदु्रावर मासेमारी 

र्करून परतणाऱ्या नावा, चशिाांिे तारव े चदसत होते. 

मध्यभागी एर्क मोठी घळ होती. त्यातून पायऱ्या थेट खाली 

प्रदचक्षणा मागापपयांत गेल्या होत्या. सावर्काश पायऱ्या उतरून 

आमही खाली पोहोिलो.  

इथे समदु्र खूप खोल आहे. त्यामळेु भरतीच्या वळेी 

लाटाांिा र्कल्लोळ उसळतो. पाणी पार पायऱ्याांपयांत येतां. 

भरतीच्या वळेी सगळा प्रदचक्षणा मागप पाण्याखाली असतो. 

लाटा खिर्काांवर धिर्का देत असतात. खाली उतरलां र्की 

चवष्णपुद आहे, चतथून दवेळापयांत प्रदचक्षणा मागापिा खिर्क 

पाण्यानां तासून चनघाला आहे. ओहोटी असल्यामूळे 
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प्रदचक्षणा घालता आली. सूयप जसजसा खाली येऊ लागला, 

तसतशी त्यािी आभा मवारली.  

हळूहळू आर्काशानां रांग बदलायला सरुुवात रे्कली. 

चक्षचतजावरिां आर्काश पूणप चवरागी भगव्या रांगािां झालां. तो 

तेजोचनधी लोहगोल हळूहळू पाण्यार्किे सररू्क लागला, तसां 

पाणी सोनेरी झालां. त्या गोलार्कार चबांबासमोरुन जेव्हा 

एखादी होिी जातसे, तेव्हा चदसणारां दृश्य िार दखेणां चदसे. 

जवळिा एखादा मोठा र्कालवां नसलेला खिर्क बघून मी 

आचण रवीने बैठर्क मारली. अचनचमष नेत्राांनी आमही तो 

सूयापस्त पाहू लागलो. 

जगाच्या आचदपासून ते अांतापयांत तो रोज असाि 

उगवणार आचण मावळणार. आत्तापयांत चर्कती सूयोदय आचण 

सूयापस्त झाले असतील? पण रोजिां आर्काश वेगळां , रोजिे 

रांग वेगळे, रोजिी ढगाांिी रिना वेगळी. नेमक्या वेळेला उित 

जाणाऱ्या त्या पक्षाांच्या माळा, त्याांना लागलेली घरटयािी 

आस, हांबरत गोठयार्किे चनघालेल्या गाई, त्याांना िुटलेला 

पान्हा, वासराांिां तािताि उिया मारणां. रोजिी सांध्यार्काळ 

अशीि असते पण आपल्याला हे सारां अनभुवायला जो वेळ 

द्यावा लागतो तोि आपल्यापाशी असत नाही.  
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देवळातून सायां आरतीिे सूर, घांटाांिा नाद ऐरू्क येऊ 

लागला, तसे आमही उठलो. नारळी पोिळींच्या 

झावळ्याांतून अांधार जचमनीवर उतरत होता. र्काही चमनीटाांत 

हररहरशे्वर अांधारात गिप झालां. दसुऱ्या चदवशी र्कोजाचगरी 

होती, रायगि गाठायिा होता तरीही रात्री उचशरापयांत 

आमही िांद्राच्या प्रर्काशात गपपा मारत बसलो होतो. मगाशी 

र्काळोखात बिुालेलां गाव आता दधुाच्या प्रर्काशात न्हाऊन 

चनघालां होतां. एर्क अवीट गोिीिी सांध्यार्काळ पौचणपमेच्या 

दधुात चवरघळली होती. 
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४. पायरर् 

 

पौषािा मचहना, थांिीिे चदवस. आधीि सूयप उशीरा 

उगवायिा, त्यात माझी जागा ही अशी पचश्चमेच्या खोबणीत. 

रात्री र्कधीतरी पसरलेल्या धरु्कटानां सारा आसमांत व्यापून 

टार्कला होता. गिाच्या माथ्यापासून ते मध्यापयांत धकु्यािी 

लाांबि लाांब िादर पसरली होती. मागिां टर्कमर्कसधु्दा 

अस्पष्ट चदसत होतां. ऊजाळ वाढला तसां एर्कटां दरु्कटां पाखरू 

बोलायला लागलां. वािीतल्या र्कोंबि्याांनी एर्क सणसणीत 

बाांग ठेवून चदली. समोरच्या उांबराच्या झािावर बसून एर्क 

खांिया, बराि वेळ चर्करचर्करत होता. एर्क शपेटीवाला 

र्कोतवाल, उगािांि या र्करवांदीवरुन त्या तोरणीवर, या 

रामेठ्यावरून त्या गवतावर उि्या मारत होता.  

अलीर्किे माझ्यार्कििी वचहवाट र्कमी झाल्यापासून 

आसपास र्काही ििे चनविुांग माजले होते. नारायण िाांगला 

र्कासराभर वर िढला, तसा माझ्या आजूबाजूिा उजेि 

वाढला. धकु्यािी िादर चवरळ होऊ लागली. मान वळेावून 

पाचहलां तर टर्कमर्कीच्या घळीत नारायणािे दूत येऊन 

पोहोिले होते. मधल्या र्कपारीवरुन उगी एर्क पाण्यािी धार 
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तनूुमनूु पित होती. खालच्या खनाळातून ते पाणी 

िोरदरवाज्याशेजारच्या जांचगतून खाली पिायिां, ते मधीि 

रु्कठांतरी मरुत होतां.  

माझ्या आजूबाजूला झािोरा बराि होता. 

पानापानाांवरुन दवािे थेंब खाली टपर्कायला लागले, तशी 

सगळ्या घळीत थेंबाांिी टपटप ऐरू्क यायला लागली. एर्क 

र्काळा मठुीएवढा पक्षी शीळ घालत, या िाांदीवरुन त्या 

िाांदीवर उित होता, ते ऐरू्कन िार दोन खारीही 

िरु्किरु्कायला लागल्या. माझ्या आजूबाजूिा पररसर जागा 

झाला. महादरवाजाच्या आचण श्रीगोंद्याच्या टोर्कावरून 

आलेली चर्करणां घरांगळत घरांगळत माझ्या बाजूच्या झािीत 

घसुली. पानगळीला सरुुवात झालीि होती. वाळलेल्या 

आचण गळलेल्या पानाांिा ढीग वाटेवर सािला होता.  

एरे्कर्काळिी गिावर जायिी मखु्य वाट ही! पण 

अचलर्किे ही एर्क पायवाट बनून राचहली होती. थोिया वेळानां 

पािोळा तिुवल्यािा आवाज येऊ लागला. क्षणभर वाटलां 

वािीतली पोरां गरुां घेऊन चर्कां वा र्करवांद गोळा र्करीत आली 

असतील, पण या आवाजािी िाहूल वेगळी होती. थोिया 

वेळानां एर्क मध्यमवयािा गहृस्थ हातातली र्काठी टेर्कीत 
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टेर्कीत माझ्यापाशी आला. अांगात पाांढरी शभु्र बांिी, र्कमरलेा 

धोतर, पायात गमबूट, पाठीवर नेटर्की घेतलेली पाठचपशवी, 

िौर्कस नजर, िष्मयातूनसदु्धा समोरच्यािा ठाव घेणारी.  

मला जरा वगेळां  वाटलां, येता येता त्यानां बरुुजाांच्या 

दगिावरून मायेनां हात चिरवला, माझ्या पिक्या रुपार्किे 

आचण चशल्लर्क र्कमानींर्किे पाहून त्याच्या िोळ्यात एर्क 

वेगळीि र्करुणा भरून आली. पचहल्या र्कमानीच्या 

उांबऱ्यापाशी येताि त्यानां खाली बसून गिुघे टेरू्कन, िोर्कां  

उांबऱ्यावर टेर्कवलां. िोळ्यातून गळालेले दोन अशू्रांिे थेंब, 

जमा झालेल्या मातीवर चठबर्कले. त्यानां उजव्या हातानां ती 

माती र्कपाळी लावून घेतली आचण मग सावर्काश उजवा पाय 

आत टारू्कन तो देविीपाशी आला. पाठीवरिी चपशवी त्यानां 

देविीत ठेवून चदली. हातातली र्काठी चभांतीला टेर्कवून, 

दोन्ही हात र्कमरवेर ठेवून, तो अतीव र्कौतरु्कानां मला 

न्याहाळू लागला. त्याि तांद्रीत त्यानां देविीच्या चभांतीला 

टेरू्कन बैठर्क मारली. िोळे चमटून घेतले. त्याक्षणी त्याच्या 

मनात आचण माझ्या मनात चविाराांिां वादळ घमूु लागलां. एर्क 

व्यक्ती आचण एर्क वास्त.ु एर्क सजीव, एर्क चनजीव. पण 

चविाराांिी जातरु्कळी एर्कि. 
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 आजपयांत र्कोण र्कोण हा उांबरा ओलाांिून आत 

आले असेल? आचण बाहेर गेले असेल? आचण चर्कती वेळा? 

थोरले राजे, आऊसाहेब, राणीमांिळ, अष्टप्रधान, नेताजी, 

बाजी, तान्हाजी, येसाजी, गागाभट्ट, धार्कले राजे, नारायण 

शेणवी, हेन्री ऑचक्झांिेन, चर्कती चर्कती नावां घ्यावीत? या 

सगळ्याांनी प्रत्येर्क वेळी बाहेर जाताना आचण आत येताना 

हाि उांबरा ओलाांिला.  

पढुां मग खूबलढयार्कििी वाट सरुु झाली आचण 

माझ्यार्कििा राबता मोिला. बराि वळे असाि गेला, तो 

मशीद मोिापर्किून हार्का मारत लांगटुी घातलेला, हातात 

र्काठी घेतलेला, अवर्कीरर्कराांिा चवठ्ठल चदसला, त्याच्या 

हार्काांिा सपाटा सरुुि होता, "अपपा .. अवो अपपा .. अपपा 

रु्कटां हाय तमुी?" ती हार्क र्कानावर पिली तशी त्या 

गहृस्थािी समाधी भांगली. त्यानां उठून नीट र्कानोसा घेतला 

आचण साद घातली ... "ऊ ऽ ऽ '..... र्काय र ेचवठ्ठला, मी इथां 

आहे नाणे दरवाजात." आवाजाच्या चदशेनां चवठ्ठल 

देविीपाशी आला, त्यानां वारू्कन आपपाांच्या पायाला हात 

लावून नमस्र्कार रे्कला. त्याांिी पाठचपशवी खाांद्यावर घेतली 

अन् महणाला, "तमुी चहर्किून याल यािा अांदाजि नाही. मी 
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र्कवाधरनां चितदरवाज्यापाशी बसून होतो". बोलत बोलत 

मला उजवां घालून ते वाटेला लागले. चर्कती चदवसाांनी आज 

मला या वाटेला पायरव ऐरू्क आला. एरू्कण एवढां नक्र्की 

लक्षात आलां र्की रु्कणी थोरल्या राजाांच्या वेळिा पचवत्र 

आत्मा, पनु्हा या देशी त्याांच्या खाणाखणुा न्याहाळत चहांितो 

आहे. जनु्या आठवणीत हरवतो आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

छायाचित्र : 

नाणे 

दरवाजा, श्री 

रायगि. सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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५. ये जीर्न है | 

 

आयषु्यात र्काही गाणी ही आपल्या अांतरांगाच्या 

अगदी जवळ असतात. बालपणी, तारुण्यात, प्रौढपणी ते 

गाणां अखांि आपली साथ र्करतां. प्रत्येर्क वयात ते गाणां 

आविण्यािां र्कारण वेगवेगळां असतां, त्यािा उमजणारा अथप 

वेगवेगळा असतो. असांि एर्क सवाांच्या आविीिां गाणां, 'चपया 

र्का घर' मधलां, 

‘ये जीवन है, इस जीवनर्का, 

यही है, यही है, यही है रांगरूप, 

थोिे गम है, थोिी खचुशयााँ, 

यही है, यही है, यही है छााँव-धूप..’ 

अत्यांत साध्या सोपया शब्दात जीवनािां सार आनांद 

बक्षींनी साांचगतलां आहे. चर्कशोरिा लागलेला स्वगीय स्वर या 

गाण्याला एर्क वेगळीि उांिी प्रदान र्करतो. शब्दाांच्या 

वापराबद्दल र्काय बोलावां? एखादी गोष्ट ठासून साांगण्यासाठी 

आपण एखाद्या शब्दािी पनुरुक्ती र्करतो तसां इथां, यही है, 

यही है, यही है अशी पनुरूक्ती वापरून गीतर्काराने हा अथप 
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मनावर ठसवला आहे. पचहल्या अांतऱ्यात तर शब्दाांिी 

र्कमाल आहे. 

‘ये न सोिो इसमें अपनी 

हार है रे्क जीत है, 

उसे अपनालो जो भी  

जीवन र्की रीत है .. 

ये चजद छोिो ो़, यू ना तोिो 

हर पल इर्क दपपन है ...’ 

आयषु्यभर आपण र्काही तत्व, र्काही चविार, र्काही 

ध्येयां उराशी बाळगून उरापोटी धावत असतो. त्याच्यानसुार 

गोष्टी घित गेल्या तर आपण समजतो र्की आपण आयषु्यात 

चजांर्कलो, र्काही चवपरीत घिलां तर आयषु्यात हरल्यािी 

भावना मनात घर र्करून रहाते. र्कवी महणतो या छोटया 

छोटया लढाया महणजे यधु्द नव्हे. यात हार जीत 

िालायिीि. त्याहीपलीर्किे जाऊन तो साांगतो, प्रत्येर्क 

लढाई मी चजांर्कलीि पाचहजे ही चजद्द, हा हट्ट सोिून द्या. असां 

होत नसतां.  

प्रत्येर्क चजांर्कलेल्या लढाईच्या उन्मादात आचण 

हरलेल्या लढाईच्या दःुखात आपण पढुच्या आयषु्यातले 
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चर्कत्येर्क सवुणपक्षण हरवून बसतो. आयषु्यातल्या प्रत्येर्क 

क्षणािां स्वतःिां असां एर्क वेगळां अचस्तत्व आहे, महत्व आहे 

र्कारण एर्कदा र्का तो क्षण चनघून गेला र्की र्काही झालां तरी तो 

परत येत नाही. त्यामळेु प्रत्येर्क क्षण आपण पररपूणपपणे 

जगला पाचहजे. यासाठी र्कवीने चदलेली उपमा िार मस्त 

आहे.  

तो महणतो, प्रत्येर्क क्षण महणजे एर्क आरसा आहे, 

तमुच्या हट्टापायी, चजद्दीपायी, तो आरसा तोिू नर्का, 

शाांतपणे त्यात स्वतःला न्याहाळा, चनरखून पहा, तो क्षण 

जगून घ्या. अशा प्रत्येर्क क्षणाांिे आरसे झाले आचण आपण 

त्यात स्वतःला चनरखून पाचहले तर आयषु्य चर्कती सुांदर 

होईल? आपल्या िरु्का, आपले दरुाग्रह, आपले हट्ट वेळीि 

लक्षात येतील, ते पढुच्या क्षणी टाळता येईल.  

तरीही चनयतीिी, प्रारब्धािी, अचनचश्चततेिी एर्क 

िौर्कट प्रत्येर्क क्षणाच्या आरशाला असेलि. त्या िौर्कटीति 

तो क्षण जगावा लागेल. त्यात र्कधी ऊन तर र्कधी सावली 

असेल, र्कधी िढ तर र्कधी उतार असेल, र्कधी सखु तर 

र्कधी दःुख असेल. पण हीि तर खरी जीवनािी रीत आहे. 

यािा चस्वर्कार र्करा. आचण हा सुांदर क्षणाांिा आरसा तोिू 
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नर्का. परांत ु पनु्हा तो बजावून साांगतो, या सगळ्याांसह 

एर्कचत्रत आहे ते जीवन आहे आचण त्या जीवनािां हेि, हेि 

आचण हेि खरां रुप आहे. 

‘ये जीवन है, इस जीवनर्का, 

यही है, यही है, यही है रांगरूप, 

थोिे गम है, थोिी खचुशयााँ, 

यहीं है, यही है, यही है छााँव-धूप.’ 
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६. मास्तर ... गरुुजी ..... सर .... 

 

एर्कोचणसावां शतर्क ... 

"बाळ्या, र्कसां अक्षर र्काढतोस र?े खळ्यात र्कोंबिी 

चिरल्यासारखां. नीट तीन बोटात पेचन्सल धरून पाटीवर 

टेर्कवावी".  "रामा, बालर्कवींिी औदुांबर र्कचवता र्काढ. र्काय 

र,े सतुारािा गण्या र्का नाही आला अजून?" 

रात्रीिे दहा वाजून गेलेले. सांध्यार्काळी र्कोसळलेल्या 

पावसानां हवेत जाम गारठा, तशात र्कदम मास्तराांच्या 

ओसरीवर शाळेतली पाि दहा पोरां र्कां चदलाच्या चपवळ्या 

भगभगीत उजेिात अभ्यास र्करत बसलेली. मास्तर बांिीतनां 

अिचर्कत्ता र्काढून सपुारी र्कातरत र्कातरत एरे्कर्कावर लक्ष 

चठवून होते. गारठयानां पोरां र्कार्किून पेंगळुलेली. मास्तर मात्र 

एरे्कर्कावर वयैचक्तर्क लक्ष देत, त्याांिा अभ्यास र्करून घेत 

होते. पोरां अांथरूण घेऊनि यायिी. र्कसबसां तासभर पोराांनी 

दम र्काढला. तासाभरानां मास्तराांनी झोपा महणून साांचगतलां. 

पोराांनी पित्या िळािी आज्ञा घेत शरीरां जचमनीवर लोटून 

चदली. मध्यरात्री मास्तर येऊन सगळ्या पोराांिी 

चवस्र्कटलेली पाांघरूणां नीट र्करुन गेले. 



आनदं तरगं…..31 

 

चवसावां शतर्क .... 

शाळेच्या दसुऱ्या मजल्यावर सातवीच्या वगापत 

रु्कलर्कणी गरुुजींिा इचतहासािा तास सरुु होता. गरुुजी 

िळ्यावर पाचनपतच्या लढाईच्या अपयशािी र्कारणां चलहून 

देत होते. मनानां सगळी मलुां, मलुी पाचनपतावर पोिली होती. 

इनामदारािां र्काटप हळूि खाली वारू्कन िब्यातला बेसनािा 

लािू तोंिात र्कोंबत असताना गरुुजींिां लक्ष गेलां.  

हातातला खिू गलोलीच्या खियासारखा जाऊन 

टपर्कन पोराच्या िोक्यात वाजला, त्यासरशी पोरानां दिरू्कन 

वर बचघतलां. गरुुजी ओरिले, "र्काय दषु्र्काळातनां आला 

आहेस र्का? चतथां पाचनपतावर सैन्य एर्क मचहना उपाशी 

राहूनसधु्दा लढलां आचण तलुा मधली सटु्टी होईपयांत दम 

चनघेना?" पोराला र्काही बोलताि येईना. बेसनािा लािू 

टाळ्याला चिर्कटला होता. वगापतल्या पोराांिी हसून हसून 

परुवेाट झाली. 

एर्कचवसावां शतर्क .... 

सर्काळी सात वाजल्यापासून आईनां हार्का मारायिा 

सपाटा लावला, तेव्हा अणपव नऊ वाजता उठला. सािेनऊ 

वाजता इांचग्लशिा ऑन लाईन तास होता. तोंिसधु्दा न धतुा 
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त्यानां लॅपटॉप उघिला, वायिाय सरुू र्करून त्यानां सराांना 

झूम ररक्वेस्ट टार्कली. सराांनी जॉईन र्करून घेतलां तसां त्यानां 

रॅ्कमेरा बांद रे्कला आचण शाांतपणे उठून ब्रशवर पेस्ट घेऊन 

दात घासत सराांि लेक्िर ऐर्कायला सरुुवात रे्कली. सर 

विपस्वथपिी र्कचवता चशर्कवत होते, महणजे गाईिमधलां वािून 

दाखवत होते. मधूनि ओरित होते, "अर,े रचेिओ रु्कणािा 

सरुु आहे? अचपपता, तझु्या घरातला  टीव्ही बांद र्कर."  

तेव्हढ्यात वचिलाांनी अणपवला बसल्या जागी 

बोनपचव्हटािा मग आणून चदला. शाांतपणे घटुरे्क घेत, अणपव 

विप स्वथप ऐरू्क लागला. मधूनि आई येऊन खाणाखणुाांनी 

नाश्त्याला र्काय र्करू महणून चविारून गेली. ऑचिसला 

चनघताना चनरोप घ्यायला आलेल्या वचिलाांना चदसलां, अणपव 

चतथांि गादीवर लढुर्कला आहे, त्याला छान झोप लागली 

आहे  आचण लॅपटॉपवर भूगोलािे स्वामी सर वातावरणातील 

बदलाांिा सजीवाांवर होणारा पररणाम घसा खरिून साांगत 

आहेत. 

ऊन, वारा, पाऊस, दषु्र्काळ, अचतवषृ्टी, साथीिे रोग र्काहीही 

असो, सदासवपर्काळ आपल्या चवद्याथ्यापिी चिांता वाहणाऱ्या 
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चशक्षर्क वगापस आजच्या चशक्षर्क चदनाचनचमत्त चवनम्र 

अचभवादन. 
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७. असमजंस 

 

दोन तीन वषाांपूवीिी घटना आहे. मध्यरात्रीच्या 

समुारास एर्का घाटातून उतरत होतो. पावसाळा ऐन भरात 

होता. धकु्यािे लोटच्या लोट उठत होते. पहावां चतर्किां धरु्कां .  

गािी, समोरिा रस्ता, सगळां र्काही धकु्यात हरवून जायिां. 

एवढे मोठे गािीिे प्रखर लाईट, तेपण धकु्यावर आदळून 

परत यायिे. मधूनि वाऱ्यािी िुां र्कर यायिी. तो सगळा 

धकु्यािा पिदा दूर चनघून जायिा.  

पढुिां वळण, ओलार्कच्ि रस्ता, र्किेने पिणार े

धबधबे, गािीच्या उजेिात िमर्कणारां गवत, रानिूलां, सगळां 

लख्ख चदसायिां. अांधारात हरवलेली वळणावळणािी वाट 

स्पष्ट चदसायिी. पढुच्या क्षणी सगळां धकु्यात गरुिटून 

जायिां. जाणीव िक्त सोबत असणाऱ्या, गािी िालवणाऱ्या 

चमत्रािी, त्याच्यावर असणाऱ्या चवश्वासािी! 

आयषु्यािां सध्या असांि झालयां. प्रवास सरुुि आहे. 

मधूनि चनराशेिां गच्ि धरु्कां  दाटून येतां, र्काही महणता र्काही 

चदसत नाही, र्काही र्कळत नाही, पण प्रवास तर थाांबवता येतां 

नाही. िािपित, धिपित िालत रहायिां. मधूनि एखादी 
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सखुािी झळूुर्क येते. गैरसमजािां, अचनचश्चततेिां धरु्कां  पळून 

जातां, पढुिा मागप स्वच्छ चदसतो. आजूबाजूिां  िैतन्य 

जाणवतां. र्काही र्काळ र्का होईना, मन हरखून जातां. पनु्हा 

एर्क धकु्यािा लोट. पनु्हा अांदाज, पनु्हा वाटिाल. प्रवास तर 

थाांबत नाही, थाांबवता येत नाही. मन इचतहासातून बाहेर येत 

नाही. शरीर वतपमानात साथ देत नाही. बदु्धी भचवष्यािे 

अांदाज साांगू शर्कत नाही. जाणीव िक्त हातािां बोट धरून 

िालवणाऱ्या परमेश्वरािी, त्याच्यावर असणाऱ्या चवश्वासािी! 

चहांदीत यालाि असमांजस महणतात आचण मराठीत 

र्कन््यूजन आचण इांचग्लशमधे गोंधळ ... खरां नाां? 
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८. उसतं 

 

रात्री िाांगलाि गारठा होता. स्वेटर घालून बसलो 

होतो तरी पोटात गरुगरुत होतां. बऱ्याि चदवसाांनी माांगरला ( 

महाबळेश्वरजवळ ) मैचिल जमली होती. बरिे चदवस जमू 

जमू महणून आमिा वचर्कलाांिा एर्क गू्रप चमत्राच्या बांगल्यावर 

जमला होता. महाभारतापासून चशवर्काळापयांतच्या अनेर्क 

चवषयाांवर गपपा झाल्या. अचविल शाांततेमळेु रात्री बराि वेळ 

झोप आली नाही. उजािायला सरुुवात झाली तशी 

समोरच्या झोपियाांतून र्कोंबियािां आरवणां र्कानावर पिलां.  

मागच्या िोंगरावर एर्क हुपपया बराि वेळ हुपप हुपप 

र्करून ओरित होता. समोरच्या रचेलांगवर दोन तीन बलुबलु 

चटवचटवाट र्करत होते. उठायिी र्काहीि घाई नव्हती महणून 

हे सगळे आवाज ऐर्कत पिून राचहलो. थोि्यावेळाने 

चखिर्कीत येऊन बसर्कण मारली. समोर प्रतापगिापयांतिा 

सगळा पररसर धकु्यात गरुिटला होता. उजव्या हाताच्या 

महाबळेश्वराच्या िोगराांच्या र्कोरींवरून उन्हां घरांगळत 

घरांगळत खालच्या चहरव्या गदापव्यात उतरत होती.  
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गेल्या आठ नऊ मचहन्याांपासून धास्तावलेलां मन 

थोिसां ससु्तावलां होतां. बऱ्याि चदवसाांपासून हवी असलेली 

उसांत आज चमळाली होती. इतक्या चदवसाांत एर्का भयाण 

सावटाखाली जगणारां जीवन थोिसां मकु्त झालां होतां. र्काल 

सांध्यार्काळी महाबळेश्वरच्या बाजारात चिरताना तर वाटत 

होतां र्की लोर्काांनी र्कोरोनाला या गदीत िेंगरून मारला आहे. 

िहािा र्कप घेऊन खाली व्हराांियात येऊन बसलो. मनात 

आलां, मला आज उसांत चमळाली पण या समोरच्या अिाट, 

असीम चनसगापला रु्कठली आली आहे उसांत. त्यािां सचृष्टिक्र 

असांि वषापनवुषप अखांि चिरत रहाणार आहे. त्याला ज्या 

चदवशी उसांत घ्यावी वाटेल चर्कां वा तो घेईल त्या चदवशी 

सगळांि सांपलां असेल. 
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९. चदं्रछाया 

 

२००३ साल असावां, मी पचहल्याांदाि चदवेआगरला 

गेलो होतो. गावात पाऊल ठेवलां अन्  मी अक्षरशः त्या 

गावाच्या प्रमेात पिलो. झपाटून गेलो. गावाच्या या 

टोर्कापासून त्या टोर्कापयांत दोनि समाांतर रस्ते. उजव्या 

हाताच्या रस्त्याच्या एर्का बाजूने र्कौलारू घर,े मागे वािी, 

दोन रस्त्याांच्यामधे पनु्हा घर,े वािी. िाव्या हाताच्या 

रस्त्याांच्या िाव्या हाताला मागे वािी, वािी सांपली र्की 

समदु्रािी पळुण, चनममया भागात दाट रे्कवि्यािां बन, चनममया 

भागात सरुूि वन. िाांगला प्रशस्त चर्कनारा, खळाळणारा 

समदु्र. माझ्यासारख्या चनसगपवेियाला प्रेमात पिायला 

आणखी र्काय पाचहजे? 

