
 

 

 

  

  



आनदंाचे डोही 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : श्री. आनंद देशप ंडे य ंन  फ़ोन क ंव  मेल करून हे 

पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आह ेआमची. हिा प्रवतसाद. 
 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच 

समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा. 
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या पसु्तकातील लखेनाच े सर्व हक्क लखेकाांकडे सरुक्षित असनू पसु्तकाचे क्षकिं र्ा  

त्यातील अिंशाच ेपनुर्ुवद्रण र् नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी त्ाांची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े तसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (तुरां गवास व दांड) 

होऊ शकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 
2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 
Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and 
accounts.  

ई प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

प्रकाशन  : १३ ऑगस्ट २०२० 

• हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा िाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी िापर करण्यापुिी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परिानगी घेणे 

आिश्यक  आिे.  
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अनु�मिणका .... 

  १ ) आ
हा ंघरी धन .. मनोगत … 

  २ ) िवपद� स त ु: न श$त. 

  ३ ) &यास 

  ४ ) ये *या कम है 

  ५ ) चोवीसताशी 

  ६ ) प0रस 

  ७ ) गढूळ 

  ८ ) साजं ये गोकुळी 

  ९ ) माणसातल ंमाणूस 

१० ) चळु चळु मुंगळा  

११ ) तजुिवणजाऊ शरण कोणा ं

१२ ) आचारसिंहता 

१३ ) समयी धा0र<्य धरणे 

१४ ) सहवीय> करवावह ै

१५ ) अ नदाता सखुी भव 

१६ ) सखु दखुतय  

१७ ) जाणता राजा : रायगड 

१८ ) दणेे ई$राचे 
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१९ ) आचार िवचार 

२० ) असाही एक Fयोग 

२१ ) वGष ेअमतृाचा घन ु 

२२ ) मसाJयाची बाग 

२३ ) सखा सLुद 

२४ ) िकं आ�य> जगत ्

२५ ) Fाथिमकता 

२६ ) पNुतकिदन 

२७ ) अगदी खर सागंायच ं

२८ ) िनरतंर मानवता 

२९ ) िहतनु फुडं समद ं 

३० )&यावे आपणासंी आपण  

३१ ) जागितक महामारी :१ 

३२ ) जागितक महामारी : २ 

३३ ) जागितक महामारी : ३ 

३४ ) जागितक महामारी : ४ 

३५ ) जागितक महामारी : ५ 

३६ ) Pी रायगड : काही Nमरणे 

३७ ) समपQण 
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३८ ) असा जातोय िदवस 

३९ ) Pी रायगड : काही NमरणS  

४० ) एक बडुालेली आठवण 

४१ ) आUा लVात येतय ं

४२ ) खापराचा खेळ 

४३ ) 
हणे नरसैयो तेनो 

४४ ) या वाटेने जावे वाटे 

४५ ) VेX स ंयास 

४६ ) सदा सवQदा दवे सि नध 

४७ ) मेर ेनैना सावन भादY 

४८ ) मुंगशी माNक 

४९ ) साकडं 

५० ) तो आहे . 
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07-01-20 

१. आ�हा ंघरी धन, श�दािंचच र�न.े. 
 
परवा चार जानेवारीला मा]या ितस^या पNुतकाचे, (काही 

जनातल ं - काही मनातलं,) Fकाशन Faयात अिभनेXी, 

लेिखका आिण िदbदिशQका मणृाल कुलकणc याdंया हNते 

झाले. भाषणात मणृालताई 
हणाJया, "नgया िपढीवर 

सNंकार होhयासाठी नgया िपढीdया लेखकानंीच िलहील ं

पािहजे". एक वेगळा पण आवiयक िवचार मला jयातून 

जाणवला. पलु,ं वप,ु रणिजत दसेाई, ना. स.ं इनामदार, 

िशवाजी सावंत याचंी हजार, दीड हजार पानाचंी अथQगभQ 

पNुतके, आUाची िपढी ितत*या सयंमाने, बैठकlने वाचू 

शकेल याची श*यता आता मावळत चालली आहे. jयामळेु 

मा]या िकंवा मा]या मागdया पढुdया एका िपढीने, mयानंी हे 

सिवNतर वाचल ं आहे, एकदा नgहे अनेकदा वाचल ं आहे. 

Nवतःत मरुवून घेतल ंआहे jयानंी आता पढंु येhयाची गरज 

आहे. आपJया िपढीला िमळालेला हा अमूJय ठेवा आपJया 

सोoया शpदात पढुdया िपढीपढेु ठेवhयाची िनतातं गरज 

आहे. नाहीतर jया सकस सािहjयाची ओळखच न झाJयाने 

ही िपढी आUा उपलpध असलेJया िप]झा, बगQर, पाNता 
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आिण वडापावtपी सािहjयालाच काजू, बदाम, िपNते 

समजhयाची श*यता नाकारता येत नाही. या िपढीला 

काहीतरी पोटभरीचे हवे आहे, jयातJया पोषण मूJयाशी 

jयानंा काही घेणे दणेे नाही, ना ही jयामळेु होणा^या 

िवकाराशंी ! मग तो िवकार मानिसक असो वा शा0ररीक !  

jयामळेु जोपय>त आपण हयात आहोत, तोपय>त आपJया 

िपढीतल ंसकस, सvुास सािहjय jयाdंयापय>त पोहोचवण ंही 

आपली नैितक जबाबदारी आहे अस ंमला वाटत.ं jयाw<ीने 

गेJया दहा वषाQत मी तीन पावल ं टाकू शकलो ही, ही jया 

पूवQसूरxचीच कृपा!  पण आपापJया परीने Fjयेकाने कोणjया 

ना कोणjया तरी Nवtपात हे पढेु पोहोचवले पािहजे आिण 

आपली भूिमकासyुा जगztु तकुाराम महाराजानंी 


हटJयासारखीच असली पािहजे. 

फोिडले भाडंार,ध याचा हा माल, 

मी तो हमाल , भारवाही ..... 

चला तर मग, या सािहjय सपंदdेया पालखीचे भोई होऊयात  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
 

 
 



आनंदाचे डोही 10

14-01-20 

२.  िवपद�्स�तःु न श�त .... 

महाभारतीय यyु सपंलं, यिुधि}राचा राmयािभषेक झाला. 

भारताdया इितहासातल ं एक नवीन पवQ सtु झालं. कृ~ण 

सवा>चा िनरोप घेत घेत �ारकेला जाhयासाठी कंुतीdया 

महालात आला. ितला नमNकार कtन तो 
हणाला, 

"आjया, तझुी सवQ दःुखे आता दूर झाली आहेत. मला श*य 

तेgहढे सवQ, मी पाडंवासंाठी केले आहे, ते आता सखुाने या 

भरतखंडावर धमQराmय करतील. मी आता येतो. जाhयापूवc 

तलुा िवचारायला आलो आह,े तलुा काही हव ंआहे का?" 

कंुतीने डो�यातल ं पाणी िटपीत कृ~णाला जवळ घेतल.ं 


हणाली, "केशवा, काही नको, मला फ� सकंटं द,े िवपदा 

द.े" आ�यQचिकत झालेJया कृ~णाने िवचारलं, "आjया, अगं 

आय~ुयभर एवढी सकंटं, एवढे अपमान, एवढा वनवास सहन 

कtन आता कुठे सखुाचे िदवस त]ुया आय~ुयात आले 

आहेत. तझुा मलुगा या सा�ाmयाचा च�वतc स�ाट झाला 

आहे आिण तू सकंटं मागतेस, िवपदा मागतेस? 

हसून कंुती 
हणाली, "खरय ं तझु ं मधसूुदना, पण अर े

आय~ुयात mया mया वेळी आमdयावर सकंटं आली jया jया 
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वेळी िकंबह�ना jयाdया आधीपासून तू आमdया पाठीशी उभा 

होतास, ती सवQ सकंटं तू त]ुया छातीवर झेललीस, 

आ
हाला सखुtप ठेवलेस. आता आ
हाला तझुी सवय 

झाली आहे. त]ुया पाठीशी असhयाची, त]ुया अिNतjवाची 

सवय झाली आहे. आता सखुाचे िदवस आले आहेत हे 

मा य, 
हणूनच तलुा गमवायची िभती वाटते. बघ िनघालास 

ना ं gदारकेला? आिण तूच सागं या जगात सकंटािंशवाय, 

िवपदािंशवाय शा$त काय आहे? सखुाचे चार िदवस येतील 

आिण जातील jयाऐवजी शा$त असलेJया सकंटाdंया वेळी 

तझुी आठवण मनात ताजी राहील, तझुा भरवंसा वाटत 

राहील, सतत तझुा सहवास िमळत राहील. आता तूच सागं 

तू]या सहवासािशवाय या न$र जगात आनदंदायी अस ं

दसुर ं काय आहे ? jयामळेु मी सकंटं मागत नाही, या 

िवपदाdंया िमषाने मी तझुी आठवण, तझुा भरोसा मागते 

आहे". Pीकृ~ण मनःपूवQक हसला आिण 
हणाला, "शोभतेस 

खरी माझी आjया. पण खर ंसागूं, मी तरी तमुdयापेVा वेगळा 

कुठं आहे ? परवाच तर अजुQनाला सािंगतल ं ना, या 

चराचरात जो कोणी िजथे कुठे माझ ंमनःपूवQक Nमरण करले, 

तyाम ं परम ं मम.मी ितथेच आहे. तू काळजी कt नको 
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आिण शोकही कG नकोस. mया mया वेळी माझी आठवण 