चमत्राने चतथल्या एर्का घरी उतरायिी व्यवस्था रे्कली 

होती. बघताक्षणी ते घर मनात बसलां होतां. चटपीर्कल 

र्कोर्कणी र्कौलारू घरां, मागां नारळी पोिळीिी बाग, जाांभ्या 

दगिािी बाांधीव चवहीर आचण चवहीरीशेजारी पाटाजवळ 

दोनि खोल्या. पढुां स्वच्छ सारवलेलां अांगण, अांगणाला 

जास्वांदीिां रु्कां पण. मनात महटलां पढुच्यावेळी आलो र्की या 
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खोलीति रहायिां. झालां! मग र्काय दरवेळी रायगि झाला 

र्की पढुिा मकु्र्काम चदवआेगर. 

एर्कदा असाि दपुारच्या वेळेला चदवेआगारात 

पोहोिलो. तिर्क बापटर्कार्काांिां घर गाठलां. गरम गरम 

उर्किीिे मोदर्क, सोलर्कढी, िाचळांब्यािी उसळ अशी तिुुांब 

पोटपूजा रे्कली आचण त्या मागच्या खोलीत जाऊन छान 

ताणून चदली. सांध्यार्काळी रे्कळर्कर र्कारू्कां र्किे छान मूगािी 

चखििी, र्कढी, चमरगुांि, खारािी चमरिी असा आटोपशीर 

बेत हाणून, खूप वेळ गपपा मारत बसलो.  

सांध्यार्काळी त्याांच्या गि्याला साांगून, एर्क बाज 

मागच्या सारवलेल्या अांगणात नेऊन ठेवली होती. खोलीर्किां 

जायिी वाट ऐन वािीतून महणजे नारळी पोिळीच्या बागेतून 

होती. र्कारू्कां नी गि्याला र्कां दील घेऊन सोबत चदलां. त्याच्या 

मागोमाग मी वािीत चशरलो. त्या चवहीरीिा पाट जाांभ्या 

दगिाांनी बाांधून र्काढला होता. पाटावरूनि यायिी जायिी 

वाट होती. चदवसा देखणी चदसणारी वािी, आत्ता अांधारात 

अांगावर येत होती. मनात महणलां, बरां झालां हा सोबतीला 

आला महणून. मागे खोलीपाशी जाऊन पहातो तो अांगणात 

मध्यभागी बाज, एर्क छानशी गोधिी त्यावर अांथरली होती. 
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पाण्यािा ताांब्या अन हाताशी एर्क र्काठी ठेवली होती. हात 

उशाशी घेऊन आर्काशार्किे बघत छान लवांिलो.  

मािा पोिळींच्या झावळ्याांनी र्कोरलेलां चनळभोर 

आर्काश िाांदण्याांनी लखलखत होतां. छान गार वारां सटुलां 

तसां त्या झावळ्या, त्या आर्काशावर र्काळ्या रघेाांिी नक्षी 

र्काढू लागल्या. वाहणाऱ्या वाऱ्याबरोबर हलणाऱ्या 

झावळ्याांिी ती नक्षी क्षणाक्षणाला बदलत होती. गावाला 

िाांगला चशवर्काळापासूनिा, चर्कां बहुना त्याआधीपासूनिा 

इचतहास होता.  

दहावीस वषाांपूवी, इथां एर्का बागेत खणताना  एर्का 

ताांब्याच्या पेटीत िाांगली दीि चर्कलो सोन्यािी मूचतप 

दाचगन्याांसह सापिली होती अन चदवेआगर एर्कदम 

महाराष्राच्या पयपटन नर्काशावर आलां. चदवसार्काठी शे 

दोनशे माणसां गणपती पहायला येऊन जात. हळूहळू 

आगरािां रूपिां बदललां. एर्क चर्कराणा दरु्कानसधु्दा ज्या 

गावात नव्हतां, र्काही आणायिां महटलां तर बोलीला जावां 

लागायिां चतथां, दहा पांधरा लॉज झाले, वीसेर्क हॉटेल्स 

झाली. ज्या बीिवर अनेर्क वेळा आमही िार पाििां माणसां 



आनदं तरगं…..41 

 

असू, चतथां सांध्यार्काळी िार पािशे माणसाांिा चधांगाणा सरुु 

झाला. भेळवाले आले, नारळवाले आले,  

थोिक्यात र्काय जत्रा भरायला लागली. अन एरे्क 

चदवशी रखवालदारािा खून पिून तो गणपती िोरीला गेला. 

गावािी र्कळाि गेली. इतक्या वेळेला इथे आलो होतो र्की 

राहायिां चठर्काण, बापटाांिां जेवण सगळां ठरलेलां असायिां. 

असा चविारात हरवलो असताना, दणर्कन आवाज आला 

महणून िमरू्कन पाचहलां तर मािािा नारळ तटूुन खाली 

वािीत पिला होता. र्कबूल र्करायला हवां, एर्क क्षण छातीिा 

ठोर्का िरु्कला होता. मध्यरात्र व्हायला आली होती. िांद्रािा 

प्रर्काश जाणवत होता आचण एर्का क्षणी झावळ्याांच्या र्काळ्या 

छायाांनी र्कातरलेल्या त्या नक्षत्रसांपन्न चनळ्या आर्काशात तो 

िाांदीिा गोळा मध्यभागी आला अन एर्क आश्चयप घिलां, 

आत्तापयांत र्काळ्या र्काळ्या चदसणाऱ्या त्या झावळ्या रुपेरी 

चदसायला लागल्या आचण एर्का क्षणी त्याांिी तशीि आभाळ 

र्कातरणारी सावली खालच्या जचमनीवर पिली. खालिां 

लख्ख सारवलेलां अांगण त्याांिा रॅ्कनव्हास झाला आचण 

मगाशी आर्काशात सरुु असलेला सावल्याांिा खेळ खाली 

अांगणात सरुु झाला. मी एर्का अांगावर होऊन, तो िांद्रछायाांिा 
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खेळ पाहात होतो. र्कधी झोप लागली रु्कणास ठाऊर्क. 

चभरू्कच्या हारे्कनां जाग आली. तो पाटावर उभा राहून ओरित 

होता,  

"दादानू च्या आनलाय, उठा, उन्हां वािीत आली." 
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१०. इक बगंला बने न्यारा 

 

लहानपणापासूनि माणसाला स्वतःच्या अशा 

स्वतांत्र जागेिां आर्कषपण असतां. र्कारण र्काहीही असो तो 

स्वतःिी अशी एर्क खास जागा हुिर्कत असतो. र्कधी 

अभ्यासाच्या चनचमत्ताने असेल, र्कधी चिांतनाच्या चनचमत्ताने 

असेल, र्कधी रुसल्यावर, र्कधी हसल्यावर माणूस आपसूर्क 

त्या जागी जाऊन बसतो.  

लहानपणी आमही रहायिो त्या घराला लागून एर्क 

गच्िी होती. त्या गच्िीला खालच्या घरात उजेि 

पिण्यासाठी तीन सवणी ( झरोरे्क ) होत्या. त्याच्यावर 

झार्कायिे पते्र र्किेला ठेवलेले असत. त्यातले दोन मोठे पते्र 

चभांतीला टेर्कवून मी त्या छोट्या जागेत अभ्यासाला बसत 

असे. र्कधी वरच्या पत्र्यावर एर्क चपांपळािी िाांदी आली 

होती, त्याखाली सतरांजी घालून बसत असे. उन्हाळ्यात 

एर्क िादर गच्िीवर िारी बाजूांनी बाांधून, झालेल्या आिोशात 

उन्हाच्या झळा खात अभ्यास र्करत बसे. त्यार्काळी 

अभ्यासाला अशा अनवट जागा खूप उपयोगी पिायच्या. 

त्यार्काळी चनममया सोलापरुातली मलुां भईुर्कोट चर्कल्ल्यात 

अभ्यासाला जायिी. त्याांच्याही जागा ठरलेल्या असायच्या. 

त्या जागेवर दसुरां रु्कणी बसलेलां िालायिां नाही. भाांिणां, 

मारामाऱ्या व्हायच्या.  



आनदं तरगं…..44 

 

सात आठ वषाांपूवी मलुीने गॅलरीत अशाि िादरी 

बाांधून स्वतःिे घर तयार रे्कले होते. अभ्यास चतथेि 

व्हायिा, दपुारिी झोप चतथेि. माझी आजी घराच्या एर्का 

चवचशष्ठ र्कोपऱ्यात झोपायिी. हे असां राखीव जागेिां वेिां 

माणसाला लहानपणापासूनि असतां. त्या जागेला त्या 

माणसाच्या आयषु्यातली सखुदःुख न साांगता र्कळतात. 

सखुाच्या क्षणी ती त्याला साथ र्करते. दःुखाच्या क्षणी 

त्याला र्कवते घेते. माणसािी चर्कतीतरी गचुपतां, िक्त त्या 

जागेला माचहत असतात.  

आपण नेहमी जाणाऱ्या चठर्काणीसदु्धा अशा र्काही 

जागा आपण हेरून ठेवलेल्या असतात. रायगिावरल्या 

एमटीिीसीच्या र्काँ टीन समोरिी गॅलरी, सहा नांबर 

सूटसमोरिा मोठ्ठा खिर्क. अशा अनेर्क चठर्काणाांशी आपण 

आठवणीने गुांतलेले असतो. लहानपणापासूनच्या आपल्या 

अशा खास जागा आठवून पहा, त्यामागच्या आठवणींिी 

आठवणसदु्धा तमुहाला एर्क नवा आनांद देऊन जाईल. 

हे सगळां आज आठवायिां र्कारण महणजे हा 

िेसबरु्कवर आलेला िोटो. रु्कणा तरी हौशी बापाने आपल्या 

लािक्या चपल्लासाठी हे विुहाऊस बाांधून घेतलेलां चदसतयां. 

माझी खात्री आहे ते चपल्लू घरापेक्षा या त्याच्या स्वतःच्या 

बांगल्यात जास्त रमत असणार. महणून सहज मी ही 

आठवणीत रमलो आचण गणुगणुलो. 
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११. अडगळ 

 

"अगां हे टारू्कन देऊ र्का?"   

"राहू दे हो, लागतां र्कधीतरी..." हा जागचतर्क आचण 

सवापनभुवी र्कौटुांचबर्क सांवाद आहे.  

मराठी भाषा ही मोठी अथपवाही आहे. अिगळ, गुांता असे 

शब्द अथापला बरोबर घेऊनि येतात. पूवी घर मोठी होती, 

माणसां सटुी होती. त्यामळेु त्या घरातून अिगळीिी स्वतांत्र 

खोली असायिी. र्कारणपरत्वे, सणासदुीला  लागणाऱ्या 

वस्तू, भाांिी चतथां ठेवली जायिी.  

घर लहान झाली तशी ही अिगळीिी खोली नाहीशी 

झाली आचण ही अिगळ, खोली खोलीतून पसरू लागली. 

माळ्यावर, र्कॉटखाली, र्कपाटातून या अिगळीिांि साम्राज्य 

चदसून येऊ लागलां. घर लहान झाली तशी मनही लहान 

झाली. चतथांही मग ही अिगळ मनाच्या बाहेर िोर्काऊ 

लागली. जनु्यािा सोस सटुत नाही आचण नव्यािी हौस 

चिटत नाही. भरीत भर महणून भावचनर्क गुांते आचण आसचक्त 

यामळेु ही अिगळ आणखी वाढत जाते.  
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िाांगल्या वापरातल्या तर सोिून द्या, पण न 

वापरातल्या तटुक्या वस्तूसदु्धा पटर्कन आपण रु्कणाला देत 

नाही. थोिां मोर्कळां व्हायला चशर्कलां पाचहजे. नर्कोशा 

वाटणाऱ्या, मनाला त्रास देणाऱ्या आठवणींसोबति हव्याशा 

वाटणाऱ्या गोष्टीसदु्धा देऊन टार्कता आल्या पाचहजेत. चनदान 

पन्नाशी उलटल्यानांतर जेव्हा वानप्रस्थ आश्रमाला सरुुवात 

होते तेव्हा तरी थोिां सटेुपण अनभुवता आलां पाचहजे. 

पलाचस्टर्कच्या चपशव्या, जनु्या बॅगा, खोर्की, बोिर्की, 

न वापरलेले र्कपिे, भाांिी याांनी घरां ओसांिून वाहाताहेत पण 

वेळच्या वळेी या गोष्टी िेरू्कन देणां चर्कां वा गरजूांना देणां र्काही 

आपल्या हातनां होत नाही र्कारण मनािी दानत नाही. असूां 

दे आचण राहू द े या राहू - रे्कतूांनी मनां आचण घरां ग्रासून 

टार्कली आहेत. मनाइतर्काि घरािाही उचर्करिा र्करुन 

टार्कलाय आपण. त्यामळेु नवीन चविाराांना वाव नाही, नवीन 

अनभुवाांना जागा नाही. दृचष्टसमोर र्कायम ओ ांगळ, धळुीनां 

भरलेली अिगळ आचण त्या पसाऱ्यात बसलेले आपण. अशी 

ही घरोघरिी चित्रां आहेत. 

नेहमीिे वापरात असलेले मोजरे्कि पण स्वच्छ 

र्कपिे, गरजेपरुती भाांिी, मोर्कळेपणानां घरात चिरणारां वारां, 
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भरपूर सूयपप्रर्काश, दाततृ्वासाठी उत्सरु्क असलेल मन, 

भोवताली माणसाांिा, चमत्राांिा, नातेवाईर्काांिा गोतावळा, 

सांस्र्कार सांपन्न पढुिी चपढी  हीि पढुच्या र्काळातली श्रीमांती 

असणार आहे, पण त्या श्रीमांतीला घरात घेण्यासाठी आधी 

मनां आचण घरां, स्वच्छ आचण ररर्कामी रे्कली पाचहजेत. 
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१२. क्षर्क्षजगीषू 

 

खूप वेळेला आपण एखाद्या शब्दािा लौचर्कर्काथप 

माचहत नसताना, रे्कवळ शब्दाथप जाणून घेऊन त्यािा वापर 

र्करत राहातो. एखादा प्रसांग, एखादी घटना, सभोवतालिी 

पररचस्थती, मग एखाद्या क्षणी त्या शब्दािा लौचर्कर्काथप 

सवापथापने वणपन र्करुन जाते.  

राजेश खन्नाच्या 'सिर' चित्रपटामध े इांदीवर याांनी 

चलचहलेलां, र्कल्याणजी आनांदजी याांनी सांगीत चदलेलां 

मन्नािेंच्या आवाजातलां माझां एर्क आवितां गाणां आहे, 

नचदया िले िले र ेधारा 

िांदा िले िले र ेतारा 

तझुर्को िलना होगा 

तझुर्को िलना होगा . .. 

यातल्या पचहल्या र्किव्यात र्कवी चलहीतो, 

"जीवन र्कहीं भी ठहरता नहीं है आाँधी से तूिााँसे रुर्कता नही 

है।" 

मळुाति जीवनाबद्दल असलेली आसक्ती आपल्याला र्कधी 

थाांबू देत नाही.  
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त्याजोिीला सोबत असलेल्या प्रत्येर्काच्या जीवनािां 

रहाटगािगां इतर्कां  वेगानां चिरत असतां र्की आपणही नर्कळत 

आपला वेग वाढवतो.  हे मानवी जीवनाति नाही तर इतर 

सषृ्टीतही घित असतां. पक्षी, प्राणी, िुलां, पानां, वकृ्ष, वेली 

याांच्यापाशी असलेली जीवनेच्छा खूप चिवट असते. एर्कवळे 

मानव हार मानेल, पण सषृ्टीतला इतर रु्कठलाही घटर्क 

र्कधीि हार मानत नाही. आज बाबा उिायिा र्कां टाळा 

आलायां, महणून एखादा पक्षी चदवसभर एर्काि िाांदीवर बसून 

असल्यािे आपण र्कधी पाहतो र्का? विािे, चपांपळािे बीज 

मोहरीहूनही लहान असते, पण त्यातून चनमापण होणारा वकृ्ष, 

चर्कल्ल्याच्या तटाांना, बरुुजाांनाही भेगा पाितो. 

ही प्रचतरू्कल पररचस्थतीत चटरू्कन राहण्यािी, 

वाढण्यािी, मोठां होण्यािी इच्छा महणजेि चवचजगीषू वतृ्ती! 

ही वतृ्ती मलुतःि परमेश्वराने साऱ्या प्राणीमात्राांना प्रदान 

रे्कलेली असते. आपण िक्त त्यािा वापर र्करायिा असतो. 

र्काही सन्माननीय अपवाद वगळता माणसे या शक्तीिा वापर 

र्करताना चदसून येत नाहीत. मानव सोिून इतर िरािर सषृ्टी 

मात्र या दैवी देणगीिा वापर र्करून पररचस्थतीशी लढत 
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राहाते, मोठी होते, चटरू्कन रहाते. हेि या सोबतच्या िोटोत 

चदसते आहे.  

 

या 

झािािी 

जीवनेच्छा 

इतर्की प्रबळ 

आहे र्की 

त्यापढेु र्किेने 

घातलेली 

चसमेंटिी 

िरशीही 

पराभूत झालेली चदसते. आपण मात्र बऱ्याि वेळा या वतृ्तीिा 

चवसर पिून चनवाांत बसून राहातो. तेव्हा र्कवी महणतो, 

"तू न िलेगा तो िल देगी राहें 

मांचजल र्को तरसेंगी तेरी चनगाहें 

तझुर्को िलना होगा ... 

तझुर्को िलना होगा ......" 
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१३. तेरी मेरी कहानी है 

 

दोन चदवस झाले, चहांदी चित्रपटसषृ्टीतले चवस्मतृीत 

गेलेले गीतर्कार सांतोष आनांद याांनी इांचियन आयिॉल या 

र्कायपक्रमाला चदलेली भेट सगळीर्किे व्हायरल होती आहे. 

त्याांिां जीवन, त्याांिी प्रचतभा, त्याांना भोगावां लागलेलां दःुख 

सगळांि र्कल्पनेच्या पलीर्कििां आहे. पण तो आत्ता माझ्या 

ह्या चलखाणािा चवषय नाही! 

मनोजरु्कमारच्या बहुताांश चसनेमातील गाणी त्याांनी चलचहली. 

त्यातल्या 'शोर' या चसनेमातील, 

'इर्क पयार र्का नगमा है 

मौजोंर्की रवानी है  

चजांदगी और रु्कछ भी नहीं 

तेरी मेरी र्कहानी है ....' या गाण्यातले मूळ र्कचवतेतले दोन 

अांतर ेत्याांनी महणून दाखवले, जे चसनेमात नाहीत. त्यातला 

एर्क अांतरा असा होता, 

'जो दौर था र्कभी पहले 

वो दौर ना अब आयेगा 

इस चदल में तेर ेचसवा 
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र्कोई और न आयेगा ...' 

पढुच्या दोन ओळींनी मी िक्रावून गेलो, अांतमुपख झालो, त्या 

ओळी होत्या ... 

'घर िूाँ र्क चदया हमने 

अब राख उठानी है 

चजांदगी और रु्कछ भी नहीं 

तेरी मेरी र्कहानी है ....' 

माझ्या िोक्यात पचहला चविार आला 

क्राांतीर्कारर्काांिा, त्यातही सावरर्कर आचण भगतचसांगाांिा. 

एवढां उत्र्कट, उदात्त आचण भव्य प्रेम होतां याांिां 

भारतमातेवर. एर्का चठर्काणी भगतचसांगानां महटलांय, 

'इतनी वाचर्कि है, मेरी र्कलम मेर े जज्बात से, चर्क इश्र्क 

चलखना भी िाहूाँ तो ..... इचन्र्कलाब .... चलखा जाता है ।‘ 

मनोजरु्कमारने र्काढलेला 'शहीद' हा अप्रचतम चसनेमा 

भगतचसांगािां आयषु्य जनमानसावर र्कोरणारा होता. त्यातलां 

त्यािां चदसणां, सांवाद, गाणी, शूटींग सगळांि एर्क जमून 

आलेलां गचणत होतां. सांसारी असूनही तपस्व्यासारखां आयषु्य 

जगलेले सावरर्कर आचण क्राांतीर्कायापलाि आपला सांसार 

मानणारा भगतचसांग हे दोघेही भारतमातेिे थोर सपुतु्र होते. 



आनदं तरगं…..53 

 

त्याांच्यासाठी हा सांतोष आनांद याांनी महणून दाखवलेला 

अांतरा नेमर्का लागू पितो, 

'जो दौर था र्कभी पहले 

वो दौर ना अब आयेगा 

इस चदल में तेर ेचसवा 

र्कोई और न आयेगा 

घर िूाँ र्क चदया हमने 

अब राख उठानी है 

चजांदगी और रु्कछ भी नहीं 

तेरी मेरी र्कहानी है .....’ 

उमलत्या वयात मनोजरु्कमारच्या 'शहीद'ने मनावर 

एर्क जबरदस्त छाप सोिली होती. िाशी झाल्यावर 

भेटायला आलेल्या आईिी समजूत र्काढताना भगतचसांग 

महणतो,  

'तू न रोना, रे्क तू है भगतचसांग र्की मााँ ... 

घोिी िढ़रे्क तो  

लाते है दलु्हन सभी, 

हाँसरे्क हर र्कोई िााँसी िढे़गा नहीं, 

हाँसरे्क हर र्कोई िााँसी िढे़गा नहीं, 
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.. घर िूाँ र्क चदया हमने, 

अब राख उठानी है ..... 

चजांदगी और रु्कछ भी नहीं 

तेरी मेरी र्कहानी है ....’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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१४. छ्डी र ेछडी 

 

सर्काळी चमत्रािी वाट बघत र्कॉिी हाऊसमधे बसलो 

होतो. एि्.एम.वर गाणां सरुु होतां, ‘छिी र ेछिी, रै्कसे गले मे 

पडी.....’ 'मौसम'मधलां गाणां, गलुजारजींिे शब्द, आरिींिां 

सांगीत, सांजीवरु्कमार, शचमपला टागोर ... एवढा तपशील 

माचहती होता. अांतरा सरुू झाला आचण मी अांतमुपख झालो. 

‘लगता है सासों में, 

टूटा है र्काि र्कोई .....’ 

आपण नेहमी महणताना महणून जातो, तो तर माझा 

श्वास आहे. इतर्का तो श्वास जीवनासाठी महत्वािा. शब्द 

होते, लगता है साांसोमें टूटा है र्काि र्कोई ... प्रत्येर्क श्वास 

घेताना आचण सोिताना तटुलेल्या र्कािेिी बोिरी वेदना 

देणारां असां र्काय घिलां असेल आयषु्यात? प्रत्येर्क 

श्वासागचणर्क जाणवणारी ती खरखर र्कशामळेु चनमापण झाली 

असेल? अांतरांगात िोर्कावून पाचहलां तर र्कािाांिा खि 

पिल्यािां दृश्य चदसण्यािीि शक्यता जास्त. आयषु्यात 

आलेली, आयषु्यातून चनघून गेलेली माणसां, चनघून 

जातानाही अांतमपनािा र्कब्जा न दतेा आपल्या खोलीला 
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रु्कलूप लावून गेलेली माणसां, आयषु्यभरािी टोिणी लावून 

गेलेल्या घटना, त्याांिी बोि. चर्कती महणून र्कािाांिी यादी 

र्करावी? रु्कणारु्कणािी महणून नोंद ठेवावी? 

‘िभुती है सीने में, 

धीमीसी आाँि र्कोई.....’ 

र्काळजाला लागलेले असे चर्कतीर्क िटरे्क, अांतमपनात 

लागलेले असे चर्कत्येर्क वणव?े चहरव्यागार िहाळ्याांिा 

झोिपा घेऊन ही आग चर्कतीही झोिपून र्काढली तरी 

रु्कठेतरी एखादी चठणगी रहातेि. लाांबवर चजथे आपले हात 

पोहोिू शर्कत नाहीत चतथे ती चठणगी धमुसत रहाते, धरुािे 

िरर्काटे उठत रहातात, सगळ्या जगाला ओरिून साांगतात, 

‘िभुती है सीने में 

धीमी सी आाँि र्कोई .... 

आाँिल् से बाांध ली है  

आग र्की लिी ...’ 

हा तर आयषु्यातला आविता खेळ. र्काही गरज 

नसताना, र्कधी सर्कारण तर र्कधी अर्कारण िटाक्याच्या 

माळा शेपटीला बाांधल्यागत आगीच्या ज्वाळा आपणहून 

पदराला बाांधून घ्यायच्या आचण आयषु्यािी होरपळ र्करून 
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घ्यायिी. पनु्हा माज एवढा र्की ते पोळलेले व्रण आयषु्यभर 

चमरवीत चिरायिे. 

क्षणभर असां वाटून गेलां र्की हे सगळां तर क्राांतीर्कारर्काांनीपण 

रे्कलां, पण ते स्वराज्यासाठी, भारतमातेसाठी. त्याांच्यापढुां 

आमच्या या मध्यमवगीय र्कािा र्कवि्याांिी र्काय चर्कां मत? 

पण र्काही झालां तरी वेदना सवपत्र सारखीि. ज्यािी 

सहनशचक्त मोठी त्याच्या वाटयाला वदेना मोठी. जो तमुच्या 

माझ्यासारख्या सामान्य आहे त्याला त्याच्या आयषु्यािी 

वेदना आभाळाएवढी मोठीि वाटणार. 

चमत्र समोर येऊन बसला होता, माझी पचहली सांपलेली 

र्कॉिी बघून त्याने दसुऱ्या 

र्कॉिीिी ऑिपरही चदली होती. 

गरम गरम र्कॉिीच्या आलेल्या 

दसुऱ्या र्कपाच्या िटक्याने मी 

भानावर आलो.  

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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१५. नर्रसपूरा 

 

मे मचहन्यािा शेवटिा 

आठविा. रणरणती दपुार, मी 

आचण अमोल चवजापूरिां र्काम 

आटोपून परतत होतो. 

अिानर्क त्याला महणलां, "तलुा 

नवरसपूरा बघायला 

आविेल?" त्याने नाही 

महणायिा प्रश्नि नव्हता. गािी 

चतर्किे घेतली. पचहल्या मोठ्या 

र्कमानीतून पाऊल आत टार्कलां आचण दोघेही भान हरपून 

गेलो. र्कोणतीही राजवट असो, जीताांिी अगर जेत्याांिी, ती 

चस्थर होते तेव्हा ती र्काही एर्क बरा वाईट वारसा ठेवून जाते. 

आचदलशाही सचुस्थर झाली तेव्हा, आज चदसते त्याच्या 

र्कमीत र्कमी दसपट सुांदर बीजापूर ज्याने घिवलां, तो होता 

या सवप इमारतींिा चनमापता मचलर्क सांदल. िार हौसेनां त्यानां 

बीजापूर नटवलां. इब्राचहम रोजाच्या उजव्या हाताला त्यािी 

र्कबर आहे. चवजापूरला आज त्याच्या नावािां आचर्कप टेक्िर 
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र्कॉलेज आहे. त्यातलीि एर्क चनताांत सुांदर वास्तू महणजे 

नवरसपूरा. पचहला इब्राचहम आचदलशहा र्कलासक्त होता. 