करशील, jया jया वेळी मी हजर असेन. हा मी तलुा िदलेला 

शpद आहे". नमNकार कtन वळून चाललेJया पाठमो^या 

कृ~णाकडे कंुती पहात रािहली. डो�यातून झरणा^या 

अPूधारामंळेु हळूहळू ती आकृती िदसेनाशी झाली. िशJलक 

रािहल,ं jयान ं िदलेल ं वचन आिण भरोसा जो केवळ 

कंुतीसाठी नgहता तर सा^या िव$ासाठी होता ........ 

दुखम� सुिमरन सब कर�, सुखम� कर ेना कोय I 

जो सुखम� सुिमरन कर�, तो दुख काह ेको होय ? 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें.  

(Image  Curtacy - Shri. Parag Ghalsasi) 
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19-01-20 

३.  +यास ..... 

िडसSबरचा मिहना, सकाळची Fस न वेळ, थडंीने अंगावर 

काटा फुलत होता. मी आिण माझा एक िमX ज ुया पैठणdया 

उjखनन झालेJया मातीdया िढगा^यातूंन िहडंत होतो. काही 

अFितम वाडे, जनुी िशJप, ब^याच वNतू, पैठणीdया 

िवणकामाचे दगडी धोटे अस ंपहात पहात िफरत होतो. एक 

जनुा सावकाराचा वाडा आह.े आत गेJयावर दरवाजात दोन 

िपhयाdया पाhयाचे राजंण आहेत, jयाला च*क कNतरुीचा 

िगलावा केलेला आहे . 

अचानक मा]या लVात आल,ं पधंरा वषा>पूवc इितहास 

सशंोधक �
हानंद दशेपांडेबरोबर असताना, jयानंी इथ ं

जवळ असलेJया नागघाटावर दोन िशलालेख दाखवले होते, 

मा]या मािहतीFमाणे, jयातला एक खूप जनुा 

सातवाहनकालीन असावा अस ं काहीस काकानंी 

सािंगतJयाच ं Nमरत होत.ं िमXाला 
हटलं, "चल बघू 

सापडताहेत का ते?" नागघाटावर येऊन पाहतो तो काय 

सगळच ं िचX ं बदललेलं, नवीन बाधंकाम झालेलं, ते ही 

अधQवट! दगडाचें ढीगdया ढीग इतNततः पसरलेले, बाभळीच ं
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गdच रान माजलेल,ं मला काही िदशाच कळेना. अदमासाने 

मी ह�डकत होतो. पण जनुी कोणतीच खूण आढळून येईना. 

शेवटी jया काटवणात घसुhयाचा िन�य केला. दगडांची रास 

खाली पाhयात कोसळली होती. jयावर पाhयाचा चबुकु, 

चबुकु आवाज येत होता, 
हणजे पाणी खोल होत.ं चागंला 

घसरगुंडीसारखा उतार होता, बाभळीdया फा�ंा चकुवीत, 

उतारावर तोल साभंाळत, jया गचपणात घसुलो. बरोबरdया 

िमXाने परोपरीने सागूंनसyुा मी ऐकायdया मूडमधे नgहतो 


हणून मागोमाग तोही घसुला. पायाखाली पाचो�याचा ढीग 

आजूबाजूला बाभळीdया फा�ंाचें गुंतवण असा वाट काढीत 

जात होतो. अचानक पायाखाली नजर गेली अन ् िभतीने 

शहाtन गेलो. पायाजवळ सहा साडेसहा फूट नागाची 

ओली, कात पडली होती. सावरायला थोडा वेळ गेला. कात 

ओली होती 
हणजे महाराज ितथेच कुठेतरी असावेत. 