सांगीत ऐर्कण्यासाठी त्यानां या वास्तूिी चनचमपती र्करुन 

घेतली. पांिवीस वषाांपूवी जेव्हा इथे आलो होतो, तेव्हा 

बाबासाहेब परुांदर ेबरोबर होते, त्याांनी जे र्काही नवरसपूऱ्यािां 

चित्रां त्या चदवशी िोळ्यासमोर उभां रे्कलां होतां ते तसांच्या तसां 

िोळ्यासमोर तरळायला लागलां. 

त्या प्रिांि मोठ्या र्कमानीदार वास्तूच्या बाजूला 

गलुाबाांिे ताटवे िोलू लागले. त्या भव्य र्कमानींवर रशेमी 

गोंिे अन् मोत्याच्या झालरी लावलेले पिदे हेलावू लागले. 

जागोजागी शमादानां तेवत होती. र्कनोजी धूपािा दरवळ 

सवपत्र वातावरणात चिरत होता. वेगवगेळी अत्तर े लावलेले 

सरदार दरखदार आपापल्या आसनावर येऊन बसत होते. 

त्याांच्या मनगटावर मोगऱ्यािे गजर े बाांधले जात होते. 

मध्यभागी मोठया र्कमानीच्या आतल्या छतावर भले मोठे 

झुांबर लर्कार्कत होते. हातात पेटते र्कार्किे घेतलेले हुजर े

जागोजागिी झुांबर,े शमादाने प्रज्वचलत र्करीत चिरत होते. 

जागोजागी हातात नांग्या तलवारी घेतलेले खोजे ताांबारल्या 

िोळ्याांनी इर्किे चतर्किे पाहात होते.  
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इतक्यात आला हजरत आल्याच्या ललर्काऱ्या 

झाल्या, सगळी रु्कजबूज थाांबली, सगळे मान खाली घालून 

उभे राचहले. इब्राचहम आचदलशहा येऊन मखु्य र्कमानीत 

त्याांच्यासाठी खास तयार रे्कलेल्या आसनावर बसले. 

समोरच्या चगदीवर सारांचगये, तबलजी आपापली वादे्य जळुवू 

लागले. हुजूराांनी इशारा र्करताि, समोर बसलेल्या 

आरस्पानी सौंदयापने जो र्काही स्वर लावला, क्षणभर 

आभाळातला चितीयेिा िांद्रही थबर्कल्यासारखा झाला. 

पाि सहा बर्कऱ्या इतस्ततः िरत होत्या. त्याांना 

घेऊन शेजारिी एर्क बूढी समोरच्या हौदातलां शेवाळभरलां 

पाणी पाजायला घेऊन आली. मैचिलीच्या रात्री ज्या हौदात 

अत्तराांच्या घागरी ओतल्या जायच्या, चजथलां र्कारांज आपला 

धुांद सवुास घेऊन नक्षत्राांना पोहोिवून यायिां, त्या पाण्यावर 

आता शेवाळां धरलां होतां. त्याचदवशी ढगाांनी खूप आभाळ 

सजवून टार्कलां होतां. दोघाांनी खूप िोटो र्काढले. मन भरून 

भटरू्कन झाल्यावर परत चनघालो, तेव्हा सांध्यार्काळ होत 

आली होती. गािीत बसताना वाटलां अगदी चनघताना तरी 

सारांगीिी एखादी आलापी र्काळजावर एखादा िरा उमटवून 

जाईल.  
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१६. उगीचच गुतूंन पडतो आपण 

 

ह्याच्यात अन त्याच्यात ..  

सरळ नसतां रु्कणािांि आयषु्य, 

र्कायम अचनचश्चततेच्या खुांटीला 

टाांगलेली सगळ्याांिीि भचवष्य 

घरिां झालां थोिां महणून र्की र्काय, 

पाय घालतो दसुऱ्याच्या लोच्यात 

उगीिि गुांतून पितो ...... 

गरज पिली, आपण आठवतो 

गरज सांपली, मेसेज पाठवतो 

भेटू परत र्कधीतरी 

सध्या अिर्कलोय एर्का घोळात  

उगीिि गुांतून पितो ... 

यश चमळताि महणतात  

आधी माझां नाव साांग, 

अपयशी ठरलो तर  

लगेि होते पाांगापाांग, 

बेसावध क्षणी अपचर्कती 
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गाठते एर्कट्यालाि बोळात  

उगीिि गुांतून पितो ..... 

याला चतर्कीट चमळालां मग 

त्याला र्का नाही? 

तझु्या घरी लेर्का, 

चमठ चमरिीिा पत्ता नाही, 

सत्ता चमळताि सगळे 

पाय घालतात पायात  

उगीिि गुांतून पितो .... 

मैत्री, आपलुर्की, प्रेम, सोबत 

सगळा वरवरिा चदखावा, 

अििणीिां नाव र्काढताि, 

सगळे पाठ चिरवतात भावा, 

समस्याांिे िोंगर  

ज्याच्या त्याच्या ताटात .... 

उगीिि गुांतून पितो... 

चदवस उगवतो, रात्र सांपते 

एरे्कर्का क्षणाने आयषु्य  

उतरणीला लागते, 
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आठवणींिी वाळू चनसटून जाता 

र्काहीि उरत नाही हातात 

उगीिि गुांतून पितो .... 

चर्कती गाि्या, चर्कती बांगले 

उांिी अत्तर,े र्कपिे िाांगले िाांगले, 

चर्कतीही देखणां असलां तरी  

र्कलेवर गुांिाळून ठेवतात  

साध्या पांिात ...  

उगीिि गुांतून पितो .... 

रोज र्कोण रु्कणाला 

चर्कती वेळ दणेार? 

रोज र्कोण रु्कणािी 

र्कशाला आठवण र्काढणार? 

ज्याच्या त्याच्या प्रश्नाांिे साप, 

ज्याच्या त्याच्या पायात .. 

उगीिि गुांतून पितो .... 

र्कशाला दसुऱ्यासाठी, 

मर मर मरावां, 

अपेक्षाांि ओझां बाळगत 
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जन्मभर चिरावां 

वळूनसदु्धा बघणार नाहीत र्कोणी, 

जर र्का अिर्कलो नचशबाच्या िेऱ्यात,  

उगीिि गुांतून पितो ... 

खर साांगू,आपल्याला आविेल तस  

मस्त जगावां 

शक्य असेल तर जरूर 

दसुऱ्याच्या उपयोगी पिावां, 

चर्कती, रु्कणासाठी, र्काय रे्कलां 

सारां चवसरून जावां 

आपल्या आयषु्यािां गाणां 

आपणि मस्तीत गावां  

चमळालीि रु्कणािी साथ तर 

तोही एर्क सोहळा  

नाहीतर आपला मोक्ष 

पाांिुरांगाच्या पायात ...... 
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१७. चाहूल 

 

परवा दपुारी र्कोटापतून परत येत होतो, नानाांच्या ( 

पणेुर्कर-र्कामठे ) रसपानगहृासमोर गदी वाढलेली चदसली. 

मनात महटलां, आला उन्हाळा! सोलापूरात उन्हाळ्यािी 

िाहूल देण्याऱ्या अनेर्क गोष्टी आहेत. सर्काळी बागेत 

चिरणाऱ्याांिी सांख्या वाढलेली चदसते. सांध्यार्काळी पोरां बाळां  

घेऊन बागेत िबे घेऊन आलेली रु्कटुांब चदसली र्की 

ओळखावां आला उन्हाळा. 

हळूहळू चदवस मोठा होतो. पहाटे पाि सािेपािलाि 

िटिटायला लागतां. सांध्यार्काळी िाांगला सािेसातपयांत 

टक्र्क उजेि असतो. सर्काळच्या आठच्या उन्हार्किां बघवत 

नाही. मािप िाांगला िाळीसच्या आसपास, एचप्रल िाळीस ते 

बेिाळीस आचण मे ते्रिाळीसच्या पढुां मागां असां तापमान 

असतां. लहानपणी मे मचहन्यात एखादा चदवस ते्रिाळीस 

गाठलां र्की सांध्यार्काळी हमखास पाऊस. रात्री गच्िीवर 

अांथरुणावर जरा झोप लागायला लागली र्की हमखास 

पावसािी सर यायिी. चर्कती वेळा अांथरुण खाली वर ने 

आण र्करावी लागायिी. 



आनदं तरगं…..66 

 

टरबूजािा वास, हनमुान जयांतीिी आचण 

सुांठवियािी िव, रामनवमीिी आठवण हमखास र्करून देई. 

र्काळ्या पाठीिी, लालबुांद रवाळ र्कचलांगिां, त्यावळेी िक्त 

उन्हाळ्याति चमळत. चर्कतीही ऊन तापलां तरी खरा राांगिा 

सोलापूरर्कर र्कधीि टोपी अन गॉगल वापरणार नाही. या 

गोष्टी िाळीशी उलटल्यावर वापरायच्या असतात, असा एर्क 

सवपमान्य समज आहे.  

िाळीस वषाांपूवी दारां चखिक्याांना वाळयािे पिदे 

लागत. त्यावर पाणी मारलां र्की एर्क धुांद सगुांध घरभर पसरत 

असे. वीस वषाांपूवी एअर रू्कलर ही िैन होती. आता एसी ही 

गरज होऊन बसली आहे. 

चदवसा भईुर्कोट चर्कल्ल्यात आचण रात्री गच्िीवर 

बल्ब लावून अभ्यास र्करणारी मलुां हे र्कॉमन दृश्य असे. 

दपुारच्या उन्हात रस्त्यावरिां िाांबर चवतळलां र्की 

‘गारगेार’च्या र्कािीनां ते खरविून त्यािां गष्टल ( नेम धरायिी 

गोटी ) तयार र्करण्यािे उद्योग िालत.  

पाि पैशात साधी आचण दहा पैशात दधूािी 

आईसर्काँ िी देणाऱ्या 'सोलापूर आईचस्क्रम'च्या हातगािया 

शहरभर चिरु लागत. वािे, िाळी अजून नाांदत्या होत्या.    
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त्यामळेु ठरवून एरे्कर्का घरिी वाळवणां, पापि लाटले जात. 

सांध्यार्काळी पोरां आपापली ताटां घेऊन एखाद्याच्या घरी 

अांगत पांगत र्करीत. रै्करीिी वाटली िाळ आचण पन्हे, 

र्काांद्यािी र्कोचशांबीर, रै्करीिी िटणी,  दपुारच्या जेवणाला 

तळलेले साांिगे, पापि असा ठरलेला मेनू असे.  

परीक्षा सांपल्या र्की होम मैदानावर गल्ली गल्लीच्या 

चक्ररे्कट मॅिेस लागायच्या. पाि रुपये, दहा रुपयाांिी बचक्षसे 

ठरत. ऐन तळपत्या उन्हात, होम मैदानावर शे-दीिशे पोरां 

चक्ररे्कट खेळत असतां. बाजूला सरबताच्या आचण बिापच्या 

गोळ्याांच्या गािया. आता उन्हाळ्यािी िाहूल लागते एर्क 

चदवसाआि उठणाऱ्या अधपचशशीने. बार्की िक्त उन्हाळ्यात 

चमळणाऱ्या सवप गोष्टी, आता बाराही मचहने चमळतात. वािे 

पिले, अपाटपमेंट झाल्या. घरािी सताि उघिी दारां बांद 

झाली. आता र्कोणी रु्कणार्किे जात नाही. दपुारी ऐरू्क येते ती 

रू्कलरिी घरघर आचण एसीच्या आऊटर यचुनटिा आवाज. 

गपपाांिे िि जमत नाहीत, अांगत पांगत होत नाही. ऐन 

गावभागातसदु्धा आता दपुारी शरु्कशरु्काट असतो. एसीच्या 

थांिगार झोतात आता नातीगोती, शजेारधमप, सळसळणारां 

तारुण्य असां सगळां  घोरत पिलेलां असतां.  
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१८. स्र्ये सर्वदा, नम्र र्ाचे र्दारे् 

 

सध्या ज्याच्या त्याच्या अांगी चपसे भरल्यागत झाले 

आहे. अपेके्षपेक्षा जास्त र्काळ लाांबलेली ही महामारी, 

प्रत्येर्काच्या ताटात वाढून ठेवलेले समस्याांिे िोंगर, 

अचनचश्चतता, सवपि बाबतीतली एवढी एर्कि गोष्ट सध्या सत्य 

आहे. बार्की आशेने परमेश्वरार्किे पाहत रहाणे याच्याचशवाय 

रु्कणाच्याि हाती र्काही राचहले नाही. 

या सगळ्या वातावरणािा मळुाति सांवेदनशील असलेल्या 

मनावर पररणाम होऊ नये महणून र्काही गोष्टी ठरवून बांद 

रे्कल्या. एर्क एचप्रलपासून पेपर वािणे, टीव्ही पाहणे, बातमया 

ऐर्कणे पूणपपणे बांद रे्कले. व्हॉटस् ॲप व िेसबरु्क रे्कवळ याि 

साठी सरुु ठेवले र्की अगदीि जगािा सांबांध तटुायला नर्को. 

पण त्यावरही अनेर्काांिे अनभुव, नवनवीन माचहतीच्या 

नावाखाली त्याि त्याि गोष्टींिा रे्कलेला भचिमार पाहून 

आचण ऐरू्कन र्कान आचण मन चवटून गेले आहे. 

रोज सांध्यार्काळी सहा ते आठ वचिलाांच्या 

ऑचिसला बसतो. एर्कदम आतल्या खोलीत वचिलाांिा 

टीव्ही सरुु असतो. त्याांच्याशी बोलायला महणून गेल्यावर 
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पाि दहा चमनीटे जो र्काही आरिाओरिा ऐर्कायला चमळतो 

त्याने आधीि चबघिलेली मनःशाांती पार मातीत जाते. 

मनाला प्रश्न पितो र्की र्काय गरज आहे एवढां जीव खाऊन 

ओरिायिी? बऱ्याि वेळा शांभर टक्रे्क बरोबर असलेला मदु्दा 

रे्कवळ िरु्कीच्या पद्धतीच्या माांिणीमळेु नार्कारला जातो चर्कां वा 

दलुपचक्षला जातो. आपला मदु्दा ठामपणे, सांयत शब्दात आचण 

अत्यांत आश्वासर्क देहबोलीतून माांिता येत नाही र्का? 

र्कल्पना र्करा र्की रु्कणीतरी तमुहाला, तमुच्यासमोर, तू 

अत्यांत हुशार आहेस, चविारी आहेस, देखणा आहेस असे 

अत्यांत आक्रस्ताळेपणे ओरिून वारांवार साांगू लागला तर 

तमुहालाही ती स्ततुी असली, तरी या स्वरुपात ऐर्कायला 

आविेल र्का? 

र्कारण र्कळत नाही, पण अचलर्किे हा र्कर्कप श्यपणा हा 

या एर्कचवसाव्या शतर्कािा स्थायीभाव होऊन बसला आहे. 

सोसायटीत लहान मलेु जरी खेळत असली तरी चमनीटात 

िार वेळा या गतीने ती चर्कां िाळत असतात. र्काळ, वळे यािां 

रु्कठलांही भान त्याांना नसतां. ती तरी र्काय र्करणार? जे त्याांना 

घरात, दारात, टीव्हीवर, माचलर्काांत, चसनेमाांत, सांगीतात 

चदसतां, त्यािां ते अनरु्करण र्करत असतात. आपण तरी घरात 
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एर्कमेर्काांशी रु्कठल्या स्वरात बोलतो? पूवीच्या र्काळी, 

सगळ्या एर्कत्र रु्कटुांबात, सगळ्याांसाठी मरमर र्काम र्करणारी 

व्यक्ती जर िटर्कळ असली तर घरिा र्कताप माणूस महणत 

असे, "एवढां सगळयाांसाठी मर मर र्करतोस तर बोलून र्का 

घालवतोस? अशाने रे्कलेल्या गोष्टींिी माती होते".  

समाजर्कारणात, राजर्कारणात आपण हेि अनभुवत 

नाही र्का? सािेिार वषप जनतेसाठी झटून र्काम र्करणारा, 

अचवश्राांत मेहनत घेणारा एखादा नेता चनविणूर्क लागली र्की 

शेवटच्या सहा मचहन्यात अचतआत्मचवश्वासाने आचण 

आक्रस्ताळेपणाने आपल्या सािेिार वषापच्या लोर्कचप्रय 

र्कारर्कीदीवरही पाणी चिरवतो आचण र्काहीि न रे्कलेला 

एखादा नेता रे्कवळ शाांतपणे, सांयतपणे बोलून भचवष्याच्या 

स्वपनाांिी रे्कवळ आश्वासने देत बाजी मारून जातो. गेली 

तीस वषप र्कोटापत र्काम र्करताना, आपला बरोबर असलेला 

मदु्दा, रे्कवळ आरिाओरि र्करून माांिल्याने रे्कस हरलेले 

अनेर्क वर्कील मी पाचहले आहेत. 

यािा अथप आवाज र्कधीि िढवू नये असा होत 

नाही. पण त्या आवाज िढवण्याला सांयचुक्तर्क र्कारण हवे. 

त्या आवाजाला नैचतर्क अचधष्ठान हवे, त्या स्वराला 
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परतत्वािा स्पशप हवा. मरगळलेल्या, िेतनाहीन समाजाला 

जागतृ र्करायिे असेल तर घोषणा उच्िरवाति चदल्या 

पाचहजेत, मनातल्या मनात घोषणा देऊन स्िुरण िढत 

नाही. यदु्ध असेल तर रणगजपना रे्कल्याि पाचहजेत, शांख 

वाजवलाि पाचहजे 

पण दैनांचदन पूजेसाठी 

मात्र मांजळु आवाजात 

चर्कणचर्कणारी घांटीि 

बरी वाटते. महणूनि 

समथाांनी महटलय,  

‘स्वये सवपदा नम्र वािे 

वदाव,े 

मना सवप लोर्काांस र े

नीववाव े....’ 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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१९. क्षदन ढल जाए हाय, रात न जाए | 

 

सहा मचहने झाले, सगळां जग या महामारीच्या 

वरवांट्याखाली चपसून चनघतांय. एर्कही माणूस असा उरला 

नाही ज्याला र्काही समस्या नाही. माणसां अनेर्क, समस्या 

अनेर्कानेर्क, र्कारण मात्र एर्कि, महामारी! आचथपर्क, 

सामाचजर्क, राजर्कीय सगळ्या सगळ्या आघाियाांवर 

समस्याांिे िोंगर उभे आहेत. माणसाांिी मात्र अवस्था िार 

चबर्कट होत िालली आहे. अस्मानी सांर्कटां तर आहेति, 

जोिीला सलुतानी सांर्कटाांिीपण र्काही र्कमी नाही.  

याही र्काळात मढयाच्या टाळूवरिां लोणी खाणारी 

जमात आहेि. पेपर घ्यायिा बांद रे्कला, बातमया बघायच्या 

बांद रे्कल्या तरी िेसबरु्कवर नसु्ती नजर टार्कल्यानेसदु्धा 

येणारी नर्कारात्मर्कता र्काही र्कमी नाही. सगळां जग त्या 

लसीच्या आगमनार्किे िोळे लावून बसलां असताना, 

वैज्ञाचनर्क प्रयत्नाांिी परार्काष्ठा र्करत असताना, आता एर्क 

सोिून दोन दोन लसी दृचष्टपथात असताना, अजून दोन वषप 

लस उपलब्ध होऊ शर्कणार नाही अशी बातमी जाणीवपूवपर्क 

देणार ेर्कोणत्या नीि मनोवतृ्तीिे बनले असतील? 
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सगळा चदवस एर्का अदृष्टाच्या सावटाखाली जगताना 

र्कसा मनाच्या चिांध्या उिवत जातो? रु्कठले रु्कठले चविार 

येऊन मनािा उचर्करिा र्करुन जातात? हे जाणीवपूवपर्क या 

नर्कारात्मर्क बातमया पेरणाऱ्याांच्या ध्यानात र्कसां येत नाही? 

र्का जाणीवपूवपर्क हे ही दहशत पेरतात? आधीि माणसां 

शारीररर्क आचण मानचसर्क व्याधींच्या जात्यात भरिून 

चनघताहेत. र्कबीरानां महटल्याप्रमाणे, 

िलती िक्र्की देख रे्क 

चदया र्कबीरा रोय । 

दो पाटन रे्क बीि में 

साचबत बिा न र्कोय ॥  

अशी अवस्था सगळ्याांिीि झाली आहे पण याही 

चस्थतीत र्काही चनलपज्ज, र्कोिगे, राक्षस आपापला अजेंिा 

सेट र्करण्यात गुांतले आहेत. याांना माणसां तरी र्कसां महणावां? 

र्कचलयगु असल्याने र्कमापिा चसध्दाांत याांना लागू होतो र्का 

नाही र्कोण जाणे? 

चदवस सगळा आपला, आपल्या जवळच्या 

माणसाांिी र्काळजी र्करण्यात जातोय. सांध्यार्काळपासून 

सगळ्या र्काळज्या आभाळात ढग दाटून यावेत तशा दाटून 
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येतात. झिझिून पाऊस पिून आभाळ लख्ख मोर्कळां व्हावां 

तसां र्काही होत नाही. चजवािी आचण मनािी  घसुमट वाढत 

रहाते. आपण  उसनां हसू तोंिावर आणून वेळ मारून नेत 

रहातो. बेिव िाललेल्या माचलर्काांत आपलां मन रमत नाही. 

र्काम र्करणाराांिही मन रमत नसावां. पोटासाठी र्करतात 

चबिार.े  

वािनािा उत्साह र्कधीि सांपून गेलाय. र्कां टाळून 

रात्री बाराच्या आसपास अांथरुणावर अांग टार्कलां तरी िोळे 

टक्र्क उघिे रहातात. रात्री दोन अिीिच्या समुारास रु्कठलां 

तरी रु्कत्रां सूर धरुन रिायला सरुुवात र्करतां. इर्किां चतर्किां 

भरर्कटत असलेल्या मनाला तोि भेसूर सूर धरून ठेवावासा 

वाटतो. पांखा बांद र्करावा तर घाम िुटतो. लावावा तर थांिी 

वाजते. िोंदलेलां नार्क, खवखवणारा घसा नाही नाही त्या 

गोष्टींिे चसनेमे दाखवायला सरुु र्करतो. जरा चवषयाांतर र्करावां 

महणून मोबाईल हातात घ्यावा तर साठ सत्तर टक्रे्क जण 

ऑनलाईनि असतात.  

आता एवढया रात्री रु्कणाबरोबर गपपा मारणार? 

आवाज बांद र्करुन िेसबरु्कच्या िेसावरून घसरत घसरत 

खाली यावां तर मधेि भूले चबसर ेगीत या ग्रपु वर रु्कणीतरी 
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गाईििां गाणां लोि रे्कलेलां असतां. मी घाईघाईनां इयर िोन 

र्कानात खपुसून आवाज सरुु र्करतो. रिीिा मधाळ स्वर 

आचण देव आनांदिा गचहरा अचभनय मनात उतरू लागतो, 

‘चदन ढल जाए,  

हाय! रात न जाए .........’ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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२०. एक धुदं में जाना है | 

 

लहानपणापासून दोन गोष्टींिां आर्कषपण खूप होतां. 

एर्क समदु्र आचण दसुरां धरु्कां . आयषु्यातली पचहली वीस वषप 

सोलापरुाति गेल्याने, पढुां सह्याचद्रत चहांिायला सरुुवात 

झाल्यावर या दोघाांशी जवळून पररिय झाला. त्यात 

समदु्राला खेव देणां र्काही शक्य न्हवतां, पण धकु्यात मात्र 

भरपूर चवरघळलो. रायगि, राजगि, पन्हाळा, पावनचखांि, 

वरांध्यािा घाट, अांबेनळीिा घाट, चशवथर, प्रतापगि, 

र्कोर्कणातले रस्ते, चवशाळगि चर्कती चर्कती चठर्काणी धरु्कां  

अांगावर घेतलां.  

समदु्रािा धार्क वाटतो, पण धकु्याशी मैत्री होते. धरु्कां  

आपल्या चजवश्च र्कां ठश्च चमत्रासारखां आपल्या गणुदोषाांसह 

आपल्याला सामावून घेतां, समजावून घेतां, घट्ट चमठी मारतां. 

आपल्यातलां आचण त्यातलां व्दैत चवरघळून जातां. आपण 

आपलां अचस्तत्व चवसरतो. धकु्याशी होणारी मैत्री ही खूप 

पसपनल (वैयचक्तर्क) असते र्कारण, धरु्कां  आपल्याला खेव 

(आचलांगन) देतां ना, त्यावेळेला चतथां िक्त आपण दोघेि 

असतो. आपल्याभोवतीिां सारां चवश्व, आपला अहांर्कार, 
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आपला व्देष, आपला लोभ, आपला मत्सर एवढांि र्काय, 

आपलां अचस्तत्वपण एर्का क्षणात नाहीसां र्करण्यािी चर्कमया, 

िक्त धरु्कां  र्करू शर्कतां. महणूनि मला ते समदु्राइतर्कां ि चप्रय 

आचण जवळिां वाटतां. 

मतृ्यूबद्दलिां माझां एर्क स्वपन आहे. िालता बोलता 

माणूस धकु्यात गिप व्हावा तसा मतृ्यू यावा. वेदना नाही, 

भय नाही, आजारपण नाही, माणूस सावरर्कराांसारखा 

आपणहून मतृ्यूला सामोरा जावा.  मागे राहाणाऱ्याांना त्याच्या 

हसतमखु आचस्तत्वािी जाणीव राहावी. जाणाऱ्याला एर्कदा 

धकु्यात चशरल्यावर सगळ्या गोष्टींिा चवसर पिावा. त्यािां 

अचस्तत्व धकु्यात चवरघळून जावां. सहज १९७३ सालच्या 

धुांदमधलां गाणां आठवलां, 

 

सांसार र्की हर शै र्का, 

इतनाही िसाना है  

एर्क धुांद से आना है 

एर्क धुांद में जाना है I 

ये राह र्कहााँ से है 

ये राह र्कहााँ तर्क है 

ये राज र्कोई राही 

समझा है न जाना है ... 

एर्क धुांद से आना है 

एर्क धुांद में जाना है ... 
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२१. येथ कोणाच ेकाय गेले ...? 

 

बालपणािी बारा वषप, बारा वषप गायत्री मांत्रािां 

परुःश्चरण, नांतरिी बारा वषप, सांपूणप भारतभर पायी भ्रमण 

र्करुन, एर्क तपस्वी एरे्क चदवशी रृ्कष्णेच्या तीरावर येऊन 

उभा राचहला, त्यावेळेस अवघा महाराष्र पारतांत्र्यात आचण 

गलुामीत होरपळून गेला होता. मरण येत नाही महणून माणसे 

जगत होती. हे चित्र बदलायिे असेल तर शक्तीच्या 

उपासनेचशवाय तरणोपाय नाही हे या तपस्व्याच्या लक्षात 

आले.  

त्याक्षणापासून सरुु झालेला राष्र चनचमपतीिा यज्ञ, 

पढुां आनांदवनभवुन चनमापण होईपयांत सरुु राचहला. दोन तपे 

या चवराग्याने देव मस्तर्की धरून हलर्कल्लोळ रे्कला. र्काय 

नाही चशर्कवलां? प्रपांि, परमाथप, राजर्कारण, समाजर्कारण. 

सामाचजर्क जीवनािां एर्क अांग असां चशल्लर्क राचहलां नाही, 

ज्यावर समथाांनी भाष्य रे्कलां नाही. दशेभर रामदासी मठाांिी 

परांपराच्या परांपरा उभी राचहली.  गावोगावी तालमी उभ्या 

राचहल्या. एर्का महत्वार्काांक्षी माऊलीने पाचहलेल्या आचण 

एर्का श्रीमांत योग्याने प्रत्यक्षात आणलेल्या, एर्का 
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लोर्कचहतर्कारी स्वराज्यािे स्वपन पूणपत्वाला गेले. श्रींिे 

आशीवापद ेर्करोन अवघे मनोरथ चसचद्धस गेले. सािेतीनशे वषप 

उलटली, र्काळ बदलला, वतृ्ती बदलल्या, र्कलीिी पाऊले 

आणखी पढेु पिली. 

"जाचत न पूछे साधूर्की 

पूछ चलजो ग्यान, 

मोल र्करो तलवार र्का 

पिा रहने दो मयान ....." हे जाणीवपूवपर्क चवसरलां गेलां.   

हे दभुाप ग्य समथाांच्या वाट्यालाही आलां. यात 

नरु्कसान झाले ते महाराष्र धमापिे. समथप वाङमय हे समथप 

होते महणून तर ते एवढी वषप चटर्कले. त्या चवरोधातील भाष्य 

चर्कती र्काळ चटर्कतील? त्यानां रु्कणािां भलां होईल? अपररचमत 

नरु्कसान तर झालांि आहे, अजूनही होईल. त्याला समथप 

आचण समथप परांपरा तरी र्काय र्करणार? समथाांनीि महणून 

ठेवलयां, 

"लोह पररसावरी रुसले, 

तेणे सोनेपणासी मरु्कले 

येथ र्कोणािे र्काय गेले ....? 

जय जय रघुर्ीर समथव ..."   
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२२. चुकक्षलया माये 

 

नऊ मािप २०१९ ला 'िते्त चशर्कस्त'च्या सांचहतेिां 

पूजन र्करून आचण सांचहता चशवसमाधीसमोर 

आशीवापदासाठी ठेवून रायगिावरून परतलो. त्यानांतर 

मागच्या वषपभरात रायगिला जाता आलां नाही. नांतर हे 

वादळ! राहून राहून सारखी माहेरािी आठवण यायिी. मग 

या तीन िार मचहन्यात नवीन पसु्तर्कािां लेखन झालां. 

त्यातले साताठ लेख रायगिावर चलहीले. त्याचनचमत्ताने मग 

मनाने साताठ वेळा रायगिावर जाऊन आलो. 

अलीर्कििा गदीत हरवलेला, घोषणा, जयघोषाांनी 

दमुदमूुन गेलेला, रोपव े झाल्यानांतरिा रायगि ज्याांनी 

पाचहला, त्याांना आमही पाचहलेल्या, आमही अनभुवलेल्या, 

आमही जगलेल्या रायगिािी र्कल्पनाही र्करता येणार नाही. 

उन्हाळा, पावसाळा, चहवाळा तीनही ऋततु आमही 

रायगिािी लेर्कर े त्याच्या अांगाखाांद्यावर बागिलो आहे. 

चदवस महणू नये, रात्र महणू नये, ऊन महणू नये, पाऊस महणू 

नये, मनात आलां र्की उठावां आचण समाधीर्किे िालू लागावां. 
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रात्री अपरात्री वारा झिुुपातून शीळ घालत असायिा, लख्ख 

िाांचदणां पिलेलां असायिां. 

   जे र्काय दो-िौजण बरोबर असतील, त्याांना घेऊन 

समाधीला जायिां आचण दशपन घेऊन समाधीच्या आसपास 

ितर्कल मारून बसायिां. र्काळािां भान नाही, वळेेिी चिांता 

नाही.  सांपूणप घरात आई  ज्या खोलीत असेल, चतच्या 

भोवती भोवती पोरां जशी खेळत रहातात तसां समाधीच्या 

आसपास बसून असायिां. हे झालां अलीर्किच्या दहा पांधरा 

वषापतलां. त्याच्या आधी महणजे साधारण दोन हजार 

सालापयांत आमिा मकु्र्कामिां जगदीश्वराच्या देवळात असे.  

जे र्काही तीन िार चदवस गिावर रहात असू, चततरे्क 

चदवस आमच्या सॅर्क देवळाच्या एर्का र्कोपऱ्यात ठेवून आमही 

गिभर भटर्कत असू. सर्काळी उठून तोंि धवुायला बारा 

टाक्यावर, मग वसांतार्किे िहा नाष्टा, मग बादल्या हातात 

घेऊन शाही स्नानासाठी र्काळा हौद, दपुारी जेवायला 

बाबरुावर्किे एमटीिीसीला, रात्री वसांताच्या झोपिीसमोर 

रु्किाच्या छपरात गरम गरम भार्करी अन चपठलां. थांिी असेल 

तर मकु्र्काम देवळात र्कोपरा पर्किून, नाहीतर जगदीश्वराच्या 

नगारखान्यात. अिाट तारर्काांिां नक्षत्रमांिळ अांगावर पाांघरून 
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झोपून जायिां. सर्काळी धनगरवाि्यातले र्कोंबिे आरवू 

लागले र्की जाग यायिी. चर्कती प्रसांग, चर्कती आठवणी? 

चसांहासनासमोर मशाली लावून चदलेली व्याख्यानां, 

नीरव शाांततेत मध्यरात्री जगदीश्वराच्या रांगचशळेवर बसून 

महटलेले अभांग, र्कधी एर्कटे दरु्कटे तर र्कधी शांभरसव्वाश े

चवद्याथी बरोबर घेऊन रात्री चसांहासन ते समाधी र्काढलेल्या 

मूर्कयात्रा, पौचणपमेच्या िाांदण्यात टर्कमर्कीच्या टोर्कावर 

पालथां पिून चनरखलेला रहाळ, सूयापस्ताच्या वेळेस 

चहरर्कणीच्या टोर्कावर बसून अनभुवलेली आभाळातली 

रांगपांिमी, हाताच्या अांतरावर आभाळात चस्थरावलेला 

ससाणा आचण मग त्यािां बाणासारखां जचमनीर्किे झेप घेणां. 

रोपवे सरुु झाला तशी आमच्या माहेरिी गदी 

वाढली. भारलेपण हरवलां. ऐरू्क येऊ लागल्या त्या 

तारस्वरात चदलेल्या घोषणा, मोबाईलवरिी र्कर्कप श्श गाणी. 

जाणवत होतां या बदलाला सामोरां जावां लागणार, आपल्या 

सवयी बदलाव्या लागणार. बचुध्दला पटत होतां पण मनािी 

तयारी होत नव्हती. 

पूवी गि उतरून चनघताना शेवटी समाधीि दशपन 

घ्यायिी वेळ यायिी तेव्हा हु्रदयात र्कालवार्कालव व्हायिी, 
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गळ्यात आवांढा दाटून यायिा, वाटायिां आता पनु्हा र्कधी 

माहेरी आईर्किे यायला चमळणार? पायाला मणामणािी 

ओझी बाांधल्यासारखे जि पायाांनी एरे्कर्क पायरी उतरत 

असू. महादरवाजािा उांबरा ओलाांिून वळून उांबऱ्यावर िोर्कां  

टेर्कवलां र्की िोळ्यातून दोन तरी चटपां उांबऱ्यावर 

गळल्याचशवाय रहायिी नाहीत. खाली चितदरवाजापाशी 

एस.टी. उभी असे. मदु्दाम चखिर्की पर्किून बसायिो. र्कोंझर 

येईपयांत रायगि वेगवगेळ्या र्कोनातून चदसत रहायिा. 

तरु्कोबाांनी वणपन रे्कलेल्या अभांगासारखी अवस्था व्हायिी, 

‘र्कन्या सासऱु्यासी जाये, 

मागे परतोचन पाहे .. 

तैसे झाले माझ्या जीवा, 

रे्कव्हा भेटसी रे्कशवा ....?’ 

वर चलहीलां तसां या सहा मचहन्यात आठवून आठवून या 

माहेरच्या आठवणी चलहील्या. आता मात्र धीर धरवेना  

झालाय. त्याि अभांगात महटल्याप्रमाणे, 

‘िरु्कचलया माये बाळ हुरहुरू पाहे, 

जीवनावेगळी मासोळी, 

तैसा तरु्का तळमळे .....’ 
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असां झालयां. शक्य असतां तर ती भवानी तलवार हातात 

घेऊन त्या िीनिा र्कोथळा बाहेर र्काढला असताां .. पण 

........ 

 

 

 

 िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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२३. अचपळ मन माझे 

 

एखादां लहान मूल असावां, तसां झालयां मनािां. इर्किे 

जाऊ नर्को, चतर्किे जाऊ नर्को महटलां र्की चतथेि जायिा 

हट्ट धरून बसतांय. एखादी गोष्ट र्करू नर्को महटलां र्की 

र्करायला धावतांय. एखादी  चर्कां वा एखाद्यािी आठवण र्काढू 

नर्को महटलां र्की त्याच्याभोवतीि घोटाळत रहातांय. 

मी र्काही जन्मजात रेर्कर नाही चर्कां वा चनसगपप्रेमी 

नाही. प्रसांगा प्रसांगाने चनसगापच्या, िोंगराांच्या, समदु्राच्या, 

जांगलाच्या, चर्कल्ल्याांच्या प्रेमात पित गेलो. पण महणून र्काही 

दरवषी न िरु्कता एखाद्या चर्कल्ल्यावर, एखाद्या जांगलात 

जातोि असेही नाही. दरवषी रायगि आचण प्रतापगिावर 

एर्क व्रत महणून जाण्यािा एर्क र्कालखांि  होता, तो 

चततक्याि चनषे्ठने साांभाळला. 

पण यांदा मात्र सलग पाि मचहने घरात र्कोंिून 

पिल्याने या जीवलगाांिी, त्या चर्कल्ल्याांिी, त्या घाटवाटाांिी, 

समदु्रािी अनावर आठवण होत आहे. र्कोसळणारा पाऊस, 

बहरत जाणारा चनसगप, िूल - वेलींच्या तोरणाने नटलेले 

चर्कल्ले, र्कियावरून र्कोसळणार े धबधबे, गवताांिे गाचलिे, 
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या सगळ्याांिी िेसबरु्कवर येणारी प्रर्काशचिते्र, हे घरबसेपण 

असह्य र्करताहेत. सलग तीन िार मचहने माणसािा वावर 

नसलेला चनसगप, आपल्या अनाघ्रात सौंदयापने मसुमसुतोय 

आचण त्यािा चवरह न साहवून इर्किे मीही मसुमसुतोय, िोळे 

पसुतोय. चर्कती जोिलेले असतो आपण चनसगापशी? र्कसां 

परमेश्वराने आपल्याला एर्कमेर्काांशी बाांधून ठेवलांय. घरातल्या 

रु्कां िीत आलेलां साधां गोर्कणीि िूलसदु्धा आपल्याला आनांद 

देऊन जातां. चतथां हजारो िुलाांनी िुललेले िोंगर, घाट, 

चर्कल्ल्याांिे तट, पठारां, माळरानां  आपलां आयषु्य चर्कती सखुी 

आचण अथपपूणप र्करत असतील? 

सहजीवनािा रे्कवढा सुांदर नजराणा आपल्यासाठी 

घेऊन येत असतील? यािा आपण र्कधी चविार रे्कला आहे? 

ददुेवाने आपण सगळे प्रवासात एर्क तर झोपा र्काढतो, नाही 

तर विाविा खात बसतो. एर्का चठर्काणाहून दसुऱ्या चठर्काणी 

र्कमीत र्कमी वेळात पोहोिणे याला आपण प्रवास महणतो. 

त्यासाठी माझा स्पीििा र्काटा र्कधी एर्कशे वीस, एर्कशे 

िाळीसच्या खाली असत नाही याति आपला परुुषाथप! 

चर्कती सुांदर असतो प्रवास. पणेु मुांबई एक्स्प्रेसवेवर असावां, 

ऐ ांशी नव्वदिा स्पीि,  मस्त जनुी गाणी, पचहल्या 
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टोलनाक्यानांतरिे उजव्या हातािे चहरवेगार िोंगर, 

र्कोसळणार ेधबधबे, लोणावळ्यातलां धरु्कां , 'दत्त'िा गरमागरम 

बटाटेविा, चजर ेघातलेलां अधमरुां तार्क, ती वळणां, ते बोगद,े 

बोगद्यात टपावर र्कोसळणार े पाण्यािे थेंब, घमुणार े हॉनप... 

अहाहा!! याऐवजी दोन ते अिीि तासात दादर गाठलां. र्काय 

महणावां या र्कमपदररद्रीपणाला. पचश्चम महाराष्रि नाही तर 

अख्खा मराठवािाही मी असाि चहांिलो आहे.  

चहांगोलीजवळच्या नॅशनल ढाब्यावर एर्कदा जेवत 

होतो, समोर ढाब्यािा मालर्क ताजी चहरवीगार मेथी चनवित 

होता. मला राहवलां नाही, महणालो,"थोिी र्कच्िीि तोंिी 

लावायला द्या." त्यानां अख्खी पेंिीि समोर आणून ठेवली. 

महणाला,"खाओ बादशाहो, तसुी भी क्या याद र्करोगे?" 

टेंभूणीच्या पचलर्किच्या सरदारजीच्या ढाब्यावरली  र्काली 

दाल. र्काय र्काय अन चर्कती साांगू. मनाला अन शरीराला 

घरात बाांधून घातलांय, पण मन रे्कव्हाि सळुर्कन सटूुन बाहेर 

पळालांय आचण शरीराला सारखां वारु्कल्या दाखवतयां.  

महणून महटलां, अिपळ मन माझे, नावर ेआवररता. 
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२४. समपवण 

 

उजािलां तरी सयुपदशपन व्हायिी र्काही चिन्हां नव्हती. 

रात्रीपासूनि पावसािी घमुमि िालू होती. पणु्यात चमत्रार्किे 

मकु्र्कामाला होतो. आषाढी एर्कादशीिा चदवस. िहा चपता 

चपता चशवथरला जायिा बेत ठरला. पढुच्या तासाभरात 

मॅटेिोर भरून, आमही आठ-नऊ जण भोर ओलाांिून 

वरांध्याच्या घाटात चशरलो. पावसाला खळ नव्हता. पित्या 

पावसात रु्किरु्कित वाघजाईला िहा घ्यायला थाांबलो, तो 

समोरच्या घळीत दोन अजस्त्र धबधबे खालच्या दरीत 

र्कोसळत होते. अांतर खूप असल्याने आवाज ऐरू्क येत 

नव्हता, पण पाण्यािी धार वेगाने दरीत र्कोसळताना चदसत 

होती.  

वाटेतल्या धबधब्यात चभजत मस्ती र्करत दपुारी 

चशवथरला पोहोिलो. माझी चशवथरला यायिी पचहलीि 

वेळ. खूप ऐर्कलां आचण वािलां होतां चशवथरचवषयी. पायऱ्या 

िढू लागलो तसां आजूबाजूच्या वातावरणातलां पाचवत्र्य 

मनावर ठसायला लागलां. शाांतपणे पायऱ्या िढून वर 
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आल्यावर, समोर भली थोरली घळ चदसत होती. समोरि 

पाण्यािा दोदाणा खिर्कावर आपटत होता.  

त्यामळेु उिणार ेपाण्यािे तषुार पायऱ्याांपयांत अांगावर 

येत होते. वाटेर्किेच्या चभांतीवर पावसानां चभजलेली, 

गारठलेली मार्किां चर्किचर्कित होती. र्काही खायला चमळेल 

या आशेनां टर्कामर्का आमच्यार्किां पहात होती. तसेि 

चभजल्या अांगाने घळीत चशरलो. आत एर्क वेगळीि शाांतता 

जाणवत होती. धबधब्यािां अचस्तत्व जाणवत होतां पण 

आवाज येत नव्हता. 

सह्याचद्रत असे शेर्कियाांनी धबधबे, त्यातले र्काही 

पढुच्या र्काळात पाचहले सदु्धा, पण चशवथरच्या धबधब्यािी 

सर रु्कणालाि नाही, र्कारण त्यािां वणपन खदु्द समथाांनी 

आपल्या प्रवाही भाषेत र्करुन ठेवलेलां ... 

चगरीिे मस्तर्की गांगा, 

जेथोनी लोटली बळे, 

धबाबा लोटती धारा, 

धबाबा तोय आदळे ।। 

गजपतो मेघ तो चसांधू, 

ध्वनी र्कल्लोळ उचठला, 
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र्कियाचस आदळे धारा, 

वात आवतप होतसे .....।। 

तेव्हाि मनात नक्र्की रे्कलां होतां र्की र्कधीतरी इथां 

मकु्र्कामाला यायिां. समथापिी आविती जागा ती, एर्का 

अलौचर्कर्क ग्रांथािां जन्मस्थान, परीक्षा पाचहल्याचशवाय र्कसा 

योग जळूुन येणार? तब्बल पांिवीस वषाांनी इ. स. २०१५ 

साली तो योग जळूुन आला. एर्क समानधमाप चमत्र घेऊन 

सांध्यार्काळी पािच्या समुारास घळीत पोहोिलो. धबधबा 

सरुु होता पण ऐन पावसाळ्यातला जोष नव्हता.  

साधारणतः एर्क ततृीयाांश धार पित होती. रात्रीिी 

आरती, प्रसाद झाल्यावर धबधब्याशेजारच्या र्कट्टयावर 

येऊन बसलो. आमहा दोघाांव्यचतररक्त चतथां रु्कणीही नव्हतां. 

घळीतून पाझरणारा मांद प्रर्काश, एर्का लयीत पिणारी 

पाण्यािी धार, सभोवतालिां दाट जांगल, वर नक्षत्राांनी गच्ि 

भरलेलां आर्काश. र्काही बोलावसांि वाटत नव्हतां. साऱ्या 

वातावरणातलां पाचवत्र्य ब्रह्मरांध्रातून देहात उतरतांय असां 

वाटत होतां.  

इ. सन १६५४ ते १६७४ तब्बल वीस वषप समथप या 

चठर्काणी वास्तव्यास होते. समोरच्या झािाच्या ढोलीत 
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बसलेला एर्क चपांगळा िििि र्करीत धबधब्याच्या वरच्या 

चदशेला उिून गेला. माझां मनां समोर पिणाऱ्या पाण्याच्या 

धारिेा चविार र्करु लागलां.  

या पांिवीस वषापतल्या चर्कमान दहा भेटीत मी हा 

धबधबा वेगवेगळ्या र्काळात, वेगवेगळ्या रुपात पाचहला. 

पथृ्वी, आप, तेज, जल, वायू या पांिमहाभूताांपैर्की प्रत्येर्क 

गोष्टींशी या धबधब्यािा जवळिा सांबांध होता. आर्काशातून 

प्राप्त झालेला पाण्यािा थेंब अन् थेंब गोळा र्करुन, तो 

पथृ्वीला अपपण र्करीत होता, आचण वायपूुत्र हनमुानािां 

आराध्य दैवत महणून पूजन र्करणारां समथपरुपी तेज याच्या 

साचन्नध्यात वीस वषप रहायला होतां.  

समपपणािा खरा अथप चशर्कावा धबधब्यार्किून. गोळा 

होणारा पाण्यािा थेंब अन् थेंब पथृ्वीला समचपपत रे्कल्यावर 

तो र्कोरिा ठक्र्क होतो. स्वतःर्किे र्काहीही ठेवून घेत नाही. 

जणू पावसाळ्यात याच्या अांगा खाांद्यावरून वाहणारां जळां हे 

उन्हाळ्यात मगृजळ वाटावां. त्याच्यावरिां शेवाळां वाळून 

जातां, गवतािे ठोंब सरूु्कन जातात. खालच्या िोहात 

चशल्लर्क राचहलेलां पाणीदखेील आटून जातां, चशल्लर्क राहाते 

ती वाहून गेलेल्या पाण्यािी खूण. पनु्हा ढग दाटून येतात, 
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पनु्हा वादळवार े वाहू लागतात, वीजाांिां नतपन सरुू होतां. 

आर्काशातून सहस्त्रधारा बरसू लागतात, िोंगरमाथ्यावरच्या 

वहाळातून पाण्यािे ओहोळ वाहू लागतात. ओहोळ धारलेा 

चमळतो, धार  झऱ्याला चमळते, झरा नाल्याला चमळतो, नाला 

ओढयाला चमळतो, ओढा खळाळत नदीला येऊन चमळतो, 

नदीिा उगम प्रवाचहत होतो. ती झेपा टार्कत, उि्या मारत, 

खळाळांत र्कियाच्या टोर्काशी येते ... आचण चतिा धबधबा 

होतो. र्कियावरून चतिा र्किेलोट िोहात होतो, िोह भरला 

र्की नदी वाहू लागते. 

 मी चर्कती वळे झाला त्या िोहात िुबक्या मारत 

होतो रु्कणास ठाऊर्क? चमत्राच्या हारे्कने भानावर आलो, 

"िल, सर्काळी र्कार्कि 

आरतीला लवर्कर उठायिेय."  

खोलीत जाऊन अांथरूणावर 

अांग टार्कलां, पण मन मात्र 

चतथांि धबधब्याच्या धारपेाशी 

रेंगाळत राचहलां होतां. 

िोटो : सोशल चमचियावरून साभार. 
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२५. एकच क्षिकाण, दोन प्रसगं. 

 

पसरणीिा घाट िढून गािया पािगणीत पोहोिल्या, 

तोपयांत सूयप पचश्चमेर्किे र्कलला होता. आता इथून 

महाबळेश्वर अठरा चर्कलोमीटर. माझ्याबरोबर शाळेिी सव्वाशे 

मलुां होती. महाबळेश्वर, प्रतापगि, रायगि, चदवेआगर असा 

भरगच्ि पाि चदवसाांिा र्कायपक्रम होता. महाबळेश्वरात 

घसुतोय, तोपयांत रु्कणीतरी बॉमबे पॉई ांटला जाऊन सूयापस्त 

बघण्यािी टूम र्काढली. मग गािया सरळ चतर्किेि घेतल्या. 

एमटीिीसीशजेारच्या अरुां द रस्त्यावरून गाियाांिा जणू 

ओघ चतर्किे िालला होता. 

 प्रिांि गदीमळेु एसट्या एर्क दीि चर्कलोमीटर 

अलीर्किेि उभ्या र्कराव्या लागल्या. मी सावर्काश िालत 

जाऊन एर्का खाांबाला टेरू्कन उभा राचहलो. नसु्ती जत्रा 

भरली होती चतथां. हजारभर माणसाांिा गोंगाट, मक्यािी 

र्कणसां चवर्कणार,े िुगे चवर्कणार,े आईचस्क्रम चवर्कणार,े 

घोिेवाले, भज्याांिे स्टॉल सगळा गोंधळ सरुु होता. 

रायगिावरून  इतक्या वेळा चनवाांत सूयोदय, सूयापस्त 
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पाचहलेले असल्यानां, त्या गदीत मला रस नव्हता. एर्कदा 

आभाळार्किां नजर टार्कली.  

चक्षचतजावर एवढां धरु्कां  होतां र्की रु्कणालाि सूयापस्त 

चदसणार नव्हता, पण जो तो टािा वर र्करर्करुन पचश्चमेर्किे 

पहात होता. मी लाांब उभा राहून सगळी गांमत बघत होतो. 

अखेर माझा अांदाज खरा ठरला. सूयप र्कधी बिुाला 

रु्कणालाि र्कळालां नाही. जशी येतानािी घाई, तशीि परत 

जातानािी. आरिाओरि, गाियाांिे हॉनप, घोियाांच्या टापा, 

अध्याप तासात सगळा बाजार उठला. सगळ्या गािया 

गेल्याचशवाय एसट्या वळवणां शक्य नव्हतां महणून सगळयात 

शेवटी आमही. मी मनोमन ठरवून टार्कलां, पनु्हा एवढी जत्रा 

घेऊन र्कधी इर्किां यायिां नाही. 

एर्क घमुारदार वळण घेऊन सचिनने गािी बॉमबे 

पॉई ांटच्या टोर्कावर नेऊन उभी रे्कली. दपुारिे अिीि वाजले 

होते. पररसर सगळा चनमपनषु्य. पावसािी एर्क मोठ्ठी सर 

नरु्कतीि पिून गेली होती. गच्ि धरु्कां  भरलां होतां. गािी 

थाांबवली आचण र्कािा खाली रे्कल्याबरोबर भसाभस धरु्कां  

गािीत घसुलां. पानाांवरून टपटपणाऱ्या पावसाच्या थेंबािाि 

र्काय तो आवाज. एर्क र्काळ्या रांगािा र्कोतवालासारखा पक्षी 
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शीळ घालत इर्किे चतर्किे उित होता. खाली उतरून 

सूयापस्त बघायच्या र्कट्टयावर िढून दरीत वारू्कन बचघतलां. 

हातावरिांसदु्धा चदसत नव्हतां, इतर्कां  धरु्कां  दरीत भरून राचहलां 

होतां. सतत दोन अिीि मचहने र्कोसळलेल्या पावसानां, 

पायाखाली रु्कजलेल्या पानाांिा चिखल झाला होता. त्याक्षणी 

लक्षात आलां, शाांततेलाही एर्क आवाज असतो. मला 

गलुजाराांि 'मौसम' मधलां गाणां आठवलां, 

‘बचिप ली सचदपयो में, 

चर्कसी भी पहािपर, 

वादी में गुाँजती हुई,  

खामोचशयााँ सनेु .....’ 

आत्तापयांत गाणां िक्त ऐर्कलां होतां, आज ते अनभुवत होतो. 

रस्त्याच्या एर्का टोर्कािा, र्कोपऱ्यावरिा िॅचमली सूट 

घेतला होता. परत येऊन गरम गरम िहािे घटुरे्क घेत 

पणु्याच्या चमत्राला, मागच्या वळेेसि जत्रा परुाण आचण आज 

दपुारिा अनभुव मोबाईलवर साांगत पायऱ्याांवर बसलो होतो. 

धरु्कां  तसांि गच्ि भरून होतां. शजेारी रु्कणीतरी येऊन 

बसल्यािां जाणवलां. िोन सांपला, सचिनला मागच्या वळेिी 

सगळी गांमत साांचगतली, त्या पाश्वपभूमीवर आज दपुारिा 
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अनभुव रे्कवळ अलौचर्कर्क होता ना असां चविारलां? त्यािा 

र्काहीि प्रचतसाद येईना, एवढ्यात धकु्यािी िादर हलली 

आचण एर्कदम वीतभर अांतरावर शजेारी बसलेलां वान्नर 

चदसलां. त्याच्याऐवजी मीि टणर्कन उिालो. हसति सूटमधे 

चशरलो तर सचिन चनवाांत र्कॉटवर पहुिलेला. त्याला 

समजेिना, मी र्का पळत आलो ते! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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२६. क्षतनकोंका बस, इक आक्षशयााँ | 

 

इ.स. १९५० ते १९९० हा इांग्रजी राजवटीनांतरिा 

र्कालखांि खऱ्या अथापने मध्यमवगीय मानचसर्कतेिा 

र्कालखांि होता असे महणावे लागेल. या र्काळातले चहांदी 

चित्रपट, नट, नटया, र्कथानरे्क हे सगळे याि मध्यमवगीय 

मानचसर्कतेभोवती महणजेि समाधानी जीवनशलैीभोवती 

चिरत होती. नट नटयाांना सायर्कलवरून चिरत गाणी 

महणायला र्काही र्कमीपणा वाटायिा नाही. महाबळेश्वरपेक्षा 

चर्कां वा  

माथेरानपेक्षा जास्त लाांब शूटींगसाठी रु्कणी जात नसे. 