तसाच ं धीर धtन पढंु घसुलो. अ&याQ एक तासाdंया 

झटापटीनतंर एका दगडाdया राशीdया मागे अNप<शी अVर े

िदसली. िमXाला हाक माtन तो दगडाचा िढगारा बाजूला 

केला आिण पाहतो तो मला हवा असलेला िशलालेख समोर 

होता. बाधंकामाचे दगड कसेही फेकJयाने jयावरची काही 
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अVर ेउडाली होती. पटकन फोटो काढून घेतला. मग दसुरा 

िशलालेख ह�डकायची मोहीम. थोडयाच अंतरावर तोही 

सापडला. jयाचाही फोटो काढून घेतला. साभंाळत, कसेबसे 

jया काटावळीतून दोघे बाहेर आलो तो अवतार इितहास 

सशंोधकासंारखेच झाले होते. दो ही िशलालेखाचें वाचन 

पूवcच झालेले आहे, jयामळेु jयात नािव य काही नgहते, पण 

एखा�ा गावी गेJयावर ितथJया Nथािनक िमXाला न भेटता 

येण ं हा जसा अपराध असतो, तसा मा]या w<ीने 

नागघाटावर जाऊन ते िशलालेख न पाहता येण ं 
हणजे 

अV
य अपराधच होता. दो ही िशलालेख उठावाचे आहेत. 

वारा, वादळ, पाऊस, ऊन यानंी भरपूर नकुसान केलेच 

आहे, jयाहीपेVा जाNत नकुसान आपJया दलुQV करhयाने 

होत ंआहे. उठावाdया िशलालेखात इतक सुदंर, वळणदार 

अVर मी कुठंही पािहलं नाही. jया सा^या वीस एकवीस एकर 

प0रसराचा एकमेव रखवालदार असलेJया परुातjव 

खाjयाdया माणसाशी गoपा मारJया. तो 
हणाला, "साहेब, 

एकोणीसशेचौ^याhणव साली उjखनन थांबलं ते कायमचच. 

िदवसभर ड्यूटी 
हणून या खडंहरातून एकटा िफरत 

असतो".  
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सातवाहनाचंी पाचशे वषा>ची राजधानी पैठण, नाथांच पैठण, 

पैठhयाचं पैठण, िव�Uेच माहेर पैठण, माऊलxनी िजथ 

श&ुदीपX िमळवल ते पैठण, आज सशंोधनाdया बाबतीत 

अनाथ होऊन पडलय. काही असो पण तशा अडचणीत 

घसूुन jया दोन िशलालेखाचं दशQन घेhयाचा माझा &यास 

मला एक नवा अनभुव देऊन गेला . 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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31-01-20 

 
४.  ये -या कम है, अभी मझुस,े मेरा बचपन नह3 4ठा  

 
Fवासात असलो कl जनुी गाणी ऐकणे आिण िनसगQ 

 याहाळणे हा एक जनुा छंद आहे. आजही सकाळी 

पढंरपूरला जायला िनघालो आिण ज ुया गाhयांची खुंटी 

िपळली. ह0रयाली और राNतामधल गाण ंसGु झालं. काही 

काही वेळा एखादा मखुडा िकंवा अंत^यातJया एखाद दसु^या 

ओळीने एकदम मनाचा टवका िनघतो. दसु^या अंत^यातली 

एक ओळ लताबाईनंी आळवली, 

ये *या कम है, अभी मझुसे, मेरा बचपन नहx Gठा . .. 

झटकन मन चाळीस वषाQपूवcdया सोलापूर पढंरपूर 

Fवासाला िनघून गेल.ं कdचा रNता, जनता गाड्या, Fjयेक 

थाpंयावर थाबंणारी एसटी. अVरशःबहाUर िकलोमीटरdया 

Fवासाला अडीच तीन तास लागायचे. ितकlट चार Gपये 

तीस पैसे. एकटा Fवास ब^याच वेळा करायचो. एसटी 

Nटडँपासून आजीच ं घर सापडायच ं नाही, 
हणून नदी 

ओलाडूंन गाडी गावात िशरली कl वाळवंटात उतtन दU 

घाटाने ह0रदास वेशीतून घरी जायचो. जनु ं बोळाबोळाच ं
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पढंरपूर, दगडी रNते, ठरावीक वळणावरdया ठरािवक 

घराdंया खणुा. जसा Gि*मणी पटागंणात पोहोचायचो तस ं

पळत घर गाठायच.ं चoपल काढता काढता आmजीला 

मारलेली हाक, ितन ं वरdया िखडकlतून खाली डोकावून 

बघण,ं अधंा^या िज यातून पळत जाऊन ितdया कुशीत 

िशरण ं... 

गाण ं कानावर पडत होत,ं समोर mवारीची शेत ं कणसानंी 

लगडली होती, अचानक काही िदसेनास ं झाल.ं ज ुया 

आठवणxनी मनाचा तळ ढवळून काढला होता. jयातले 

उडालेले िशतंोडे पापhयावंर जमा झाले होते. च~मा काढला, 

आजीdया आठवणीन ं ग�यातं दाटलेला ह�दंका तसाच 

िगळला. माझ ंमलाच आ�यQ वाटल ंकl हे सार ंतपशीलवार 

कस ंआठवलं ? उUर लताबाईचंी ओळच ंदते ंहोती .... ये 

*या कम है, अभी मझुसे मेरा बचपन नहx Gठा ..... 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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09-02-20 

5. चोवीसताशी...... 