अपवाद र्काचश्मर आचण उटीिा. सांवादात, र्कथेत, गाण्यात 

एर्क उच्ि अचभरुिी, तत्वचनष्ठ जगण्यािा अचभमान िोर्कावत 

असायिा. 

असांि एर्क गलुजाराांि  चिरतरुण, समाधानी 

मानचसर्कतेि गाणां, चित्रपट : चसतारा ( १९८० ) सांगीत 

अथापति आर.िी. नायर्क चमथनु, नाचयर्का जरीना वहाब 

भल्या मोठया पाषाणखांिाांवर चिरत चिरत भचवष्यािी स्वपन 

रांगवताहेत त्यावेळिां हे गाणां, 
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थोिीसी जमीं, थोिा आसमााँ, 

चतनर्कोंर्का बस इर्क आचशयााँ .. 

घरटां असावां, तेपण र्कािया र्काियाांि, हीि इच्छा. 

अगदी एर्क महल हो सपनों र्का महटलां तरी महल स्वपनाति. 

वास्तवात, चतनर्कोंर्का बस इर्क आचशयााँ. अांतऱ्यात ती 

महणते,  

“मााँगा है, तमुसे जो  

ज्यादा तो नहीं है ....” तो उत्तरतो, 

“देने र्को तो जााँ दे दे,  

वादा तो नहीं है......” यावरिां चतिां उत्तर िार खट्याळ 

आचण माचमपर्क आहे, ती महणते, 

“र्कोई तेर ेवादेपे जीता है र्कहााँ?” 

स्वपन तसांि पढुां सरर्कतां, तो महणतो, 

“मेर ेघररे्क आाँगनमें, 

छोटासा झूला हो ...” ती तेि स्वपन पढुां नेते .... 

“सौंधी सौंधी चमट्टी होगी  

लेपा हुआ िूल्हा हो .... 

थोिी थोिी आग होगी  

थोिासा धआुाँ ..” 
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मला शेवटिा अांतरा िार आवितो. तो चतला चविारतो, 

“रात र्कट जायेगी तो 

रै्कसे चदन चबताऐ ांगे  ..?” चतिां उत्तर िार मजेशीर आहे, ती 

हसत महणते, 

“बाजर ेरे्क खेतों में र्कौए उिाऐ ांगे” 

ही ओळ महणताना लताबाई ज्या हसल्या आहेत 

त्याला तोि नाही. 

र्काळ बदलत गेला. चसनेमा रांगीत झाला. तशी स्वपनही रांगीत 

झाली. जचमनीवरिे पाय सटुले. लाखा लाखाांच्या गाि्या, 

र्करोिोंिे बांगले, चवमानां, हेचलर्कॉपटसप, र्कोटयावधी रुपयाांिी 

मानधनां, परदेशाांच्या वाऱ्या .... चजतर्की महणून समधृ्दी 

वाढत गेली, चततर्की नैचतर्कता खाली खाली गेली. नैचतर्कतेनां 

तळ गाठला तेव्हािां गाणां होतां, 

“र्कभी मेर ेसाथ र्कोई रात गजुार, 

चिर सबुह तर्क मैं र्करु पयार ...” 

या नैचतर्कतेच्या गाळात असे अनेर्क चतनर्कोंरे्क आचशयाने 

बिूुन गेले. आपल्या हाती उरले शब्दाांिे बिुबिेु ..... 
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२७. कभी खुदपें, कभी हालातपें | 

 

“रोना आया, बात चनर्कली तो,  

हरइर्क बातपें, रोना आया ........” 

उजािणारा प्रत्येर्क चदवस एर्क नवी समस्या, एर्क नवे 

आव्हान, एर्क नवी उमेद, एर्क नव ेस्वपन, एर्क नवी चनराशा, 

एर्क नवी इच्छा अशा सगळ्या सांचमश्र भावना घेऊन 

जन्माला येतो आहे. हे सांर्कट सरुू झाल्या झाल्या लोर्काांना 

यािे गाांभीयप लक्षात आले नसेल महणा चर्कां वा यािी व्याप्ती 

आचण याच्या र्कालखांिािा अांदाज आला नसल्याने महणा, 

प्रत्येर्काने आपापल्या पातळीवर यािा मरु्काबला र्करुन 

इतराांना शक्य तेवढी मदत र्करण्यािी भूचमर्का ठेवली होती. 

चदवसागचणर्क जेव्हा या सांर्कटाने भीषण रुप धारण रे्कले, 

तेव्हा लोर्काांनाही वाटायला लागले, चर्कती चदवस आचण 

रु्कणारु्कणािी मदत र्करणार? एर्क चदवस मदत र्करणाऱ्यालाि 

मदत मागायिी पाळी येऊ नये महणजे चमळवली.  

र्काळ व्यापर्क होत गेला, तसतसे प्रत्येर्कािे वैयचक्तर्क 

हेतू ( अजेंिे ) बाहेर येऊ लागले. राजर्कारण्याांना यात 

राजर्कारण चदसू लागले, समाजर्कारण्याांना जातीिे ध्रवुीर्करण 
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चदसू लागले, िॉक्टराांना हताशपणे मरणाऱ्याांिे मरण चदसू 

लागले आचण पैसे खाणाऱ्याांना चहरवेगार रु्करण चदसू लागले. 

जो तो आपल्या र्कामाला लागला. हळूहळू माणसे बनिरु्की 

होत गेली. िोळ्याखालिे मास्र्क नार्काखाली आले, 

नार्काखालिे हनवुटीखाली आचण मग पनु्हा चपिर्काऱ्या सरुू 

झाल्या. पचहले मचहना दोन मचहने, चजथे एर्कही पेशांट नव्हता, 

चतथे पचहला पेशांट सापिताि आर्किे हा हा महणता िुगत 

गेले.  

जणू लागण झालेले पेशांट चवष अमतृ खेळत 

प्रत्येर्काच्या िोक्यावर हात ठेवत होते. एर्का ठराचवर्क 

र्कालखांिानांतर सरर्कारनेही हतबधु्द झाल्यासारखे सटुरे्किे 

सगळे दोर र्कापून टार्कले. घरात बसून रहायिां तर खावां 

र्काय? आचण बाहेर पिावां तर जगावां र्कसां? र्करावी लागतीये 

ती चजवांत रहाण्यािी, चटरू्कन रहाण्यािी धिपि. राजर्कीय 

हव्यासापोटी माणसे चर्कती खालच्या थराला जाऊ शर्कतात 

हे सगळ्या जगाने पाचहले.  

मी मागां एर्का लेखात महटलां होतां, र्करोनाला िक्त 

एर्का गोष्टीत पराभव पत्र्करावा लागला. त्याला माणसातला 

अहांर्कार नाही मारता आला, उलट याही चस्थतीत तो 



आनदं तरगं…..102 

 

वेगवेगळ्या चस्थतीत प्रर्कट होताना पाहून त्यालाही थक्र्क 

व्हायला झाले असेल. तमुही आमही सगळे मध्यमवगीय, 

महणजे थोिक्यात सज्जन गोचवांदराव, चनरुपद्रवी प्राणीमात्र 

रोज मनातल्या मनात या पररचस्थती समोर रु्कढतो आहोत, 

मनातल्या मनात रितो आहोत. खेद तर रु्कठल्या रु्कठल्या 

गोष्टींिा मानायिा? राग आला तर रु्कणावर र्काढायिा? 

आत्ता एर्का चमत्रािा िोन होता, बोलता बोलता सहज वर 

चलहीलेलां गाणां आठवलां. आजच्या पररचस्थतीला चर्कती 

परिेक्ट चिट आहे, समपपर्क आहे, चवदारर्क असलां तरी 

सत्य आहे. 

“र्कभी खदु पें, र्कभी हालात पें रोना आया  

बात चनर्कली तो, हरईर्क बात पें रोना आया .....” 
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२८. याचसािी केला होता अट्टहास. 

 

आत्ता नेमर्कां  आठवत नाही र्कधी आऊसाहेबाांनी 

हाती तलवार चदली ते, पण सारां आयषु्यांि एर्क रणाांगण बनून 

गेलां. पािव्या सहाव्या वषी घोियावर टार्कलेली माांि 

शेवटपयांत उतरलीि नाही. नवव्या, दहाव्या वषी त्या उजाि 

जहाचगरीत पाऊल टार्कले आचण माझ्या लक्षात आले र्की 

आपले बालपण हरपले . अिानर्कि पोक्त झालो. एर्का पत्रात 

महणून गेलो, "हे राज्य व्हावें ऐसे श्रींिे मनात िार आहे, 

रु्कणी सवांगियाने चविारले र्की साांगत असे श्री महणजे 

मातोश्री, चपताश्री, श्री आचदशक्ती तळुजाभवानी आचण श्री 

शांभ ुमहादेव."  

माझ्या दृष्टीने हे िौघेही एर्कि होते. त्याांिां िार 

चदवसाांपासूनि हे स्वपन होतां, जे मला पूणप र्करायिां होतां. 

सरुुवात  परुांदरावरोन झाली आचण मग उसांत र्कशी ती 

चमळालीि नाही. रोज नवा मलुखु, रोज नव्या र्कल्पना, नवी 

माणसे, नव े शतू्र, नवनवीन रणाांगणे आचण  ऊराशी 

बाळगलेली नवनवीन स्वपने. या स्वपनाांना आर्कार चदला 

आऊसाहेबाांनी आचण ही स्वपने सार्कारणार े हात होते 
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शेतर्कऱ्याांिे, र्कष्टर्कऱ्याांिे आचण इथल्या मातीवर आचण 

सांस्रृ्कतीवर अिाट प्रेम र्करणाऱ्या भूचमपतु्राांिे! 

चर्कती चिरलो या उण्यापऱु्या पन्नास वषापत? 

आगऱ्यापासून ते चजांजीपयांत आचण सूरतेपासून ते 

बांगळूरापयांत. घोियावरिां जीन हेि घर झालां होतां. र्काही 

स्वपने पूणपत्वाला गेली, र्काही अपूणप राचहली. शवेटी नव्या 

चपढीच्या र्कतृपत्वाला र्काहीतरी ध्येय चशल्लर्क ठेवावांि लागेल 

ना? र्काय महणालात? र्काही हौस मौज जमली र्का 

र्करायला? हौस एर्कि होती नवनवीन चर्कल्ले बाांधण्यािी. ती 

मात्र परुती िेिून घेतली. एर्कशे अर्करा चर्कल्ले नव्याने 

बाांधले, र्काही जनेु दरुुस्त रे्कले अशी तीनशेसाठ चर्कल्ल्याांिी 

िौजि उभी रे्कली.  

मौज वाटायिी ती उभ्या रे्कलेल्या आरमारातून 

सागरी स्वारी र्करताना. या सगळ्या प्रवासात अखांि साथ 

लाभली ती .. ती भवानीिी. ती पहा ती शेजारच्या मांिर्कावर 

चवराजमान आहे. परवा रायगिी परतल्यावर प्ररृ्कतीस 

अस्वास्थ्य आले, तेव्हा र्कमरिेी सोिून तेथे ठेवली होती. 

जणू चविारते आहे, आता पढुिी मोहीम रु्कठली? आता ही 

शेवटिी मोहीम, मोहीम र्कसली महायात्राि. पण .. पण इथे 
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तलुा सोबत नेता येणार नाही. तलुा इथेि थाांबाव े लागेल, 

राहावे लागेल आपण गाजवलेल्या लढायाांिी साक्षी होऊन. 

खूप दूरवरून घातलेल्या हार्का र्कानी येताहेत. र्कधी 

तो आवाज आऊसाहेबाांिा वाटतो, र्कधी महाराज साहेबाांिा, 

र्कधी तान्हाजीरावाांिा तर र्कधी बाजीप्रभूांिा, एर्क अस्पष्टशी 

हार्क ऐरू्क येते राणीसाहेबाांिी. या आपण, अध्यापवर सोिलेला 

िाव परुा र्करू महणताहेत. येतो आहे. आवरलेि आहे सगळे. 

तर मग मांिळी, 

“आमही जातो आमचु्या गावा, 

आमिुा रामराम घ्यावा, 

हेचि तमुिी आमिी भेटी, 

येथेचनया जन्मतूटी ....” 

“बा रायगिा, या अखेरच्या क्षणी मी तझु्या रु्कशीत 

असावां हा रे्कवढा भाग्ययोग आहे, एर्क र्करशील? उद्या 

वाहणाऱ्या वाऱ्यासवे एर्क चनरोप राजगिाला दे. महणावां, 

राजधानीिा मान तलुा चमळाला तरी अखेरच्या क्षणापयांत मी 

त्याला चवसरलो नव्हतो. जोपयांत या पथृ्वीतलावर तमुही 

दोघे उभे असाल तोपयांत जग मला चवसरणार नाही. 

चदांिी गेली पढेु, येतो आमही देवा, 
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याचसािी केला होता अट्टहास, 

शेर्टचा दीस गोड व्हार्ा .......’ 

क्षद. ३ एक्षप्रल, श्री क्षशर् पणु्यक्षतथी. 

मजुरा ... राजे क्षिर्ार मजुरा. 

चित्रर्कार .. पराग घळसासी. 
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२९. जाने क्या बात है?  

 

“जाने क्या बात है । 

नींद नही आती, बिी लांबी रात है ।।“ 

या मनािां र्काही समजेनासां झालयां. आज वषप होऊन 

गेलां, जसा जसा मी घरात र्कोंिला जातोय, तसतसां हे जास्त 

उन्मकु्त होत िाललयां. रु्कठल्या गोष्टींिा चविार र्करावा, 

रु्कठल्या गोष्टींिा र्करू नये यािा र्काही धरबांद उरलेला नाही. 

सारां जग एर्का अदृश्य सावटाखाली जगत असताना, हे 

लेर्कािां चबनधास्त सगळीर्किां उांिारतय. त्याला रु्कठलाि 

चवषय त्याज्य नाही. वषपभरात त्याला चशस्त लावायिे हजार 

प्रयत्न र्करून झाले, पण यािे मात्र पचहले पाढे पांिावन्न.  

िाांगलां हाताला धरून एर्का जागी बसवायला जावां 

तर लेर्कािां सळुर्कन हातातून सटूुन जातां. चदवसभर रु्कठांतरी 

वर तोंि र्करून चिरत असतां. र्कधी रु्कठल्या चर्कल्ल्यावर तर 

र्कधी चमत्राांच्या र्कट्टयावर. र्कधी समदु्र चर्कनारी तर र्कधी 

र्कोर्कणच्या सियावर. र्कधी रु्कणाच्या वाियावर तर र्कधी 

राजर्कारणाच्या उचर्करियावर. चदवसभर हुिरू्कन हुिरू्कन 

आपण दमून जावां तेव्हा चतन्हीसाांजेला सगळीर्किां लोळून, 
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खेळून, बरबटल्या अांगानां घरी येतां. आपण वाट बघून थरू्कन 

गेलेले असतो आचण ही स्वारी नर्को नर्को त्या चवषयाांच्या 

माळा घेऊन घरी येते. त्या सगळ्या माळा, त्याच्या 

गळ्यातून र्काढून त्याला स्वच्छ र्करण्यात सांध्यार्काळ चनघून 

जाते. स्वच्छ झाले तोवर रात्र झालेली असते, मग पनु्हा 

याला उजाितां. चदवसभरातले सगळे अनभुव एरे्कर्क र्करून 

समोर माांिून, रिून, भाांिून, ते आपला जीव नर्कोसा र्करून 

टार्कतां. अांगावर येणारी रात्र मग जास्ति मोठी वाटू लागते.  

मी चविार र्करु लागतो. र्का लेर्कािां आपण सगळ्या 

जगािा चविार र्करत बसतो? आपल्या ताटात र्काय र्कमी 

गाढवां पिलीत र्काय? तरी हे बेणां चदवसभर चहांिून सगळा 

र्किरा गोळा र्करून समोर आणून ओततां आचण आपण मग 

र्किरा वेिणाऱ्या बाईसारखां, हातातल्या र्काटर्कीने ते 

चिवित बसतो. 

चटटव्याांिां ओरिणां, रु्कत्र्याांिां रिणां, ॲमब्यलुन्सिे 

र्कर्कप श्श आवाज. आजूबाजूला शाांत झोपलेली दचुनया आचण 

आपलां िोळे टक्र्क उघिे ठेवून जागत बसणां. आजूबाजूिा 

अांधार जास्ति दाट होत जातो आचण मी पहाटेिी वाट बघत 

बसतो. तासामागून तास जात राहातात, नर्को नर्को ते चविार 
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मेंदू रु्करतिून खात रहातात. बचुद्ध हतबदु्ध होते. एव्हाना 

पहाटेिे सािेतीन, पावणेिार झालेले असतात. रु्कठूनतरी 

र्कावळ्यािा आवाज येतो, ती पहाटेिी िाहूल असते. मग 

थोिया वेळाने साळुांक्या, मग बलुबलु, मग भारव्दाज. आता 

थोिां िटिटायला लागतां. त्या उजेिािा आधार वाटायला 

लागतो.  

लोर्काांिे चिरायला जायिे गजर वाजायला लागले 

र्की थरू्कन भागून माझां शरीर झोपून जातां. मनािां र्काय? ते 

नव्या उत्साहाने माझ्या झोपण्यािीि वाट पहात असतां. मी 

झोपेच्या स्वाधीन झालो र्की हे परत बाहेर पितां नव्याने, पण 

जनेुि उचर्करिे िुां र्कायला. गेलां वषपभर आपल्या सगळ्याांि हे 

असांि िाललांय. रु्कणी 

साांगतां,  रु्कणी साांगत नाही. 

ज्या चदवशी हे अररष्ट टळेल, 

त्याचदवशी मी आचण आपण 

सगळेि रात्री दहा 

वाजल्यानांतर मनाला 

रु्कशीत घेऊन घोरत 

पिलेले असू.   
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३०. युद्धाय कृत क्षनश्चयः 

 

आज गीता जयांती. एखाद्या ग्रांथािी जयांती साजरी 

र्करण्यािे हे जगातील एर्कमेव उदाहरण असावे. हा ग्रांथ 

चनमापण होऊनही आता जवळपास पाि हजार वषे उलटून 

गेली. या पाि हजार वषापत अनेर्क आक्रमर्काांिी आक्रमणे या 

भरतभूमीने झेलली, परतवली, पिवली याि एर्कमेव अांतस्थ 

प्रेरणास्थान होतां गीतेिां तत्वज्ञान. 

मूलतः आपण एर्क गोष्ट लक्षात घेतली पाचहजे, ती महणजे 

गीता साांचगतली गेली यदु्धभूमीवर आचण तीसधु्दा हताश 

झालेल्या अजुपनाला यदु्ध प्रवतृ्त र्करण्यासाठी. 

 त्याआधी अजुपनाने श्रीरृ्कष्णाला साांचगतलेले सवप 

चविार हे आजच्या परुोगामयाांच्या आचण चनधमीवाद्याांच्या 

तोंिी शोभून चदसणारिे आहेत. महणून तर आजर्काल 

घरोघरी चदसणार ेगीतासार नावािे चविार हे असेि सदगणु 

चवरृ्कतीने भरलेले, अर्कमपण्यवादी आचण चनराशावादी आहेत. 

अजुपनाने साांचगतलेले चविार ऐर्कल्यावर श्रीरृ्कष्णाने त्याला, 

"तू तर एखाद्या प्रज्ञावान चवदषुीसारखां चनरुपण र्करतो आहेस 

र्की र"े महणून त्यािी खरिपट्टी र्काढली आहे. तो सगळा 
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अध्यायि मळुातून समजून घेण्यासारखा आहे. पण मूळ मदु्दा 

असा र्की त्याला यधु्दप्रवतृ्त र्करताना श्रीरृ्कष्ण महणतात, 

हतो वा प्रापयचस स्वगां, 

चजत्वा वाां भोक्षसे महीं। 

तस्माद ्उचत्तष्ठ र्कौंतेय, 

यधु्दाय रृ्कतचनश्चय : ॥ 

"या यदु्धात तू वीरगतीला प्राप्त झालास तर तलुा स्वगापिी 

प्राप्ती होईल, चजांर्कलास तर साऱ्या पथृ्वीिे राज्य 

उपभोगशील. तेव्हा ऊठ आचण यदु्धाला तयार हो" असा 

रोखठोर्क आचण परुुषाथी उपदेश श्रीरृ्कष्णाने रे्कला आहे. 

श्रीज्ञानेश्वर माऊलींनी यािां वणपन र्करताना दसुऱ्या 

अध्यायात, 

हृदयािे चढलेपण 

एथ चनर्कयासी नव्हे र्कारण 

हे सांग्रामी पतन जाण  

क्षचत्रयाांसी ॥२८ ॥ अ . द ु . असां अत्यांत ममप स्पशी भाष्य 

रे्कलां आहे. अचलर्किच्या र्काळात मनोहर र्कवीश्वराांनी 

यावरच्या र्कचवतेत महटलां आहे, 

शस्त्रत्याग तव शत्रपुढुती, 
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नि शोभे तजुला। 

र्कातर होसी समरी,  

मग तूां वीरोत्तम र्कसला? 

घे शस्त्राते सूधीर होऊन, 

उमज खऱ्या वेदाथाप । 

र्कतपव्याने घितो माणूस, 

जाणून परुुषाथाप ... असां अत्यांत समपपर्क वणपन रे्कलेलां आहे. 

त्यामळेु मळुात भगवद्गीता ही यधु्दप्रवतृ्त र्करण्यासाठी 

रे्कलेला उपदेश आहे हेि आपण अचलर्किच्या र्काळात 

चवसरून गेलो आहोत र्की र्काय यािी शांर्का येते? पाि हजार 

वषाांपूवी झालेले हे यदु्ध धमपयधु्द असले तरी त्यािा र्कताप 

र्करचवता भगवान श्रीरृ्कष्ण होता. त्यामळेु घातपाताने 

अचभमन्यूिा वध झाल्यावर, जयद्रथवध, द्रोणवध, र्कणपवध 

आचण नरो वा रु्कां जरो वा अशी प्रर्करणे त्याने घिवून आणली. 

भीष्म आटोपत नाहीत असां लक्षात आल्यावर आपली 

प्रचतज्ञा मोिून तो रथिक्र घेऊन त्याांच्या अांगावर धावून 

गेला.  
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गेल्या हजार वषापत आचण प्रामखु्याने स्वातांत्र्यानांतर 

आपण गीता िक्त पारायणापरुती आचण र्कोटापत शपथ 

घेण्यापरुती मयापचदत र्करुन ठेवली. त्यामळेु हे अचव्दतीय 

तत्वज्ञान चजथां जन्माला आलां, ती भूमी चनधमीवाद्याांिी 

आविती भूमी बनून राचहली. इथला धमप, इथल्या परांपरा, 

इथले मानचबांदू हे िेषे्टिा, उपहासािा चवषय बनून राचहले. 

पण र्काळ सारखा बदलत 

असतो. हे तत्वज्ञान 

जगलेले आचण जागवलेले  

परुुषाथी नेततृ्व राष्राला 

प्राप्त झाल्यावर, भारत 

पनु्हा एर्कदा जगाच्या 

नर्काशावर आपल्या दैवी 

तेजाने तळपू लागला 

आहे. पनु्हा यदु्धभेरी 

वाजताहेत, पनु्हा शांखनाद होत आहेत, पनु्हा शतू्रला र्कापर े

भरते आहे, ही सारी सचुिन्हे नव्हेत र्काय? खऱ्या अथापने 

गीता जयांती साजरी होते आहे. खर ेना?  

चित्रर्कार : पराग घळसासी.  
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३१. उगीचचं आपल ंसहज. 

 

िला आता थोिांस, पाप र्करून बघूया ... 

धूळ सािलेल्या मनाला, 

थोिां साि र्करुन बघूया .......... 

खूप िाांगलां वागून पाचहलां, 

आयषु्य र्काही घिलां नाही,  

सखुात ऐषारामात जगणाऱ्यािां, 

पणु्यावािून र्काही अिलां नाही, 

आपल्याला झेपेल तेव्हढी, 

िैन आपणही र्करूया, 

िला आता थोिांस पाप र्करून बघूया ॥ 

समाजर्कारण र्करीत, 

सगळां आयषु्य गेलां, 

अथपर्कारणािां िबोलां मात्र, 

राजर्कारण्याांनी नेलां, 

सतरांज्या घालत र्काढत, 

र्कायपर्कताप झालो, 

देणग्या, अनदुानां गोळा र्करीत, 
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जन्मभर चिरलो, 

आता थोिसां आपणही, 

राजर्कारणी नेता बनूया .. 

िला, आता थोिांस पाप र्करुन बघूया ॥ 

मध्यमवगीयाला र्कसलां आलांय, 

पणु्य न् पाप? 

उपास तापास अन् र्कमपर्काांि, 

हेि आपले आईबाप, 

तो ही उभा राहतो मरुु्कट घालून, 

श्रीमांताांच्या दवेळात, 

झोळीत तमुच्या पितयां, दःुख, दनै्य, आचण व्याप ताप, 

त्यालाही एखाद्या नवसािी, 

लाि देऊन बघूया, 

िला आता थोिांस पाप र्करुन बघूया ॥ 

सत्ययगुािी गोष्ट, 

आता झाली चशळी, 

र्कलीयगु आहे हे, 

इथे बळी तोि, र्कान चपळी, 

इथे प्रत्येर्काला आहे, 
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स्वैरािारािी मभुा, 

जो तो एर्कमेर्काच्या नरियावर, 

पाय देऊन उभा, 

आपणही एखादां पाऊल, 

बांिखोरीिां टारू्कया, 

िला, आता थोिांस पाप र्करून बघूया ॥ 

अररे,े र्काय बोलतोस हे? 

जग र्काय महणेल? 

चजवांतपणीि आत्मा तझुा,  

नरर्कात जाऊन पिेल.  

सरळमागापने जगणाऱ्या, 

सगळ्याांिेि वाांदे, 

भ्रष्टािारी मात्र रोज, 

नार्कानां सोलतात र्काांदे,  

हातून र्काहीि घिणार नाहीए, 

पण चविार तर र्करुया, 

िला, आता थोिांस पाप र्करुन बघूया ॥ 

धूळ सािलेल्या मनाला, 

थोिां साि र्करुन बघूया II 



आनदं तरगं…..117 

 

३२. कागजों की कश्ती 

 

आज खूप मचहन्याांनांतर सर्काळी बागेत चिरायला 

गेलो. थांिी सरुु झाली र्की लोर्काांिे व्यायाम सरुू होतात, 

माझां उलटां आहे. थांिी सांपत आली र्की मी बाहेर पितो, 

र्कारण आमच्यार्किे दोनि ऋत,ु एर्क र्कमी उन्हाळा आचण 

दसुरा जास्त उन्हाळा. त्यामळेु आमहाला थांिी सहन होत 

नाही. 

बऱ्यापैर्की गारठा होता. चिरणाऱ्याांिी सांख्याही 

तरुळर्क होती. आयपॉि सेट रे्कला, सगळी गाणी ररशिल 

रे्कली आचण िालायला सरुुवात रे्कली. चदवसािी सरुुवात 

गलुजारजींच्या गाण्याने झाली. 

“ओ मााँझी र,े अपना चर्कनारा, नदीयााँ र्की धारा है ...” 

चर्कल्ल्याच्या तटाच्या र्किेर्किेने जाणारा वॉचर्कां ग 

रॅर्क, मी एर्कटाि तांद्रीत आचण र्कानावर पिणारां खशुबूमधलां 

माझां आवितां गाणां. हल्ली पन्नाशी उलटल्यापासून 

गाणांसदु्धा हळूहळू अांतरात चझरपत चझरपत ऐर्कायला छान 

वाटतां. र्कधी शब्दाांशी खेळता येतां, र्कधी सूराांबरोबर पळता 
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येतां. त्यातही गाणारा चर्कशोर असेल तर मग तो िटर्कन 

उिलून नव्या दचुनयेत नेऊन ठेवतो. 

अांतरा सरुु झाला, एर्का लयीत पावलां पित होती... 

“साचहलों पे बहनेवाले, 

र्कभी सनुा तो होगा र्कहीं 

र्कागजोंर्की र्कचश्तयों र्का  

र्कहीं चर्कनारा होता नहीं           

ओ मााँझी र.े.....” 

झालां, आमिां मन भैराटलां, 

आजूबाजूच्या वावरणाऱ्या जगात अशी शेर्कि्याांनी 

माणसां बघायला चमळतात, ज्याांना बघून वाटतां, नेमर्कां  

र्कशासाठी परमेश्वराने याांना जन्माला घातलां असेल? याांच्या 

आयषु्यािा उदे्दश र्काय? रु्कठांतरी रस्त्याच्या र्किेला, 

खोपटात, िूटपाथवर, झोपिपट्टीत रे्कवळ दोन वळे पोटािी 

खळगी भरण्यासाठी जगत असलेली माणसां पाचहली र्की 

वाटतां याांि जगण्यामागिां प्रयोजन र्काय? र्का रे्कवळ मागच्या 

जन्मीिे राचहलेले भोग भोगण्यासाठी परमेश्वराने याांना 

जन्माला घातलां? या सगळ्या र्कागज र्की र्कश्ती ि असतात. 

जन्मापासून मरपेयांत जीवनाच्या प्रवाहात वाहत रहातात. 
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र्कागद चभजला, होिी चतरर्की झाली, त्यात पाणी भरलां र्की 

बिूुन जातात. याांच्या नचशबात चर्कनारा नाहीि. गांमत बघा 

ही अशी मांिळी गररबाति असतात असां नाही, आयषु्यािां 

प्रयोजन न समजलेली, र्कशीतरी उखरवाखर िालणाऱ्या 

नाांगरासारखी, वरवरिां आयषु्य जगणारी श्रीमांत माणसांसधु्दा 

खूप पहायला चमळतात. यासधु्दा र्कागदी नावाि. इनर्का भी 

र्कोई चर्कनारा नहीं होता. पण शेवटी चर्कनारा, चर्कनारा महणजे 

तरी र्काय? रु्कणाच्या आयषु्यािां साथपर्क र्कशात असावां हे 

आपण र्कोण ठरवणार? यातही खूप मतभेद असणार. अथापत 

ज्यानां जन्माला घातलां, त्यानां त्यािां उत्तर ठरवूनि जन्माला 

घातलेलां असतां, पण ते र्कळेर्कळेपयांत नाांव चतरर्की होते, 

त्यात पाणी चशरतां. पढुच्या ओळीत गलुजारजी मात्र त्यािां 

िपखल उत्तर देऊन टार्कतात, 

“र्कोई चर्कनारा, जो चर्कनार ेसे चमले, वो अपना चर्कनारा है..” 

आता यािे चर्कती अथप र्काढता येतील? दसुऱ्याच्या 

आयषु्यािां र्कल्याण र्करण्याति आपल्या आयषु्यािां साथपर्क 

मानणाऱ्याला पण चर्कनारा गाठणारा महणता येईल, आपल्या 

आयषु्यािां साथपर्क ओळखून ते गाठणाऱ्यालापण चर्कनारा 

गाठणारा महणता येईल, पाण्याच्या धारबेरोबर वाहात राहून 
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महणजेि जीवनप्रवाहात वहात राहून आपसूर्क चर्कनाऱ्याला 

लागणाऱ्यालापण चर्कनारा गाठणारा महणता येईल.  

नादानादात िार िेऱ्या मारुन झाल्या. एर्का बार्कावर टेर्कलो. 

मनात सहज चविार आला, आपला चर्कनारा रु्कठला? त्यािां 

उत्तर पढुच्या र्किव्यात 

होतां, 

‘पानीयोमें बह रहे है 

र्कई चर्कनार ेछुटे हुए 

रास्तोमें चमल गए है 

सभी सहार ेछुटे हुए  

र्कोई सहारा जो 

सहार ेसें चमले वो 

अपना सहारा है .....  

ओ मााँझी र.े’  
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३३. सुदंरमि 

 

झाांजाांच्या खणखणाटात आरती झाली. गरम गरम 

भात, आमटी, पोळ्या, र्कारळािी िटणी, तार्क असा 

महाप्रसाद झाला. सगळी असलेली मांिळी झोपायला चनघून 

गेली. मी आचण सचुनल घळीबाहेरच्या र्कट्टयावर येऊन 

बसलो. सपटेंबरिा मचहना होता. घळीबाहेरिा धबधबा पूणप 

तार्कतीने र्कोसळत होता. दो बाजूांच्या िोंगराांच्या घळीतून 

चदसणार ेआर्काश नक्षत्र िाांदण्याांनी झगमगलेले. एर्का लयीत 

पाण्याच्या  र्कोसळण्यािा आवाज येत होता. 

एर्कोणीसश े नव्वद साली आषाढी एर्कादशीला 

पचहल्याांदा चशवथरघळीत गेलो होतो. ऐन भरातला 

पावसाळा, सदप हवा, धकु्यात हरवलेली घळ, आतलां शाांत 

वातावरण. भारून गेलो होतो. पढुां मग रायगिाच्या वाऱ्या 

सरुु झाल्या तशा चशवथरघळीच्या खेपाही सरुु झाल्या. 

तेव्हापासूनिी इच्छा होती घळीत मकु्र्काम र्करण्यािी. 

तब्बल पांिवीस वषाांनी योग जळूुन आला होता महणण्यापेक्षा, 

समथाांनी परवानगी चदली होती असां महणावां लागेल. 

साांगोल्यातल्या माता बालर्क मांचदरातल्या चशक्षर्काांिा ग्रपु 
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दसुऱ्या चदवशी रायगिावर पोहोिणार होता महणून मी आचण 

सनुील चबिर्कर एर्क चदवस आधी घळीत मकु्र्कामाला आलो 

होतो. सर्काळी उठून रायगि गाठायिा होता. 

एर्कचवसाव्या शतर्कात, दोन हजार पांधरा साली, इथे 

एवढी भयाण शाांतता आहे तर सािेतीनशे िारशे 

वषाांपूवी,समथप चतथे रहात असताना र्काय अवस्था असेल? 

त्याांनी महटलांय, 

“गजपती श्वापदे पक्षी, 

नाना स्वर ेभयांर्कर,े 

गिद होतसे रात्री, 

ध्वनी र्कल्लोळ उठती ..” 

साधारण इ. स. १६५४ च्या समुारास समथाांनी 

घळीत दासबोधाच्या चलखाणाला सरुुवात रे्कली, तेथून 

राज्याचभषेर्क होईपयांत महणजे जवळजवळ वीसेर्क वषप तरी 

समथप घळीत रहावयास होते. दासबोधासारख्या अलौचर्कर्क 

ग्रांथािे ते जन्मस्थान चततरे्कि अलौचर्कर्क. खूप वळे गपपा 

मारत बसलो होतो. पनु्हा पहाटे र्कार्कि आरतीला उठायिे 

महणून नाईलाजाने झोपायला गेलो. नेहमीच्या सवयीने 

सनुील उठला, मग मी ही. थांिगार पाण्याने आांघोळी रे्कल्या, 
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आवरून र्कार्कियाला येऊन बसलो. शधु्द तपुात 

चभजवलेला र्कार्किा ( र्कापसािी मोठी वात ) टाळ, शांख, 

छान र्कार्किा आरती झाली. साखर घातलेला हा एवढा मोठा 

लोण्यािा गोळा प्रसाद महणून चमळाला. सगळे चमळून आमही 

सताठ जणि होतो.  

पनु्हा एर्कदा घळीत जाउन समथप दशपन घेतले आचण 

रायगिािी वाट धरली. साधी घळीत मकु्र्काम र्करण्यािी 

इच्छा पूणप होण्यासाठी पांिवीस वषप वाट पहावी लागली. योग 

यावा लागतो, नव्हे नव्हे आणावा लागतो. र्काही र्काही 

चठर्काणी तर मला असे वाटते र्की त्या चठर्काणिां बोलावणां 

आल्याचशवाय जाताि येत नाही. ते उत्तररे्किे महणतात ना, 

बलुावा आना िाचहए, तसां र्काहीसां. नाहीतरी घळीबाबत 

समथाांनीि महणून 

ठेवलयां,  

“चवश्राांती वाटते तेथे,  

जावया पणु्य पाचहजे .. 

जय जय रघुर्ीर 

समथव.” 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन 

साभार. 
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३४. अगा रायगडीच्या राया 

 

र्कालपासून चशवजयांतीिा उत्साह नसुता उतू 

जातोय. र्करोनाच्या पाश्वपभूमीवर सरर्कारी बांधने लादली 

गेल्याने सगळयाांिाि थोिा चहरमोि झाला आहे खरा, पण 

व्यक्त होण्यातली  तळमळ लपून राचहली नाही. या सगळ्यात 

आपल्याला र्काहीि र्का वाटत नाही? मनापासून र्काही 

उमाळून र्का येत नाही? या चविाराने चदवसभर अस्वस्थ 

होतो. आपली भक्ती र्कमी पिती आहे र्का? र्का महाराजाांनी 

आपल्यावरिी माया पातळ रे्कली? या चविाराांनी िोक्यात 

गोंधळ उिाला होता.  

शाांतपणे चविार रे्कल्यावर माझ्या लक्षात आलां, 

एखादा चवषय, एखादी व्यचक्त आपल्या हृदयाच्या चजतर्की 

जवळ असते चततर्कां  त्याच्याचवषयी व्यक्त होणां अवघि होत 

जातां. सर्काळ-सांध्यार्काळ, चदवस-रात्र आपण थोिेि आई 

वचिलाांना, पोराबाळाांना, माझां तझु्यावर चर्कत्ती चर्कत्ती प्रेम 

आहे असां थोिांि साांगत चिरतो? 

 त्याांच्याचवषयीिां प्रेम, चजव्हाळा, आपलुर्की ही एर्क 

मनािी अवस्था असते आचण ती अखांि असते. त्यािां दशपन 
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घ्यायिां असतां, प्रदशपन माांिायिी गरज उरत नाही. चतथे 

औपिाररर्कपणािी गरजि रहात नाही. माझां, आपलां 

श्रीचशवछत्रपचतांबरोबर असलेलां नातां खरां तर असां हृदयस्थ 

नातां आहे. त्यािां वणपन शब्दात होणां अशक्य.  श्री तरु्काराम 

महाराजाांिा एर्क अभांग आहे, 

"प्रेम ना ये दाचवता, ना बोलताां, ना साांगता ..... 

अनभुव चित्ता, चित्त जाणे ....." 

परांत ु त्याांच्याबरोबर अशा जवळर्कीच्या नात्यात 

रहायिां असेल तर आपली पातळी आचण पात्रता दोन्ही 

साांभाळावी लागते. वारांवार तपासून घ्यावी लागते. हातून 

प्रत्यक्षररत्या चर्कां वा मनातून अप्रत्यक्षररत्या र्काही चवपरीत 

घिलां तर त्यािी टोिणी मनाला लावून घ्यावी लागते, 

प्रायचश्चत घ्यावां लागतां, तर आचण तरि हे नातां तसां अभांग 

आचण चजवांत रहातां.  

मागच्या मचहन्यात असाि इरलेा पिून रायगिला 

जाण्यासाठी बाहेर पिलो. र्काही ना र्काही गोष्टी, अशा घित 

गेल्या र्की महाबळेश्वरपासून परत चिरावां लागलां. चतथांि 

लक्षात आलां, आपली पात्रता र्कमी पितीय, गिावरून 

परवानगी नाही. आता पनु्हा स्वतःला र्कसाला लावावे 
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लागणार, पनु्हा आत्मपररक्षण, पनु्हा आपल्या वागण्यािां 

परीक्षण ... तर आचण तरि पनु्हा बोलावणां येईल. त्याांच्या 

मनातल्या पात्रतेला उतरण्यासाठी पनु्हा प्रयत्न र्करावे 

लागणार. िला आजच्या चदवसाच्या चनचमत्ताने एवढी जाणीव 

झाली तरी परु ेआहे. 
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३५. कारर्ााँ  गुजर गया  

 

दोन हजार वषप उलटून गेली. समधृ्द भारतवषापिा 

व्यापार समदु्रमागे साऱ्या जगाशी िालत असे. पचश्चम 

चर्कनाऱ्यावरील िेऊल (िौल), श्रीस्थानर्क (ठाणे), महाहाट 

(महाि) ही बांदर े व्यापाऱ्याांनी आचण त्याांच्या गलबताांनी 

गजबजलेली असत. इथे उतरणारा माल लमाणाांिे प्रमखु 

साथपवाह बैलाांवर लादून घाटवाटाांनी देशावरच्या जणु्णनगर 

(जनु्नर), तगर (तेर), प्रचतष्ठान (पैठण) या सांपन्न 

बाजारपेठाांपयांत पोहोिवत असत. या घाटवाटाांिे सांरक्षण 

र्करण्यासाठी, त्याांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, सातवाहनाांनी 

दगुप बाांधले.  

पढुां आलेल्या प्रत्येर्क राजवटींनी, राष्ररू्कट, र्कदांब, 

चशलाहार, भोज, िालकु्य, यादव याांनी त्याच्यात भरि 

घातली. र्कळस िढवला छत्रपचत चशवरायाांनी. स्वतः 

बाांधलेल्या एर्कशेअर्करा चर्कल्ल्याांसह, हजरतीस तीनशेसाठ 

चर्कले आहेती, एरे्कर्क चर्कल्ला एरे्कर्क वषप लढला तर 

औरांगजेबाला दख्खन चजांर्कायला तीनशेसाठ वषप लागतील, 

एवढां त्यािां आयषु्य तरी आहे र्का? असां महाराज मोठया 
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अचभमानाने महणत, महणजे इ.स. पूवप २५० ते इ. स.१८१८ 

महणजे इांग्रजाांनी चर्कल्ले उध्वस्त र्करपेयांत जवळजवळ दोन 

हजार वषप हे दगुपवैभव महाराष्रात नाांदत होतां. चवनाशर्कारी 

के्षपणास्त्र घेऊन पचहलां चवमान ज्या चदवशी अवर्काशात 

झेपावलां त्याक्षणी चर्कल्ल्याांि सामररर्क महत्व सांपलां. ते 

इचतहासजमा झाले आचण मग त्याांच्या वाटेला आली उपेक्षा, 

अवहेलना, दलुपक्ष आचण पाचवत्र्यभांगािी वागणूर्क.  

ज्या दरवाजातून र्कधी सोन्यािाांदीने लादलेले बैल िढले 

उतरले असतील. 

ज्याांच्यासमोर र्कधी शृांगारलेले हत्ती झलुत असतील, 

ज्या चिऱ्याांना, ज्या र्कमानींना र्कधी छत्रपचतांिा पदस्पशप 

झाला असेल त्याांिी अवस्था िोटोतल्या रु्कठल्या एर्का 

चर्कल्ल्याच्या दरवाजासारखी झाली. तो प्रचतचनधी आहे, मागां 

घिून गेलेल्या र्काळािा, तो प्रतीर्क आहे आमच्या उपेके्षिा. 

र्कसाबसा तग धरून राचहलेला त्यािा ढािा मनात महणत 

असेल र्का .....? 

‘और हम झरेु्क झरेु्क 

मोिपर रुरे्क रुरे्क 

उम्र रे्क िढाव र्का  
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उतार देखते रहे ... 

र्कारवााँ गजुर गया, 

गबुार देखते रहे ...’ (नीरज ) 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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३६. भय इथले सपंत नाही 

 

लस यायला अजून दोन वषप लागतील. 

लसीच्या चतसऱ्या टपपयातल्या िािण्या सरुु. 

पांधरा ऑगस्टला पचहली लस लााँि होईल.  

घरात मास्र्क वापरायिी गरज नाही. 

हा चवषाणू हवेतूनही पसरू शर्कतो. 

िेस र्कव्हरिा र्काही उपयोग नाही. 

शार्काहारी व्यचक्तां ना या चवषाणूिे भय नाही. 

हा सगळा औषध र्कां पन्याांनी माांिलेला बाजार आहे. 

या रोगावर औषधि नाही मग बील सािेआठ लाख रुपये 

र्कशािे? 

इथून पढेु लॉर्क िाऊन नाही. 

पांधरा चदवस र्किर्क लॉर्किाऊन. 

चजल्हाचधर्कारी र्कायापलय सायां ४ वा. आदेश. 

चजल्हाचधर्कारी र्कायापलय सायां  ६ वा. नवीन सधुारीत 

आदेश. 

चजल्हाचधर्कारी र्कायापलय रात्रौ ८ वा. अचत सधुारीत आदेश. 

आज उजव्या बाजूिी दरु्काने उघिी. 
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आज िाव्या बाजूिी दरु्काने बांद. 

आज सगळांि बांद, िक्त दधू सरुु. 

आज िक्त मेचिर्कल सरुू. 

आज िक्त चर्कराणा दोन वाजेपयांत सरुु. 

सांध्यार्काळी सात ते सर्काळी सात र्किर्क सांिारबांदी. 

िक्त र्कारखाने सरुु. 

िक्त बाँर्का सरुू.  

लॉर्क िाऊनिी र्किर्क अांमलबजावणी, िक्त सब रचजस्रार 

ऑचिस सरुु.  

िक्त दोनि र्कोटप सरुु. 

आचशलाांनी र्कोटापत यायिे नाही. 

अत्यांत अचत महत्वािी िक्त दोनि प्रर्करणे घेणार. 

खरदेी चवक्रीिे व्यवहार सरुू, पररक्षा घेणार . 

पररक्षाांना परवानगी नाही. 

सरर्कार पररके्षसाठी र्कोटापत. 

जज पॉचझचटव्ह, र्कोटप बांद.............. बांद ......... सरुु ....... 

गनु्हा दाखल ..... सगळां सरुु ......... सगळां बांद. 

......????????......????   
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अचत झालां अन हसू आलां, असां झालांय आता सगळां. ते 

पिोसनमधे मेहमूद चविारतो ना, 

“ये क्या र ेगोिा, ितरुा, गोिा, ितरुा ... एर्क पे रहना, या तो 

गोिा बोलना, या तो ितरुा बोलना .. गा ...” 

सगळ्या गोष्टींिां हसां झालांय. 

चिझास्टर मॅनेजमेंटिांि चिझास्टर झालय. घरात बसूनही 

लागण होतीय, बाहेर जाऊनही लागण होतीय .. नक्र्की र्काय 

र्करायिां? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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३७. स्र्पनाचं काही खर ंनसत ं 

 

स्वपनाांि र्काही खरां नसतां, 

ती आपली पित असतात, 

आयषु्यातल्या गोष्टी मात्र, 

त्याच्या चवपरीत घित असतात । 

लहानपणिी स्वपनां, 

त्याांिा आधार गरजाांिा, 

चतथे नसतो चहशोब मळुी, 

वजाबार्की अन् बेरजाांिा ..। 

तरुणपणातली स्वपनां, 

उांिि उांि असतात, 

ज्याांना शक्य असतां, 

ते इांद्रधनषु्याला टाांगतात। 

अनभुवाांिे िटरे्क मग, 

स्वपनाांना जचमनीवर आणतात, 

परसबागेतल्या िुलझािाांसारखी, 

स्वपने मग मातीत रुजतात । 
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स्वपनातले महाल, स्वपनातल्या मािया, 

एखादां दोन बांगले आचण िारिार्की गािया, 

र्काही स्वपने अभांग, 

र्काही मात्र दभुांगतात । 

र्काळाच्या पिद्याआि मग, 

आठवण होऊन चवसावतात, 

येतो चदवस जातो चदवस, 

वय सारखे वाढत रहाते । 

चदवसेंचदवस स्वपनाांिे, 

स्वरूप भीषण होत रहाते, 

स्वपनातले साप, स्वपनातली भूते, 

इच्छा नसताना येत रहातात । 

धास्तावलेल्या झोपेिे, 

तरु्किे र्करून खात रहातात, 

पहाटेिे िाांगले स्वपन, 

र्कधी खर ेहोत नसते । 

अमांगळ स्वपनाांना मात्र, 

चनमांत्रणािीही गरज नसते, 

र्काय असतां स्वपन? 
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गेलेला भूतर्काळ र्का उद्यािां भचवष्य? 

स्वपन पाहण्यात मात्र चनघून जातां आयषु्य । 

वतपमानािां र्कधी स्वपन पित नाही, 

आता याला र्काय महणावां? 

रोज घिणाऱ्या आयषु्याला, 

प्राक्तनािां नाव द्यावां । 

स्वपन तमुिां, स्वपन माझां, 

यािा र्कधीि बसत नाही मेळ, 

ज्यािां त्यािां स्वपन हा, 

ज्याच्या त्याच्या चविाराांिा खेळ । 

बार्कीच्या स्वपनाांिां होवो र्काहीही, 

एर्क स्वपन चजवांत राहू द,े 

हे िोळे चमटण्याआधी,  

अखांि भारत पनु्हा पाहू द,े 

अखांि भारत पनु्हा पाहू द े॥ 
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३८. क्षिर र्ही रात है | 

 

अजून अध्याप तासाने राज्य शासनािा र्कि्िक्र्क 

लॉर्किाऊन लागेल आचण एर्क वतुपळ पूणप होईल. मागच्या 

वषी असािां लॉर्किाऊन लागला आचण स्वच्छांद चिरणारी 

पाखर े घरात बांद झाली. घरात बांद झाल्याने चनदान ती 

सरुचक्षत तरी राचहली. मधल्या र्काळात चपांजऱ्यािे दरवाजे 

उघिले, सगळ्याांनी यथेच्छ चिरुन घेतलां आचण तो नर्कोसा 

झालेला पाहुणा परत आला. पाखरां परत घरात र्कोंिली 

गेली. र्काही पाखरां घराबाहेर पिलेली, परस्परि देवाघरी 

गेली. त्याांच्या आठवणी तेव्हढ्या मनात राचहल्या. र्काही 

पाखरां धि ना आभाळात, ना धि घरट्यात, अशी 

रस्त्यावरि तिििून मेली, मरताहेत, असो. ही त्यािीि, 

सवेश्वरािी इच्छा. 

आता पनु्हा मागच्या वषीिाि, तोि प्रश्न आ वासून 

उभा राचहला महणून मग वरिां गाणां आठवलां. पनु्हा एर्कदा 

गलुजार, पांिम आचण चर्कशोर असां भन्नाट र्कॉचमबनेशन. 

आता पनु्हा सरुू होतील त्याि चनमपनषु्य, शाांत, भयाण 

वाटणाऱ्या, न सांपणाऱ्या रात्री. पनु्हा गिबिीने उघिया 
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िोळ्याांसमोर चदसणारी स्वपने दाटीवाटीने येऊन उभी 

राहतील. त्यात या वषपभरातील अनेर्क र्किू गोि ( गोि 

र्कमीि, असलेि तर टेन्शनने वाढलेल्या शगुरिे ) 

आठवणींिे चर्कस्से असतील.  

रु्कणीतरी आठवणीने र्काढलेल्या आठवणी, रु्कणीतरी 

जाणीवपूवपर्क रे्कलेलां चवस्मरण, रु्कणीतरी र्काळजीने रे्कलेला 

िोन, रात्री उचशरापयांत शाांत झोपलेल्या मलुाांर्किे बघून 

त्याांच्या भचवष्यािी आचण आपल्या अचस्तत्वािी रे्कलेली 

चिांता, थोरामोठ्याांिी रे्कलेली र्काळजी, र्काहींिे अांतधापन 

पावलेले आशीवापद. र्काय र्काय नी र्काय र्काय? येणाऱ्या या 

शाांत रात्री आचण इर्किां  राांग लागलेली स्वपनां चदसतात तेव्हा 

वाटतां क्षणभर तरी िोळे चमटायला चमळणार र्की नाही? या 

स्वपनाांिां स्वरूप पाचहलां र्की या गाण्यािां गलुजाराांनी 

चलहीलेलां दसुरां र्किवां आठवतां, जाणवतां, भावतां, 

“र्कााँि रे्क ख्वाब है, 

आाँखो में िभु जायेंगे ... 

पलर्कोमें लेना इन्हें, 

आाँखोमें  रुर्क जायेंगे ... 

ये रात है ख्वाबर्की, 
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ख्वाबर्की रात है ....” 

बस भाई, अब इतनाही तय र्करना है रे्क र्कौन से 

ख्वाबोंर्को पलर्कोमें लेना है और चर्कन्हे भूल जाना है? और 

जब ये सपनों र्का र्कारवााँ िलेगा तब नींद र्कहीं गमु हो गयी 

होगी, हो सर्कता है हम भी र्कहीं गमु हो गये हो. तो बस इतना 

र्करना है रे्क अपने चदलर्को इस गाने रे्क पहले अांतर ेर्की याद 

चदला रे्क रखना है, 

“मासूम सी नींद में  

जब र्कोई सपना ( अपना ) िलें 

हमर्कों बलुा लेना तमु 

पलर्कोंरे्क परदे तले .... 

ये रात है ख्वाबर्की .. 

ख्वाबर्की रात है ... 

चिर वहीं रात हैं ....” 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 

 

 



आनदं तरगं…..139 

 

३९. स्पेस 

 

आमच्या र्कायद्याच्या भाषेत सॉचलटरी र्कनिाईनमेंट 

नावािी चशक्षा असते. थोिक्यात महणजे एर्काांतवासािी 

चशक्षा. एखाद्या गनु्हेगाराला सवाांपासून वेगळे एर्कटे ठेवले 

जाते. चतथे त्याला चभांतीचशवाय र्काही चदसत नाही, र्काही 

ऐरू्क येत नाही. प्राणी नाही, पक्षी नाही, झािे नाही, माणूस 

तर नाहीि नाही. जेवढा र्काळ मनािी तार्कद तग धरू 

शर्कते, तेव्हढा र्काळ सांपला र्की माणूस वेिा होतो, नाहीतर 

सरेंिर होतो, शरण येतो, र्कबूली जबाब देतो. 