थडंीचे िदवस, माघाचा मिहना. पहाटेचे चार साडेचार वाजले 
असतील. पजुा^याdंया दरवाजाची कडी वाजली अन दार 
उघडून मकंुुदा कळशी घेऊन मा]यापाशी आला. थडंीन मी 
पण पार गारठून गेलो होतो. आतJया पाhयाचीच काय ती 
उब. मकंुुदान चार दोन कळशा घेऊन, पिहJयादंा मला 
Nवdछ धऊुन काढलं. आजूबाजूचा कचरा साफ केला आिण 
मग शेजारdया दगडावर बसून अंगावर कळशा ओतून 
�यायला सGुवात केली. अंघोळ उरकली, तस ंjयान ंपचंाला 
जानवं पशुीत िशवमिह
न 
हणायला सGुवात केली.  
jयाचा रोजचा हा नेमच होता 
हणाना. सोव�याdया 
पाhयाची कळशी घेऊन मकंूुदा गेला, तसे थोडया वेळाने 
आसपासdया घरातले, नेहमीचे दोन चार पGुष नळावर 
येऊन आंघोळ कGन गेले. आता चागंलं उजाडल ंहोत. मग 
सGु झाला ि�याचंा राबता, आता हा चागंला दपुारपय>त  
चालणार होता. एकदा jयाdंया धूhयाबरोबर, jयाdंया गoपा 
सGु झाJया कl मग मला बात
या कळhयासाठी वेगळं काही 
कराव ं लागायच ं नाही. दहा साडेदहाdया समुाराला 
अंिजखा याची पोर ं 
हशxचा घोळका घेऊन िकJJयात 
जायची. मा]यापाशी आलं कl 
हशी आपसूक थबकायdया. 
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उ ह ं लागू नयेत 
हणून डो*यावर घेतलेJया दोन पाट्या, 
मा]या दोन ं बाजूला ठेवून, पोर ं 
हशxना पाणी पाजायची. 
ओळीन ं एकेक 
हैस येऊन पाणी िपऊन पढु जायची. 
अकराdया समुारास धhुयाची गाठोडी घेऊन मिहला 
यायdया. दपुारी दोन ते चार एवढाच काय तो मला िवसावा 
िमळायचा. प ुहा स&ंयाकाळपासून, सकाळचा सगळा 
कायQ�म सtु gहायचा ते राXी नऊपय>त. 
शभंर दोनशे फूटावर एक असे सा^या शहरभर िमळून, 
आ
ही शभंर एक नळ तरी असू. िदवसाचे बारा चौदा तास 
आमdया इथे पाणी असायच ं 
हणून मग लोकानंी आमच ं
नावच ठेवल ंचोवीस ताशी नळ! 
ऐन इंvजी अमदानीत ि�िटशांनी आमची रचना केJयाच ं
सागंतात. Nवािभमान, NवदशेFेम वगैर े म&यमवगcय चोचले 
सोडून, गाडूंळासारख ं िगळिगळीत जीवन जगhयाची तयारी 
असली कl साहेब जनतेसाठी सग�या सोयी कtन �ायचा. 
आमची सग�याचंी पाhयाची लाईनच वेगळी होती. एका 
िहoपरगा तलावाdया भरोशावर, आमच ं शभंरएक नळाचं 
कुटंुब gयविNथत चालायच.ं सUरdया दशकात कधीतरी 
Fjयेक घरासाठी NवतंX नळ �यायची चैन सtु झाली. तीही 
फारशी परवडhयासारखी नgहती 
हणून नgवदीपय>त आमच ं
अिNतjव अबािधत होत.ं आला गेला, माणूस, पश ु पVी 
याdंया तहानेJया जीवाला पाणी पाजhयाच ं काम अहोराX 
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सGु असायच.ं लोकांना िवकतच घरात येणारं
आवडायला आिण परवडायला लागल,ं तस आमच ं
धो*यात आलं. पाhयातन ंिमळणारा पैसा िदसू लागला
नगरपािलकेने हळूहळू आमचा गळा घोटायला 
केली. एकेक करत जवळपास सगळे नळ बदं पडत
अ न, पाणी, डो*यावरची विडलधा^याचंी छाया
काळजातली माया याची कधी िकंमत होऊ शकत
अ न िवकणारी हॉटेल िनघालीच होती. पाणीही िवकत
लागल ं तशी काळजातली माया ही आटली
वडीलधा^याचंी छाया ही सपूंन गेली. एका िहoपरbयाdया
जीवावर आ
ही िदवसभर पाणी परुवायचो आिण आता
हजार िहoपरगा मावतील एवढं उजनी धरण झाJयावर
त
ुहाला  पाच िदवसाआड तीन तास पाणी िमळतयं
गिणत कस ं घालायच ं हे आता त
ुहीच बघा. हे सगळे
िदवस आठवून दोन िटप ं गाळायची 
हटली तरी
आमdयात पाणी नाही.  
©अॅड.आनदं  रा. दशेपाडें.  
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येणार ं  पाणी 
 अिNतjव 

लागला तसा 
 सGुवात 
पडत गेले. 

छाया आिण 
शकत नाही. 
िवकत िमळू 

आटली आिण 
िहoपरbयाdया 

आता असे 
झाJयावर 

िमळतय.ं याच 
सगळे जनेु 
तरी आता 
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22-02-20 

6. प8रस ...... 

 
Nथळ : सोलापूर पणेु रNता,  

वेळ : सकाळची, 

िठकाण : गाडीच ंपढुच ंसीट,  

उ�ोग : तोच जनुी गाणी ऐकणे ..... 

िदलसे िनकलनेवाले रNते का शिु�या, िदलतक पह�चँनेवाली 

डगर को सलाम ..... ए oयार तेरी पहेली नजर को सलाम .. 

�दयापासून िनघणा^या कोणकोणjया रNjयाचंा िहशेब 

ठेवणार? सग�या आय~ुयाचा सात रNता चौक झालेला, 

येणा^या Fjयेक मखुडयाकडे बघत, िदल के तकुडे तकुडे 

करके मNुकुरा के चल िदए, एवढच काय ते 
हणायची सवय 

अंगवळणी पडलेली. पण आय~ुयात येणार Fेम अस ं

हमरNjयान कधीच येत नाही. ते अस वळणावळणान,ं गJली 

बोळातून, कधी आडवाटेन ं दU 
हणून समोर येत.ं आपली 

अवNथा Fjयेक मखुडयाकडे बघत आपJया ग�यातला 

धातूdया तकुड्याच ं सोन ं करhयासाठी प0रस ह�डकणा^या 

माणसासारखी. असे िकतीक Fसगं येऊन गेलेले असJयान, 
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ग�यातJया तकुड्याकडे न बघताच, आपण कधीतरी प0रस 

फेकून तरी िदलेला असतो िकंवा आपJया हातून िनसटून 

तरी गेलेला असतो. प0रस ह�डकायची सवय काही जात 

नाही आिण हातून िनसटून गेलेला प0रस काही परत येत 

नाही. तो गेलेला असतो कायमचाच, दसु^याdया आय~ुयाच 

सोन ं करhयासाठी! आपJया हाती माX तेवढा काळ 

आय~ुयाच झालेल ं सोन ं आठवून jया आठवणीत 

रमhयाgयित0र� काही िशJलक रहात नाही  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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08-03-20 

7. गढूळ ....... 

पाhयान ं गdच भरलेJया हौदात कुणी धoपकन मातीचा 

ढेकूळ टाकावा तस ंमनाच झाल आहे. सगळ गढूळ, गढूळ. 

हळूहळू ढेकूळ िवरघळतय, तसतस jयाची राड होतीये. 

काडी कचरा वर तरगंायला लागला आहे. बारीक सारीक 

खडे तळाशी बसताहेत. ढेकळातJया हवेचे बडुबडेु मनात 

उठणा^या F�ासंारखे ओळ धtन खालून वर उमटून 

येताहेत. उUर माX कशाचच सापडत नाहीए. 

डो�यासमोर प नास वषाQचा िसनेमा सGु आहे. कडू Fसगं, 

गोड Fसगं, चकुलेले िनणQय, बरोबर िनणQय, पिहJयादंा 

बरोबर वाटलेले पण नतंर चकुलेले िनणQय, एक ना अनेक, 

आय~ुयात आलेली माणसे, आय~ुयातूनउठून गेलेली माणसे, 

भरीस भर 
हणून सभोवती गोळा झालेली आय~ुयातून  

उठलेली माणस.ं 

काहीच समजत नाहीए. गढूळ... गढूळ .... 

आय~ुय 
हणजे तरी काय? आपलं आय~ुय कशाला 


हणायच? आपलं आय~ुय 
हणायच तर मग jयाची सूX 
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दसु^याdंया हातात कशी? आपली िनणQय Fि�या दसु^यावर 

अवलंबून का? आपलं मन तरी आपलं कशावtन? कायम 

ते दसु^याचाच िवचार का करतं? jयातही mयानंा आपली 

काही पडलेली नाही ितथच ते घोटाळत का िफरत? 