नेमर्की याच्या उलट चशक्षा सध्या चनसगापने 

माणसाला चदलेली आहे. घरात राहण्यािी, आपल्या 

महणवणाऱ्या माणसाांत राहण्यािी. तमुही महणाल याला चशक्षा 

र्कसे महणता येईल? पण हाि मदु्दा जरा आपल्या मनाशी 

पिताळून पहा. मग समजेल, मी याला चशक्षा र्का महणतोय 

ते! गेले सहा सािेसहा मचहने आपण खऱ्या अथापने, 

मोर्कळेपणाने घराबाहेर पिलोि नाही. चमत्र नाही, प्रवास 

नाही, नातेवाईर्क नाही आचण सगळ्यात महत्वािे महणजे 

चनसगापशी खरा सांपर्कप  नाही.  
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त्यामळेु घराघरातली शाांतता आता सांपत िालली 

आहे. र्काहीही झाले तरी प्रत्येर्क माणसािी स्वतःिी अशी 

एर्क स्पेस असते, ऑरा असतो, त्याच्या पररघात अन्य 

रु्कणीही, होय रु्कणीही, अगदी आई विील, पत्नी / पती, मलेु, 

मलुी रु्कणीही आलेले त्याला खपत नाही. चतथे सवपस्वी 

अहांर्कारािे साम्राज्य असते. गेले सहा मचहने प्रत्येर्कािी ही 

स्पेस चिस्टबप झालेली आहे. र्कायम अांगावर अांगावर, पायात 

पायात येणारां मूल असलां तर आईसदु्धा चििते महणते," 

मेल्या, जरा सटुा हो र्की".  

इतर वळेी आपण आपल्या र्कामाच्या चनचमत्ताने, 

व्यवसायाच्या चनचमत्ताने, अन्य र्कारणाांनी चदवसातले आठ 

दहा तास तरी घराबाहेर असतो, त्याला जोिून झोपेतले 

आठ तास मोजले तर र्कसेबसे सहा आठ तास आपण 

घरच्याांच्या प्रत्यक्ष सांपर्कापत असतो. त्यामळेु घरातून 

जाताना, बाहेरून आल्यावर, “लव्ह यू िॅि, लव्ह यू मॉम” 

महणून गळ्यात पिले जाते. गेले सहा मचहने सगळेि घरात 

एर्कत्र असल्याने हे आपलुर्कीिे, मायेिे, र्काळजीिे  पापदेु्र 

चर्कती वरवरिे, तर्कलाद ू आचण नाटर्की होते हे आता 

सगळ्याांनाि र्कळून िरु्कलांय. त्यामळेुि एखाद्या रांग चदलेल्या 
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वस्तूवर ओरखिा उठला र्की जसे त्यािे खर ेस्वरूप बाहेर 

येते, तसे घरातल्या सगळ्याांिी खरी स्वरूपे बाहेर येऊ 

लागली आहेत.  

एर्कमेर्काांना न आविणाऱ्या, न रुिणाऱ्या चर्कती गोष्टी 

आपल्या आचण आपल्या घरच्याांच्या स्वभावात आहेत यािे 

यथाथप दशपन सध्या प्रत्येर्काला घिते आहे. हे तमुही मान्य 

र्करा अथवा र्करु नर्का पण ही वस्तचुस्थती आहे. 

अििणीच्या, सांर्कटाच्या र्काळात, आजारपणात आपण 

चर्कती एर्कटे असतो हे या एर्कत्र राहाण्याने चसध्द रे्कलां आहे. 

घराघरातला सांवाद सांपला आहे. चवसांवाद वाढतो आहे. 

अपेक्षा वाढताहेत, आवाज िढताहेत, शरीराने एर्कत्र 

असलेली माणसे, मनाने मात्र दूर दरू जात आहेत, गेली 

आहेत. 

एर्क चनसगपि  एर्कमेव असा असतो जो आपल्यावर 

चनरपेक्ष प्रेम र्करतो. त्याला िक्त दणेे ठाऊर्क आहे, घेणे 

नाही. झािाांिी पालवी, िुलाांिे ताटव,े गवताांिे शेले, 

धकु्यािी िादर, पावसाच्या थेबाांिां नतपन, धबधब्याांिां 

र्कोसळणां, सागरािी गाज, वेगवेगळ्या ऋतूांमधला वेगवेगळा 

साज, सगळां सगळां तो आपल्यासाठी घेऊन येतो आचण मकु्त 
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हस्ताने वाटतो र्कोणत्याही मोबदल्याचशवाय. त्या 

पाश्वपभूमीवर, गेल्या सहा मचहन्यातले माणसाांिे अनभुव 

तपासून पहा. 

'स्पेस' िा मराठी अथप आहे जागा!  या र्करोनाच्या 

चनचमत्ताने चनसगापने माणसाला त्यािी जागा दाखवून चदली 

आहे नपेक्षा या सषृ्टीत तलुा रु्कठलीही जागा नाही, 

तझु्याचशवाय ही सषृ्टी पररपूणप, सुांदर आचण आश्वस्त आहे हेि 

जणू चनसगापने आपल्याला दाखवून चदले आहे. आपण मात्र 

अजूनही पूवीच्याि तोऱ्यात, मस्तीत, माजात  जगण्यािां 

नाटर्क र्करतो आहोत. एर्कटे आहोत तरी एर्कत्र असल्यािां 

नाटर्क र्करतो आहोत. गरज आहे ती चनसगापने चदलेली चशक्षा 

ओळखून सरेंिर होण्यािी, र्कबूली जबाब देण्यािी! र्की होय, 

आमही तझु्याचशवाय अपूणप आचण अथपहीन आहोत. तसे 

झाले तर तो र्कदाचित आपली स्पेस आपल्याला परत देईल, 

नाहीतर आपली जागा स्पेसमधे.( ढगात!) 

 

 

 

 



आनदं तरगं…..143 

 

४०. आप यूाँ िासलों स ेगुजरते रह…े.. | 

 

परवा रात्री लता मांगेशर्कराांच्या वाढचदवसाचदवशी 

सारगेम र्कारवााँ ऐर्कत पिलो होतो. गायर्कािा आवाज, 

गाण्यािी िाल, सांगीत यासोबति मला त्या गाण्यािे शब्द 

आचण त्यािा अथप शोधत गाणां ऐर्कायला आवितां. हे गाणां 

सरुु झालां आचण चविाराांिी एर्क नवी माचलर्काि िोक्यात 

सरुू झाली. दैनांचदन आयषु्यात आपण चर्कतीतरी आविीच्या 

गोष्टी रूटीन महणून र्करत असतो. चमत्र मैचत्रणीच्या भेटी, 

गपपा, सखु दःुखािे शेअरींग, प्रवास, रेचर्कां ग, हॉटेचलांग 

त्यातही एखाद्या हॉटेलातला आविणारा एखादा चवचशष्ट 

पदाथप, ठराचवर्क चदवशी ठराचवर्क दवेळात जाणां, आपल्या 

आविीिी चठर्काणां, एर्क ना अनेर्क.  

रोजच्या धबिग्यात या सगळ्या गोष्टी अनायास 

घिून येतात. त्यािी चवशषे दखल घेतली जात नाही. सध्या 

मात्र या सगळ्याि गोष्टींवरती बांधने आल्यामळेु या गोष्टींच्या 

आठवणी ठळर्कपणे होत आहेत. त्याांिा अभाव जाणवतो 

आहे. या गोष्टींि आपल्या आयषु्यातलां महत्व ठळर्कपणे 

अधोरचेखत होत आहे. रात्री अांथरूणावर पिलां र्की या 



आनदं तरगं…..144 

 

गोष्टींिी माचलर्काि िोळ्यासमोर सरुु होते, एरे्कर्क व्यक्ती, 

एरे्कर्क आठवण, एरे्कर्क चठर्काण, एरे्कर्क पदाथप, एरे्कर्क सवय 

अशी िोळ्यासमोरून तरळत जाते. सध्या त्याांच्यात आचण 

आपल्यात असलेलां अांतर मनाला अस्वस्थ र्करतां,  

त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या भावचवश्वाशी चर्कती 

जवळच्या, चर्कती महत्वाच्या होत्या हे नव्यानां आचण प्रर्कषापनां 

जाणवत रहातां. आचण मग त्या रात्री मला या गाण्यािा एर्क 

नवीन अथप उलगित गेला. या सगळ्या गोष्टी माझ्या 

िोळ्यासमोरुन अप्रत्यक्षपणे तरळत गेल्या तरी त्यािा 

प्रचतसाद, त्यािी ओढ अांतःर्करणातून प्रत्ययाला येत होती, 

जाणवत होती, अस्वस्थ र्करीत होती, र्कानावर शब्द पिति 

होते .. 

“आप यूाँ िासलोंसे गजुरते रहे 

चदलसे र्कदमोंर्की आवाज 

आती रही ... 

आहटों रे्क अांधेर ेिमर्कते रहे 

रात आती रही, रात जाती रही” 
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४१. मेरा साया साथ होगा | 

 

परमआदरणीय, श्रध्देय लतादीदी, क्षर्नम्रतापूर्वक 

चरणस्पशव .... 

 

सगळां जग आज आपला एक्क्याण्णव्वा वाढचदवस 

साजरा र्करीत आहे. आपल्या अब्जावधी िाहत्याांपैर्की मीपण 

साधा िाहता. आपल्या गाण्याांचवषयी मया पामराने र्काय 

बोलावे? हे महणजे रस्त्यावरच्या खापराच्या एर्कतारीने 

सरस्वतीच्या हातातील रुद्रवीणेचवषयी बोलण्यासारखे होईल 

महणून मी ते धािस र्करणार नाही. पण आपला स्वर नसता 

तर आयषु्यातल्या अनेर्क उदास, एर्कटेपणाच्या क्षणी, 

माऊलींच्या मायेने, तरु्कोबाांच्या आतपतेने आचण आईच्या 

प्रेमाने र्कोणी आमिी समजूत र्काढली असती? सांभवाचम यगेु 

यगेु, या श्रीरृ्कष्णाच्या विनाइतर्कां ि, तू जहााँ जहााँ िलेगा, 

मेरा साया ( स्वर ) साथ होगा । हे आपण आमहाला चदलेलां 

विन आहे. हे विनि आमहा र्करोिो भारतवाचसयाांिी 

सावली आचण उमेद बनून राचहले आहे.  
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इ. स. एर्कोणीसशे पांच्याण्णव साली बाबासाहेब 

परुांदऱ्याांच्या पांिाहत्तरीच्या र्कायपक्रमात आपण रे्कलेले 

अभ्यासपूणप भाषण हा आपल्या व्यचक्तमत्वािा एर्क वेगळाि 

पैलू होता.  

इ. स. एर्कोणीसशे सत्त्याण्णव साली अमेरररे्कतील  

बॉस्टनच्या बहृन महाराष्र मांिळाच्या अचधवेशनात 

समारोपाच्या र्कायपक्रमात सादर होणाऱ्या 'जाणता राजा' या 

महानाटयातला शाहीर मी सादर र्करत असताना, 

आशाताई ांव्यचतररक्त तमुच्यासर्कट सगळे मांगेशर्कर रु्कटुांब 

समोर बसलेले होते. प्रयोग सांपल्यानांतर मा. बाबासाहेबाांनी 

आपल्याला माझी ओळख र्करून चदली," हे आमिे शाहीर!" 

त्यावेळी त्या जगचिख्यात र्कां ठातून र्कौतरु्कािे स्वर बाहेर 

पिले,  

"तमुही खूप छान नािता ....."  

माझ्यासारख्या सामान्य र्कलार्काराला आयषु्यात 

आणखी र्काय हवे असते? आपल्याशजेारी दोन चमनीटां उभे 

राहता आले, आपल्यार्किून र्कौतरु्कािे िार शब्द ऐर्कायला 

चमळाले, आयषु्यािे साथपर्क झाले. 



आनदं तरगं…..147 

 

आज तमुिा वाढचदवस, पढुच्या वषी आपण मा. 

बाबासाहेबाांिा शतर्कपूती सोहळा साजरा र्करणार आहोत 

त्या वेळेस तमुही हजर असणारि, पण नऊ वषापनी जेव्हा 

तमुिी शतर्कपूती सारां जग साजरां र्करले, त्या वळेेस मा. 

बाबासाहेब पण त्या र्कायपक्रमात आपल्याला हव े असणार 

याचवषयी आमच्या मनात खात्री आहे. आपणाां दोघाांना 

जगदांबेने उदांि आयषु्य आचण आरोग्य प्रदान र्करावे हीि 

प्राथपना. 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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४२. करुणाष्टके 

 

मध्यरात्रीनांतर र्कधीतरी पाऊस सरुु झाला असावा. 

ढग येतील तसतशी सर पिून जात होती. जागा नवीन 

असल्याने झोप येति नव्हती. सर आली र्की पत्र्यावर 

वाजायिी, मग पागोळ्याांिा आवाज. मी उगीिि त्यात मन 

गुांतवून लोळत पिलो होतो. एर्का बाजूला बाबासाहेब झोपले 

होते. त्याांिी झोप मोिायला नर्को महणून तसाि पिून होतो. 

१९८८ िा जलैु मचहना,  

'जाणता राजा' मधल्या सगळ्या र्कलार्काराांना 

बाबासाहेब सहलीसाठी सज्जनगिला घेऊन आले होते. 

मांचदराशेजारच्या ओवरीतल्या एर्का खोलीत मी, बाबासाहेब, 

प्रतापराव आचण आणखीन दोन िार जणाांिी व्यवस्था होती. 

घियाळ्यात पाचहलां तर पावणेपाि झाले होते, झोप 

उिालीि होती. हळूि उठून खोलीच्या बाहेर आलो. पाऊस 

येत जात होता. समोरच्या खाांबावर असलेल्या चदव्याच्या 

चपवळसर प्रर्काशात मांचदरािा पररसर र्काही वेगळाि भासत 

होता. 
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 एवढयात, उजव्या बाजूच्या र्कोपऱ्यातून एर्क 

गोरापान दाढीधारी रामदासी खाांद्यावर भली मोठी घागर 

घेऊन उच्िरवाने मनािे श्लोर्क महणत देवळात गेला. मी 

ओढल्यासारखा त्याच्यामागे गेलो. समथाांच्या समाधीवरिी 

वसे्त्र र्काढून त्यािी पूजेिी तयारी सरुु होती. सगळां पहात 

नसु्ता बसून होतो. र्काय आखीव रखेीव आयषु्य होतां 

समथाांि! पचहली बारा वषप घरी जाांबेस वास्तव्य, भरपूर 

खोिया, दांगामस्ती, मग माांिवातून पलायन. पढुिी बारा वषे 

टार्कळीला गायत्रीि परुश्चरण, त्यानांतरिी बारा वषप सांपूणप 

भारतभर पायी भ्रमण.  

महाबली हनमुांताच्या आजे्ञनसुार दचक्षणेस 

महाराष्रात शचक्तिी उपासना. चनमापण होऊ घातलेल्या 

स्वराज्यासाठी समाजािी मानचसर्क आचण शारीररर्क तयारी, 

त्या स्वराज्यासाठी चनमापण रे्कलेलां भगवांताि अचधष्ठान, 

चशवथरसारख्या एर्काांतस्थळी वास्तव्य, दासबोधािी रिना. 

चशवछत्रपतींच्या राज्याचभषेर्कानांतर सज्जनगिावर रे्कलेले 

वास्तव्य. रे्कवढया चवपलु साचहत्यािी चनचमपती, हा माणूस 

र्काळाच्या पढेु तीनशे वषप पहात होता महणून तर आजही 

दासबोधातले सवप सामाचजर्क आचण राजर्कीय सांदभप 



आनदं तरगं…..150 

 

आजच्या सामाचजर्क आचण राजर्कीय पररचस्थतीशी तांतोतांत 

जळुतात. 

या पाश्वपभूमीवर र्कसे जगतो आपण? गांगा गये 

गांगादास, जमना गये जमनादास. र्काही नेम नाही, व्रत नाही, 

ध्यान नाही, जप नाही, घांटीच्या आवाजाने भानावर आलो. 

आरती सरुू झाली होती. 

आजसदु्धा मागां वळून पहाताना वाटतां, समथाांनी र्करुणाष्टरे्क 

आपल्यासाठीि चलहीलीत. 

'िपळपण मनािे मोचिता मोिवेना,  

सर्कळ स्वजनमाया सोचिता सोिवनेा. 

घिी घिी चबघिे हा चनश्चयो अांतरीिा,  

महणवूनी र्करुणा हे बोलतो दीन वािा' .. 

 

 

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन 

साभार. 
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४३. सरत्या र्षावचा क्षहशोब. 

 

जरी जानेवारी ते चिसेंबर ही र्कालगणना आपली 

नसली तरी सारां जग हीि र्कालगणना मानते महणून या 

वषापच्या सरत्या चदवसात हा थोिासा गेल्या वषापिा मागोवा. 

खर ेतर वषापिी सरुुवात इतर वषापसारखी उत्साहाति झाली 

होती. पण याच्या पोटात र्काय भयांर्कर दिले होते हे रु्कणास 

ठाऊर्क होते? वषापच्या सरुुवाती सरुुवातीला र्काही जणाांिी 

भाचर्कतां यायला सरुुवात झाली होती पण नेहमीप्रमाणेि 

सगळ्याांनी त्याच्यार्किे दलुपक्ष रे्कलां.  

मािपपासून सगळां जग ज्या सांर्कटात वेढलां गेलां तो 

वेढा आत्ता रु्कठे थोिा सैल होताना चदसतोय. मधल्या 

र्काळात अनेर्क घटना घिल्या. ज्याच्या नोंदी ठेवणेसदु्धा 

अवघि झाले आहे. रु्कठले रु्कठले ग्रह रु्कठल्या रु्कठल्या 

ग्रहाांना भेटले, र्कोण रु्कणाच्या घरात राहून गेले यापेक्षा याांनी 

सगळ्याांनी चमळून चर्कती जणाांना बेघर रे्कले हा चहशोब 

भयांर्कर आहे. लॉर्किाऊन झाले, माणसां घरात र्कोंिली 

गेली, पशपुक्षी चनभपयपणे चहांिू लागले, वातावरणािी हानी 

भरून चनघाली, चनसगापिा ढळलेला समतोल र्काहीसा 
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साधला गेला पण माणसािा ढळलेला तोल र्काही सावरायिी 

चिन्हे नाहीत.  

रु्कणाला आयती ताटे वाढून चमळाली, रु्कणाला 

भरल्या ताटावरून उठवले गेले, रु्कणाच्या तोंििे घास 

पळवले गेले, रु्कणाच्या मखुी अनायासे िार घास भरवले 

गेले. ज्याांच्या घरिी माणसे या महामारीत हर्कनार्क दगावली 

त्याांच्या दःुखािा चहशोब र्कोण ठेवणार? स्वतःला आचण 

घरच्याांना साांभाळता साांभाळता अनेर्काांच्या नार्की नऊ 

आले. चनयतीने हे सार ेर्का घिवून आणले यािे उत्तर र्कधीि 

चमळणार नाही र्कारण चनयतीच्या दृचष्टर्कोनातून हा एर्क 

नेहमीिा खेळ होता. प्रश्न एवढाि आहे र्की आपण याच्यातून 

र्काय चशर्कलो? ज्याांनी मतृ्यू जवळून पाचहला, त्याांना 

जीवनािे महत्व पटले र्का? ज्याांनी भूर्क जवळून अनभुवली, 

त्याांना जेवणािे महत्व पटले र्का? जे र्कायम मस्तीत जगले, 

त्याांना माणसुर्कीिी ओळख पटली र्का? प्रेम, आपलुर्की, 

समाधान, मदत, समजूतदारपणा, र्कारुण्य, सांवेदना, 

सहवेदना या शब्दाांिी खरी ओळख आपल्याला पटली र्का?  



आनदं तरगं…..153 

 

जी मांिळी याही र्काळात अहांर्काराला धरून पाशवी 

वतृ्तीने वागत राचहली, त्याांच्या नीिपणािे चहशोब चनयती 

त्याांच्या पदरात घालेल अशी आशा र्करुया. 

एर्क गोष्ट मात्र नक्र्की र्की या चवश्वात र्कोणतीही गोष्ट अर्कारण 

र्कधीि घित नाही. प्रत्येर्क 

घटनेिी एर्क र्कारणमीमाांसा 

असते, र्कायपर्कारण भाव 

असतो, रु्कणीतरी चनचमत्त 

होतो आचण हे चस्थत्यांतर 

घिून येते. असां एर्क 

चनयतीिां चस्थत्यांतर 

आपल्याला अनभुवायला 

चमळालां पण खरा प्रश्न 

चशल्लर्क उरतोि तो महणजे 

आपण यातून र्काय चशर्कलो? 

यािां उत्तर सर्कारात्मर्क आचण चवधायर्क असेल तर आपण 

उत्तीणप झालो आचण नर्कारात्मर्क आचण चवघातर्क असेल तर 

मात्र आपण अशाि चवनाशर्कारी घटनाांना आमांत्रण देत 

रहाणार एवढां नक्र्की.     
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४४. नई सुबह 

 

नई सबुह र्की नई चर्करने  

हरहेर ेपात, िूट पडे झरने ॥ 

हो रहा सार ेदखुों र्का अांत  

उग आई, नई आशाएाँ अनांत ॥ 

िैली धूप हुआ उचजयारा 

तम चवनाश र्का रोशनी से हारा ॥ 

खग उडान भर घर से चनर्कले 

टूटे बांधन ताले चनर्कले ॥ 

पर्किर्कर एर्क दूसर ेर्का हाथ 

िलना है अब तो साथ साथ ॥ 

परमात्मा र्की पूणप हुई परीक्षा 

मानव ने ली मानवता र्की चदक्षा॥ 

नए साल र्की नई दृचष्ट 

माता अपनी है यह सचृष्ट ॥ 

मन में रखर्कर यहीं आत्मभान 

र्करना है हर प्राणी र्का सममान ॥ 

तभी चजवीत हम रह पाएाँगे 
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र्काले बादल छट् जायेंगे ॥ 

सखु र्की वषाप, सांतोष र्का सपना 

यहीं होगा चिर जीवन अपना ॥ 
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४५. एकाकी 

 

इ. स. २०१६ सालिा सपटेंबर मचहना. माझ्या 

चमत्राने नळदगुपिा चर्कल्ला दत्तर्क घेऊन दोन वषप झाली होती. 

दोन वषापत खूप सधुारणा झाल्या होत्या. दोनअिीि र्कोटी 

रुपये खिप झाले होते. ते सगळे पाहात आमही चर्कल्ल्यात 

चहांित होतो. चर्कल्ल्यावर चर्कल्लेदारािा एर्क मोठा वािा 

आहे, समोर र्कारांजे, िारही बाजूला िार दरवाजे असां सगळां 

वैभवशाली पण आत्ता उध्वस्त झालेलां बाांधर्काम पाहात 

चिरत होतो.  

अिानर्क वाियाच्या या दरवाजासमोर आलो आचण 

थबर्कलो. चर्कती राजवटी पाचहल्या या दरवाजाने? बाराव्या 

शतर्कातील यादवाांच्या, पांधराव्या शतर्कातील बहामनींच्या, 

नांतरच्या र्काळातील इांग्रजाांिी राजवट. मधला र्काही र्काळ 

चनजामशहािा एर्क मोठा सरदार साबाजी अनांत इथे 

वास्तव्यास होता. र्कोणी र्कोणी या दरवाजािा वापर रे्कला 

असेल? प्रिांि पसरलेल्या चर्कल्ल्यावर हा दरवाजा एर्का 

बाजूला आहे. दरवाजासमोरही र्काही नाही आचण मागिा 

वाियािा सांबांध तटुलेला. इचतहास हरवलेल्या आचण 
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भचवष्यािी वाट िरु्कलेल्या हतभागी वतपमानासारखां, त्यािां 

एर्कार्की अचस्तत्व पाहून खूप चखन्न वाटलां. जेव्हा जेव्हा मी 

चर्कल्ले चिरतो, तेव्हा तेव्हा जनु्या वभैवशाली इमारतींपेक्षा 

या अशा एर्कार्की, दलुपचक्षत इमारती माझ्याशी जास्त 

जवळीर्क साधतात.  

त्याांिा वतपमानातला दोस्त व्हायला मला आवितां. 

इचतहासािा चवद्याथी असल्यामळेु, इतराांपेक्षा थोिां र्काळाच्या 

मागां जाऊन मला पाहता येतां. त्यात मग अनेर्क घटना, 

अनेर्क व्यचक्तमत्व चदसू लागतात. र्कधी जय चदसतो, र्कधी 

पराजय. र्कधी बाांधर्कामां चदसतात, र्कधी त्या वास्तूत 

रांगलेल्या मैचिली चदसतात. र्कधी त्या राजािी चमरवणूर्क 

चदसते, र्कधी एखाद्या सज्जातून सारांगीिे सूर ऐरू्क येतात, 

रु्कठे तबल्यािी थाप ऐरू्क येते, रु्कठे घुांगराांिी चर्कणचर्कण ऐरू्क 

येते. माझ्या मनाला वाटतां, माझ्या अभ्यासामळेु, माझ्या 

इचतहासाच्या प्रेमाखातर मी हे माझ्या मनःिकू्षांसमोर उभां 

र्करु शर्कतो. पण ज्याांनी हे प्रत्यक्ष पाचहलां, अनभुवलां, 

सोसलां, भोगलां, त्या या एर्कार्की इमारती जर तो इचतहास 

साांगू लागल्या तर ...? असो, इचतहासात जर तरला र्काही 
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स्थान नाही. पण प्रत्येर्क चर्कल्ल्यावर अशी एखादी इमारत 

असते, जी मला चनशब्द र्करुन सोिते.  
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४६. आहट 

 

क्या र्कोई गजुरा यहााँ से? इर्क आहटसी सनुाई पडी. 

बरसों गजुर गए यहााँ से चर्कसी र्की परछाई गजुर ेहुए. दरवाजा 

हमेशा बांद रहा र्करता था. घर र्की दलु्हन नीिे नदीपर पानी 

लेने जाया र्करती थी. दरवाजे रे्क बाहर दो पहरी खडे रहते 

थे. पूनम र्की रात घर र्की बहु बेचटयााँ नीिे नदीपर घमुने 

जाया र्करती थी. उस वक्त र्किा पहारा रहता था. मदों र्का 

इदप चगदप घूमना भी मना था. आज ये दरवाजा खूला छोिे सौ 

साल बीत गए. आज ना तो चर्कसी र्की  पायल छनर्कती, ना 

चर्कसी र्का घुाँघट सवरता है, ना चर्कसी र्की िूिी झनर्कती है 

और ना चर्कसी र्की गागर छलर्कती  है. राह तर्क तर्क रे्क ये 

चसचढ़यााँ भी पत्थर हो गयी.  

पासवाले पेडर्की टहचनयॉ ां भी झरु्क झरु्क रे्क अांदर 

झाांर्कती है चर्क शायद र्कोई आयेगा. समय र्कटता नही मगर 

बीतता िला जाता है, अब तो आदत सी हो गयी है. चदनभर 

इन पत्तों र्की परछाईयोंसे खेलता हूाँ और रातभर तनहाईयों 

से. रु्कछ हवासी गजुरी, रु्कछ सन्नाटा टूटा, इस चलए ऐसा 

लगा चर्क शायद यहााँ से र्कोई गजुरा.  
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इस चलए पूछा चर्क क्या र्कोई यहााँ से गजुरा? वक्त ही 

होगा शायद, उस रे्क चसवा यहााँ से ऐसे बेवक्त र्कौन गजुरता है 

.....?  

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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४७. क्षतन्हीसाजंा 

 

रात्री उशीरापयांत गपपाांिा िि जमलेला असायिा. 