Nवतःचा िवचार केला तर ग ुहा केJयासारख का वाटत? 

कशात काही नसताना,Nप< बोलhयाचा एवढा माजूरडेपणा 

अंगात आला कुठून? एक ना धड भाराभार िच&ंया. एवढा 

वेळ हाताशी असून काहीच का हातून घडत नाही? 

आय~ुयातल एकही दान आपJया मनासारख का पडत 

नाही? ढेकळाचा एक मो�ा तकुडा िवरघळला. प ुहा पाणी 

गढूळ... गढूळ .... 

कुठJयाच VेXातल ं सगळं काही आपJयाला का कळत   

नाही? एवढया सग�या गो<ीत रस असूनपण आपण 

कुठJयाच गो<ीत तरबेज का नाही? माणस ं येतात थोडया 

वेळापूरता जीव लावतात. आपला जीव jयाdंयात गुंतत 

जातो. माणस ंकाम झालं कl जीव काढून घेतात, आपला 

जीव ितथच घटुमळत पडतो. का आपJयाला िनःसंग होता 

येत नाही ? खर ंआहे तमुच ं
हणण,ं mयाला jयाला आपलं 
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पडलय ंआिण मला माX दसु^याची गाढव ंआपJया ताटात 

ओढून �यायच gयसन जडलयं, jयानंा गरज नसताना !  

मग मी हळहळतो, jयाdंयासाठी पळ पळ पळतो, jयाdंया 

आठवणी काढ काढून जीव तळमळतो .... आररQ काही 

िकडेही होते वाटत jया ढेकळात, हातपाय मारत पळताहेत 

वर, काही िदसत नाहीए jयानंाही आिण मलाही ! सगळं 

गढूळ ... गढूळ... 

 

येणारा Fjयेक Vण मला वेगळं काहीतरी खूणावतो,जाणारा 

Fjयेक Vण मला अपराधी ठरवतो,  इितहास काही िवसरत 

नाही, भिव~य काही उमगत नाही आिण वतQमानात जगता 

येत नाही अशी अवNथा झालीय…..... थोडं थाबंाल का? 

लगेच नका दसुर ंढेकूळ टाकू. एवढ पाणी जरा Nवdछ होऊ 

�ा. थोडं थाबंा ... अर े .. अर े ... धoप धoप...... गढूळ 

..गढूळ. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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8.  साजं ये गोकुळी ...... 

गेJया तीस वषाQत रायगड हा आय~ुयाचा अिवभाmय भाग 

झालाय.एखा�ा वषाQचा जरी गॅप पडला तरी जीव कासावीस 

होतो. पचंवीसेक इितहास सNंकरण िशबीर े झाली गेJया 

तीस वषाQत रायगडावर. सग�या आखीव कायQ�मात दसु^या 

िदवशीचा स&ंयाकाळचा कायQ�म 
हणजे टकमक टोकावर 

िकंवा िहरकणी टोकावर बसून बाबासाहेब परुदं^याdंया 

आवाजात, Fतापरावाdंया बिलदानाची गाथा ऐकवणे. नीरव 

शातंतेत कथेतली शेवटची भैरवी पूणQ gहायची. बरोबरीचे 

पचंवीस, प नास, शभंरजण भारावलेले, डो�याdंया कडा 

ओलावलेJया. कुणाdया पापhयानंा तोही भार सहन gहायचा 

नाही. नजर समोर सूयाQवर िखळलेली. 

कोकण िदgयाdया उजgया हाताdया डYगररागेंला िचकटलेला 

अNताला जाणारा सूयQ. सगळे Nतpध असायचे. आकाश 

सगळं िवरागी भगgया रगंान ं माखलेल.ं कुणाचीच काहीच 

बोलायची इdछा नसे. साजंवेळ अशीच कातरवेळेत 

प0रवितQत झालेली आिण अचानक आशाताईचंी आलाप 

कानावर यायची सोबतीला सधुीर मो�याचें दवैी शpद अन ्
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Pीधर फड*याचं Nवगcय सगंीत ... साजं ये गोकूळी .. 