पहाटेिा गारठा सटुला र्की देवळात जाऊन, र्कोपरा धरून 

अांग टारू्कन द्यायिां ही नेहमीिी सवय. पनु्हा सर्काळपासून 

चमत्राांबरोबर भटर्कां ती सरुू. दहा सािेदहापासून उन्हािा 

र्किार्का जाणवायला लागायिा. सगळां भगभगीत चदसू 

लागायिां. चमत्राांिी िोटोग्रािी आवरलेली असायिी. 

रु्कणाच्यातरी झोपिीत ताांदळािी भार्करी, बटाट्यािा रस्सा 

पोटात ढर्कलायिा आचण गपप पनु्हा दवेळािा र्कोपरा धरून 

पिून रहायिां. बाहेर उन्ह लहालहा र्करत असायिां. झळा 

आतपयांत जाणवायच्या. िोळे चमटून पिून रहायिां. मधूनि 

रु्कणीतरी चर्कल्ला पहायला आलेलां, एखादां दरु्कटां माणूस 

येऊन दशपन घेऊन जाई. पिल्या पिल्या देवळाच्या 

दरवाज्यातून बाहेरिां चदसणारां चित्र, मेंदूवर स्पष्ट उमटायिां. 

त्या मोर्कळ्या जागेतून चदसणारां आर्काश, झािाांच्या िाांद्या, 

एखाद्या दगिातून र्कोरलेल्या चित्रासारख्या चदसायच्या. 

िार सािेिारनांतर उन्हां मवारायिी. दपुारच्या झळा 

मांद व्हायच्या. अििणीला, सावलीला बसलेली  पाखरां उिू 

लागायिी. घराच्या ओढीनां थवेच्या थव े इर्किून चतर्किे 

जायिे. बाहेर येऊन बघावां तर चभांतीिा, तटािा, 

पायाखालिा खिर्क न खिर्क तापलेला असायिा. तोंिावर 
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पाणी मारून एर्कदा उजव्या हाताांच्या झोपियाांच्या चदशेने 

हार्क मारायिी. वसांता ताांब्यात िहा घेऊन येईपयांत 

चशवसमाधीच्या िाव्या हाताच्या पायऱ्याांवर ितर्कल मारून 

बसायिां. सर्काळी या चदशेला  खेळली गेलेली  आर्काशातली 

रांगपांिमी आता पचश्चमेर्किे टर्कमर्कार्किे सरुु झालेली 

असायिी. चपतळीतून िहा घ्यायिा अन िटिट पावलां 

उिलीत बाजारपेठ गाठायिी.  

रु्कठल्याशा दरु्कानािी भक्र्कम चभांत िढून बसून 

रहायिां. तो देवाघरिा चित्रर्कार भराभरा िटर्कार े मारत 

आर्काशािा मांिप रांगवायला घ्यायिा. क्षणाक्षणाला रांग 

बदलायिे. दोन िोळयात ते सारां सामावून घेता घेता परुवेाट 

व्हायिी. तो अस्ताला जाणारा सूयप पाहताना भान हरपायला 

व्हायिां. र्कानावर अपपाांच्या मनीिां वाक्य ऐरू्क यायिां, "आपपा 

नारायेन चर्कती ग्वाि चदसतो न्हाई ......" हळूहळू ती 

सोन्यािी लगि िोंगराआि दिून जायिी. आर्काशभर रांगाांिे 

िटर्कार ेउठलेले असायिे. अस्ताला जाणारी िरु्कार चर्करणां 

िोंगराआि दिून जायिी. चतर्किां जगदीश्वरात आचण 

राजसभेत एर्का सरुात बिवलेल्या नगाऱ्यािे आवाज ऐरू्क 

यायिे. िपला खरित खरित वसांतािी झोपिी गाठायिी. 

त्यािी आई चतन्हीसाांजेिा तळुशीपाशी चदवा लावून जाई. 

त्यािा उजेि आमच्या िेहऱ्यावर पिायिा. नर्कळत हात 

जोिले जायिे. 



आनदं तरगं…..163 

 

४८. क्षर्नर्णी 

 

३४१ वषप झाली महाराज, तमुही दहे ठेवून. पण 

आजही आठवण आली तरी घशात आवांढा दाटून येतो. 

आत्ता चजवांत असलेल्या रु्कणीही तमुहाला पाचहलां नाही, 

अनभुवलां नाही. चशवरायािे रै्कसे बोलणे, चशवरायािे रै्कसे 

िालणे हे आमहाला र्कसे ठाऊर्क असणार? मग असा 

र्कोणता चिवट धागा तमुच्या आमच्यात होता, जो 

जवळजवळ सािेतीनश े वषप न तूटता चदवसेंचदवस त्यािा 

पीळ घट्ट होत गेला. या महाराष्राच्या मातीत जन्मणाऱ्या 

प्रत्येर्काला तमुिी एवढी ओढ र्का? 

र्का आमहाला असां वाटतां र्की तमुही राज्याचभचषक्त 

छत्रपचत असूनही आमहाला घरच्या विीलधाऱ्या 

माणसाांसारखे वाटता? र्का आयषु्यातलां प्रत्येर्क सखु, प्रत्येर्क 

दःुख तमुच्यासमोर येऊन साांगावां वाटतां? र्का समाधीसमोर 

हात जोिून उभां राचहलां र्की िोळ्यातून धारा सरुु होतात? 

मन हलर्कां  वाटतां. र्का त्या समाधीच्या िरशीवर बसलां र्की 

आईच्या रु्कशीत बसल्यासारखां वाटतां? पूवी तर वषापतून िार 

िार वेळेला यायिो, आता दोन वषप होऊन गेली, जीव र्कसा 
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र्कासावीस होतोय र्काय साांगू? दशावतारातला श्रीरृ्कष्ण हा 

पूणापवतार होता, त्याला आदशप मानणार े तमुही, आमच्या 

दृष्टीने दहावे अवतारि होता आचण आहात. 

अयोध्या, र्काशी, मथरुा मकु्त र्करण्यािां स्वपन उराशी 

बाळगून आयषु्यािी अवधी झाल्याने आपण एर्का 

चिरांजीवाच्या जन्मचदनी देहत्याग र्करून चिरांजीव झालात. 

पण तमुिां र्कतृपत्व, तमुिां अचस्तत्व, तमुिां ममत्व सारां सारां 

अजूनही आमच्या प्रत्ययाला येतयां, नव्हे नव्हे ती आमिी 

वचिलाचजपत सांपत्ती आहे. ती वाढवण्यािा, ती जपण्यािा, 

चतिे वारस होण्याच्या पात्रतेिे आमही होऊ एवढाि 

आशीवापद द्या आचण लवर्करात लवर्कर माहेरी बोलावून घ्या. 

सध्याच्या वातावरणात तमुच्या समाधीिा स्पशपि िक्त 

जगण्यािी, चटरू्कन रहाण्यािी प्रेरणा दऊे शर्कतो. 
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४९. र्ो शाम कुछ अजीब थी | 

 

र्काही गोष्टींिे अथप र्कळायला र्काही र्काळ जाण्यािी 

गरज असते. आमही र्कॉलेजला असताना खामोशीच्या 

गाण्याांिी के्रझ होती. 

“हमने देखी है, इन आाँखोर्की महर्कती खूशबू .... 

तमु परु्कार लो, तमुहारा इांतजार है ... 

वो शाम रु्कछ अजीब थी ....” 

मळुाति गलुजारसाहेबाांिां थोिसां गूढ अथपगभप र्काव्य, 

अत्यांत सुांदर र्कथा, धमेंद्र, वचहदा रहेमान, राजेश खन्नािा 

अचभनय असां एर्क छान जमून आलेलां प्रर्करण होतां ते. असो, 

मला चसनेमावर चलहायिां नाहीए. त्यातली गाणी हा माझा 

वीर्क पॉई ांट होता. त्यातही 'वो शाम, रु्कछ अजीब थी' हे गाणां 

त्यावेळेस पूणपपणे उमजलां नव्हतां. पचहल्या र्किव्यात पूणपपणे 

भूतर्काळ आचण बहुताांशी तेि शब्द वापरून पढुच्या 

र्किव्यात वतपमानर्काळ, गलुजाराांनी ज्या तार्कतीने चलहलाय 

त्याला तोि नाही. चसनेमात गाणां येतां, तेव्हाही त्यािे सांदभप 

लागत नाहीत, सांदभप लागतात चसनेमा सांपताना आचण त्या 

नाचयरे्क तरे्कि आपणही शॉर्कमधे जातो. पण त्या उमलत्या 
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वयात त्या शॉर्किा धक्र्का जेवढा बसत नाही चर्कां वा बसला 

नाही चर्कां वा समजला नाही महणू हवां तर तेवढा तो आत्ता 

पन्नाशी उलटल्यानांतर बसतो चर्कां वा समजतो. 

त्यार्काळिी र्काही स्वपनां, र्काही इच्छा, र्काही व्यचक्त 

याांच्याबाबतीत आपण पचहला अांतरा गहृीत धरलेला असतो. 

त्या गहृीतर्कावर आधारीत र्काही भचवष्यािी स्वपन पाचहली 

असतात. अिानर्क सगळां चित्र बदलतां, चित्रपटातल्या 

धमेंद्रसारखे आपण भानावर येतो, आपल्या ठरलेल्या 

भूचमरे्कबरोबर, आयषु्याबरोबर वाहात जातो. वचहदा चतथेि 

रहाते. 

र्काही वषाांनी राजेश खन्ना चतथे येतो, तोही र्काही 

र्काळाने भानावर येतो, चनघून जातो, वचहदा चतथेि रहाते. 

आपणमात्र वाहत्या आयषु्याबरोबर वाहात राहातो, 

मजेत जगतो आचण र्कधीतरी आपल्याला चतिी आठवण 

येते, आपण आतून हलतो, मधल्या र्काळात र्काय घिून गेलां 

आपल्याला र्काही माचहत नसतां, ना ही आपण जाणून 

घ्यायिा प्रयत्न र्करतो आचण परत एर्कदा चतला गहृीत 

धरायिी िूर्क र्करतो, महणतो, 

'मेरा खयाल है अभी  



आनदं तरगं…..167 

 

झरु्की हुई चनगाह में 

दबी दबी हाँसी भी है 

दबी हुई सी िाह में 

मैं जानता हूाँ मेरा नाम 

गनुगनुा रही है वो 

यही खयाल है मूझे  

रे्क पास आ रही है वो 

वो शाम रु्कछ अजीब थी ....' 

र्का र े बाबा, चतला चतिां र्काही आयषु्य नाही र्काां? 

तलुा हवां असलां र्की चतला आठवायला आचण तलुा नर्को 

असलां र्की चतला चवसरायला, ती र्काय एर्क खेळणां आहे? 

मळुात तझुां तरी चतच्यात गुांतणां चर्कती खरां आचण प्रामाचणर्क 

होतां? आचण समजा असलां तर ती गुांतली होती र्का तझु्यात? 

र्का तेसदु्धा तू गहृीत धरूनि िालला होतास? अशा असांख्य 

प्रश्नाांिी माचलर्का पन्नाशीनांतर उभी राहते. ज्याांिी उत्तरां, एर्क 

तर सापित नाहीत चर्कां वा आपल्याला हवी तशी चमळत 

नाहीत. मळुात हे प्रश्न माांिायिां धािसि आपण र्करत नाही. 

त्यामळुां  आयषु्याच्या नावेत बसून रु्कठल्या तरी दसुऱ्याि 
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वचहदाच्या माांिीवर िोर्कां  ठेवून आपण चतसऱ्याि वचहदाला 

आठवत, खोटां खोटां महणत रहातो, 

'मेरा खयाल है अभी 

झरु्की हुई चनगाह में 

दबी दबी हाँसी भी है 

दबी हुई सी िाह में 

मै जानता हूाँ मेरा नाम  

गनुगनुा रही है वो 

यही खयाल है मझेु 

रे्क पास आ रही है वो 

वो शाम रु्कछ अजीब थी 

ये शाम भी अजीब है 

वो र्कल भी पास पास 

थी 

वो आज भी र्करीब है .. 

वो शाम' 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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५०. जाने क्या सोचकर? 

 

र्काही र्काही वेळा र्काही शब्दाांिे अथप र्काही रे्कल्या 

सापित नाहीत. अांगाला तेल लावलेल्या पैलवानासारखे ते 

पर्किीतून चनसटून जातात. चर्कनारामधे चजतेंद्रच्या तोंिी 

चर्कशोरच्या आवाजात एर्क गाणां आहे, “जाने क्या सोिर्कर 

नहीं गजुरा, इर्क पल रातभर नहीं गजुरा.” या इर्क पल 

रातभर नहीं गजुराने िोक्यािा भगुा रे्कला. असा रु्कठला क्षण 

होता, ज्याने सगळी रात्र व्यापून टार्कली होती?  

मला लॉर्किाऊनमधल्या चर्कत्येर्क रात्री आठवल्या. 

र्कां टाळून झोपेिी आराधना र्करीत अांथरूणावर अांग टारू्कन 

द्यावां तर मनाच्या अांगणात आठवणींिी र्काटी चधांगाणा 

घालायला यायिी. हरप्रयत्नाने सारवलेलां अांगण उखिून 

चनघायिां. एखादां र्काटप  ररर्कामया उखळाति जनु्या अचप्रय 

घटनाांि र्काांिण माांिायिां. दणर्कन एखादा मसुळािा घाव 

र्किेवर बसायिा. दिर्कायला व्हायिां. घि्याळािे र्काटे पढेु 

सरर्कायिेि नाहीत. सारां चवश्व एर्का अनाचमर्क भीतीच्या  

सावटाखाली गाढ झोपी गेलेलां असायिां.  
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इर्किां पोराांनी िेर धरलेला असायिा. सगळां अांगण 

उखिून चनघालेलां असायिां. एरे्कर्क पोरगां सटु्ट र्करुन घरी 

पाठवावां, तशा आठवणी सटु्टया र्करून घालवून द्याव्या 

लागायच्या. टक्र्क िोळे उघिे ठेऊन अांधारात बघायिी 

सवय र्करुन घ्यावी लागायिी. इर्क पल रातभर नहीं गजुरािा 

अथप र्कळायला लागायिा. हळू हळू पहाट व्हायिी. 

आठवणींिा गोंधळ सांपलेला असायिा. एर्क ररर्कामपण 

जाणवायिां. एर्कटेपणा जाणवायिा. अन मग हळूि पढुिा 

अांतरा मनात िोर्कावायिा.  

“अपनी तनहाईर्का 

औरोंसे ना चशर्कवा र्करना, 

तमु अरे्कले ही नहीं हो  

सभी अरे्कले है, 

ये अरे्कला सिर नहीं गजुरा      

जाने क्या सोिर्कर नहीं गजुरा 

इर्क पल रातभर नहीं गजुरा 

....”  

 

िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 

 



आनदं तरगं…..171 

 

५१. जूस्तजू 

 

माणूस गदीपासून सटु्टा असला आचण मन थोिसां 

शाांत असलां र्की जनु्या आठवणींिी गदी होते. आयषु्यािा 

चित्रपट ्लॅशबॅर्कमधे जातो. आता यातले र्काही ्लॅशबॅर्क 

वयोमानानसुार साांगता येण्यासारखे नसले तरी र्काही 

आठवणींिा ्लॅशबॅर्क मनाला उभारी देऊन जातो. परवा 

चदवशीपासून इथे महाबळेश्वरला आल्यापासून खूप जनु्या 

आठवणींनी गदी रे्कली आहे. 

नाईट ऑि लांिनमधलां एर्क गाणां रिीने खूप छान 

गायलां आहे.  

'ओ माय लव्ह ...' ऐ ांशीच्या दशर्कातले र्कॉलेजिे चदवस. 

मध्यमवगीय असल्याने िार मोठया महत्वार्काांक्षा नव्हत्या, 

पण खऱ्या अथापने जे जे सुांदर, उदात्त, उन्नत त्याच्या 

त्याच्या प्रेमात पिण्यािे चदवस होते. त्यातही आपल्याला 

झेपेल त्याच्याि भोवती स्वपने चवणली जात. प्रत्येर्क 

स्वपनाांिा र्कें द्रचबांदू तोि असे. यावरच्या गाण्यातला एर्क 

अांतरा आहे. जो त्या र्काळात खूप सांदचभपत होता. आता त्या 
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सांदभापिे, सांदभापसचहत स्पष्टीर्करण  दणेे शक्य नाही आचण 

योग्य ही नाही. त्यािे शब्द आहेत, 

“सामने जो एर्क तू न हो, 

चदलमें र्कोई आरजू न हो, 

मांचजले हजार हो मगर, 

मांचजलों र्की जूस्तजू न हो ...” 

एखादां वेगवान र्कथानर्क असावां तसा तो जीवनािा 

चित्रपट सांपून गेला. पढुच्या र्काळात खरोखर मांचजले हजार 

झाल्या, त्याांच्यासाठी खूप पळापळही र्करुन झाली. पण ज्या 

गोष्टीिी आरजू होती, ज्या आरजूिी जूस्तजू होती ती गोष्ट 

हातातून चनसटून गेली ती र्कायमिीि. आता पन्नाशी 

उलटून गेल्यावर या गोष्टींर्किे बघताना आपली त्या 

र्काळातली धावपळ चर्कती बाचलश होती असां प्रामाचणर्कपणे 

वाटतां. आचण ज्या गोष्टींसाठी आपण धावपळ र्करत होतो 

त्या गोष्टींच्या पररघात आपल्याला स्थान होतां र्का नाही हा 

प्रश्न तर अलाचहदाि रहातो.  

पण तो र्काळ मात्र त्या गोष्टींच्या आरजूत, जूस्तजूत 

खूप छान गेला एवढां मात्र नक्र्की. पनु्हा त्यात गांमत आहे. 

आरजू आचण जूस्तजू या दोन्हींतही सूक्ष्म िरर्क आहे. 
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आरजू खूप गोष्टींिी असते, पण ज्या आरजूांसाठी प्रामाचणर्क 

प्रयत्न रे्कले जातात, मन त्याचवषयी प्रामाचणर्क असतां तीि 

जूस्तजू होऊ शर्कते. थोिां सेंटी झाल्यासारखां वाटतयां खरां. 

पण खरां साांगतो, गेल्या नऊ दहा मचहन्यात इतक्या 

चनवाांतपणे चविार र्करायला वेळि चमळाला नव्हता. त्यातून 

इथलां वातावरण, सगळांि मनािी र्कवािां उघिणारां आहे. 

महटलां, तमुच्याशी शेअर र्करायला र्काय हरर्कत आहे. जाता 

जाता या जूस्तजू शब्दाला खऱ्या अथापने अधोरचेखत र्करणारां 

गाणां साांगतो, 

जूस्तजू चजसर्की थी, 

उसर्को तो ना पाया हमनें, 

इस बहाने से मगर देखली, 

दचुनया हमनें ..... 

थोिा गैरसमज झाला असेल तर दूर र्करतो, मला 

खरांतर प्राध्यापर्क व्हायिां होतां पण झालो वचर्कल! 

त्याच्याबद्दल चलचहलयां बरां र्काां हे, नाहीतर तमुहाला र्काहीतरी 

वेगळिां वाटायिां ........ 
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५२. ह ेपक्षर्ि आत्मयानंो! 

 

जगाच्या इचतहासात आजपयांत अनेर्क र्कारणाांनी 

नरसांहार झाले. र्कधी साम्राज्य चवस्तारासाठी, र्कधी 

धमपप्रसारासाठी, र्कधी नैसचगपर्क आपत्तींमळेु, तर र्कधी 

राजर्कीय आचण सामाचजर्क चविारधारिेा चवरोध महणून. 

मागच्या वषी पनु्हा एर्कदा सगळ्या जगावर आचथपर्क सत्ता 

गाजवायच्या राक्षसी महत्वार्काांके्षतून वरवर नैसचगपर्क वाटेल 

असे जैचवर्क सांर्कट परत चनमापण रे्कले गेले आचण आत्ता या 

क्षणापयांत या सांर्कटात जगभरातील र्कोट्यावधी लोर्काांना 

आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. 

खर ेतर ज्या राष्राने हे सांर्कट चनमापण रे्कले, ते राष्र 

चवरुद्ध इतर सवप जग असा एर्क सांघषप, मानववांश 

वािवण्याच्या हेतूने झालेला आपल्याला चदसायला हवा 

होता. परांत ुआचथपर्क अचधसत्ता गाजवायच्या राक्षसी हेतूने हे 

सांर्कट चनमापण रे्कल्याने, जगाच्या र्कानार्कोपऱ्यात असणाऱ्या 

सवप देशातील राक्षस या सांर्कटािा सांधी महणून उपयोग 

र्करून घेण्यासाठी पढेु सरसावले.  
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र्कोणी औषधाच्या के्षत्रात, र्कोणी धान्याच्या 

बाजारात, र्कोणी सरर्कारात, र्कोणी राजर्कारणात, र्कोणी 

समाजर्कारणात, सगळे जण आपापल्या परीने चजभल्या 

िाटीत पढेु सरसावले आचण वषपभराच्या आत त्याांनी या 

पथृ्वीिा नरर्क र्करुन टार्कला. एवढे होऊनही अद्याप त्याांिी 

लालसा पूणप झालेली नाही. आपापल्या परीने या चवश्वािे 

लिरे्क तोिण्यासाठी ही चगधािे अजूनही तत्पर आहेत.  

माणूस महणून जन्माला आलेल्या या राक्षसाांिा 

नशृांस अवतार अवघ्या मानवतेला र्काचळमा िासून गेला. 

रु्कटुांबेच्या रु्कटुांबे उध्वस्त झाली. अनेर्क जण अनाथ झाले, 

अनेर्काांिे आधार र्कोसळले. राजर्कारण, समाजर्कारण, 

चित्रपट, नाटय, सांगीत, उद्योगजगत  अशा सवप के्षत्रातील 

आचण ज्याांिा या आचथपर्क साम्राज्यवादाशी र्काहीही सांबांध 

नव्हता, असे अनेर्क सामान्य नागररर्क याांिा या राक्षसी 

महत्वार्काांके्षने बळी घेतला. होय, अक्षरशः बळी घेतला. 

र्कोटयावधींच्या सांख्येने बळी पिलेल्या हे पचवत्र 

आत्मयाांनो, मी हात जोिून साशू्र नयनाांनी तमुहाला 

अचभवादन र्करतो, प्रचणपात र्करतो, तमुिे बचलदान र्कदाचपही 

वाया जाणार नाही आचण त्या सवपशचक्तमान परमेश्वरार्किे 
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अशी एर्क यािना र्करतो र्की, या असांख्य बळी पिलेल्या 

आत्मयाांच्या, चवसचजपत न होऊ शर्कलेल्या अस्थींमधून, एर्क 

असे वज्र चनमापण व्हावे, ज्या वज्राने हे सांर्कट चनमापण 

र्करणाऱ्या आचण या सांर्कटािा िायदा र्करून घेणाऱ्या प्रत्येर्क 

राक्षसी वतृ्तीिा आचण ती धारण र्करणाऱ्या व्यक्तींिा, असा 

भयानर्क अांत व्हावा र्की इथून पढुील र्काळात र्कोणीही 

चनसगापच्या चवरोधात जाऊन, त्याच्या आचण पयापयाने 

ईश्वराच्या अचधर्कारात ढवळाढवळ र्करण्यािा मनात 

चविारसदु्धा आणू नये.  

ह ेसर्व शक्षिमान परमेश्वरा, हा जर 

नैसक्षगवक न्याय या आत्मयांना 

क्षमळाला नाही तर आधीच तुझ्या 

अक्षस्तत्र्ार्र प्रश्नक्षचन्ह क्षनमावण 

करणाऱ्या या जगातून मानर्ता 

आक्षण पयावयाने मानर्र्शं 

कायमचा नाहीसा होईल आक्षण 

जर भिच क्षशल्लक राक्षहला नाही 

तर भगर्ंताच्या अक्षस्तत्र्ाला तरी 

काय अथव राक्षहल?                   िोटो - सोशल चमिीयावरुन साभार. 
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लेखकाचा पररचय 

ॲड. आनदं रा. देशपाडंे. 

• क्षशिण :- बी. र्कॉम. एल.एल.बी. एम. ए. (इचतहास) 

• माजी सदस्य :- गिसांवधपन सचमती महाराष्र शासन  

• माजी सदस्य:- महाराष्र राज्य नाट्य पररचनरीक्षण मांिळ 

• महाराजा चशव-छत्रपती प्रचतष्ठानचनचमपत व श्रीमांत 

चशवशाहीर बाबासाहेब परुांदर े चदग्दचशपत "जाणता राजा" 

या महानाट्यात १९८८ पासून सहभाग. 

• आत्तापयांत २७५ प्रयोगातून मध्यमवयीन 

चशवाजीमहाराज, सूत्रधार, शाहीर या भूचमर्का सादर. 

• या प्रयोगाांच्या चनचमत्ताने १९९७ साली अमेररर्का व 

२०१५ साली इांग्लांििा दौरा. 

• पणु्यातील आांबेगाव येथे महाराजा चशवछत्रपती 

प्रचतष्ठानच्या वतीने सार्कारल्या जाणाऱ्या "क्षशर्सृष्टी" या 

भव्य प्रर्कल्पािा सल्लागार महणून जबाबदारी. 

• दगुपमहषी गोपाल नीलर्कां ठ दाांिेर्कर याांच्या साचहत्यावर 

आधाररत "पुनभेट -गोनीदाचं्या साक्षहत्यकृतींची" हे 

पसु्तर्क प्रर्काचशत. 
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• दगुपभ्रमांतीतील अनभुवाांवर आधाररत "कातळ मनीचा 

िार्" हे लचलत लेखाांिे पसु्तर्क प्रर्काचशत. 

• गेल्यावषी चवचवध चवषयाांवरील स्िुट लेखाांिा सांग्रह 

असलेला "काही जनातल ंकाही मनातल"ं हा लेखसांग्रह 

पसु्तर्करुपाने प्रर्काचशत. 

• गोनीदा दगुपप्रेमी मांिळाच्यावतीने आयोचजत रे्कल्या 

जाणाऱ्या दगुप साचहत्य सांमेलनाांिा सांस्थापर्क सदस्य. 

• चवनय धमुाळे चनचमपत व चदग्दचशपत लोर्कमान्य चटळर्काांच्या 

जीवनावर आधाररत "लोकमान्य"  या चहांदी दूरदशपन 

माचलरे्कत आद्य क्राांचतर्कारर्क वासदुवे बळवांत ििरे्क याांिी 

भूचमर्का सादर रे्कली 

• मणृाल रु्कलर्कणी चदग्दचशपत "रमा माधर्" व चदग्पाल 

लाांजेर्कर चदग्दचशपत "िजंद" आचण "ित्तके्षशकस्त" या 

ऐचतहाचसर्क मराठी चित्रपटातून भूचमर्का. 

• इसवी सन १९९० पासून गेली तीस वष,े तीन 

राष्रीयरृ्कत बाँर्का, सात सहर्कारी बाँर्का, तीन खासगी चवत्त 

र्कां पन्या आचण इांचियन ऑइल र्कॉपोरशेन या राष्रीय 

सांस्थाांिा र्कायदेशीर सल्लागार (चवधी सल्लागार) महणून 

र्कायपरत. 
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अॅड. आनंद देशप ंडे 

्ाांची ई साहित्वरील पसु्तके 

कव्िरवर हललक करा व वाचा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shreeraigad_anand_deshpande.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/punarbhet_anand_deshpande.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anandache_dohi_anand_deshpande.pdf