सावळी सावळी. jया ितकडे पार िVतीजापासूनिनघालेला 

भाला खdचकन Lदयात घसुायचा. आUा या Vणापय>त 

पापhयाआंड दडवलेला आसवाचंा पूर बाधं फोडून बाहेर 

वाह  लागायचा. समोर पसरलेला अफाट सहयाि¡. पाचाडवर 

उतरणारी शेवटची सूयQिकरणे, ग�यातली घाटर ं वाजवीत 

िहरकणीवाडीकडे परतणारी गरु.ं आता या वेळेला या 

गाhयाdया पा$Qभूमीला आणखी काय हव?ं गाhयातली ओळ 

न ्ओळ समोर साकारत असायची. 

पवQताचंी िदसे, दूर रागं 

काजळाची जणू, दाट रघे 

या रघेेवरच तो सूयQनारायण टेकलेला असायचा. 

धूळ उडवीत, गाई िनघाJया 

शाम रगंात, वाटा बडुाJया 

िहरकणीवाडीत िकंवा रायगडवाडीत परतणा^या गायxचे 

कळपही w<ीस पडायचे. 

माऊली साजं, अधंार पा हा 

िव$ सार,े जणू होई का हा  



आनंदाचे

सभोवतालचा दाटून येणारा अधंार सोबतीला jयाच 

साव�या चाह ली घेऊन येत असे. 

वाटायच ं आता इथून ऊठूच नये, असच jया अधंाराdया 

पाघंtणात गडूुप gहाव. 

काही काही गाणी एखा�ा िठकाणासाठीच िलहीली आहेत 

िकंवा jया गाhयाचंा पारलौिकक अथQ jया िठकाणीच 

उलगडतो अस काहीस ंअसाव.ं jयामळेु आज ंकुठही हे गाण ं

ऐकल ंकl मी िहरकणीवर मनाने कधीच ंपोहोचलेला असतो

डोळे अंतरात वळतात. तीच ती िचरप0रचीत wiय मािलका 

सtु होते. शरीर कुठेही असलं तरी मन रायगडाdया 

कातळावर िवसावत. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
(Image Curtacy - Google Images)
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सभोवतालचा दाटून येणारा अधंार सोबतीला jयाच 

jया अधंाराdया 

िलहीली आहेत 

िकंवा jया गाhयाचंा पारलौिकक अथQ jया िठकाणीच 

कुठही हे गाण ं

पोहोचलेला असतो. 

तीच ती िचरप0रचीत wiय मािलका 

रायगडाdया 
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26-03-20 

9.  माणसातल ं.... माणूस ..... 
 
खर तर मला माणसातल जनावर अस शीषQक �ायच ं होत ं

पण जनावरातही काही मयाQदा असतात, काही िनयम 

असतात, थोडाफार िववेक असतो, तेवढाही माणसातं आता 

िशJलक रािहलेला नाही, 
हणून 
हटल जनावरानंा का 

उगाच नाव ं ठेवा? एखादा हरणाचा कळप िदसला 
हणून, 

वाघाने एकदम पाच पचंवीस हरणे माtन, Nवतःपरुती पाच 

सहा ठेवून, बाकlची वीस इतरानंा चढया भावाने िवकJयाचे 

आपण कधी ऐकले नाही. 

सगळ जग एका रा~¨ाने आपJया आिथQक सा�ाmयाdया 

सबुUेपायी मरणाdया दारात आणून उभे केले आहे, 

jयासाठी Nवतःचे हजारो नागरीक जाणीवपूवQक मारhयाची 

पण तयारी यानंी ठेवली व तसे केलेही. उपाययोजना 

नसलेले वैि$क सकंट िनमाQण कtन सग�या जगाला 

िभकेला लावणारी ही मानिसकता केवळ माणसातच असू 

शकते. पVी Fाणी इत*या नीच पातळीवर कधीच उतरत 

नाहीत. उ�ा समजा झालेच ते रा~¨ एक नबंरचे, पण जर 
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मानवजातच उरली नाही तर राmय तरी कोणावर करणार? 

उjपािदत केलेला हजारो टन माल, जगातील अ य दशेानंी 

�यायचा नाकारला तर काय करणार? पण Nवाथc लोकांना 

असले F� पडत नसतात. 

सार जग आपापJया पातळीवर उपाययोजना करीत 

असताना, jया अंमलात आणताना माX Fशासनाdया नाकl 

नऊ येत आहेत. मला तर वाटत कl सार जग जबाबदार 

आिण बेजबाबदार या दोनच गटात िवभागल ं गेल ंआहे. इथ 

धमाQचा, दशेाचा, जातीचा, िशVणाचा काही सबंधंच उरलेला 

नाही. माणूस जबाबदार का बेजबाबदार ओळखhयाची एकच 

फूटप©ी उरली आहे ती 
हणजे jयाdयावरचे सNंकार आिण 

jयाच आचरण. 

हा सगळाच कालखंड परीVा पहाणारा आहे. आपJयातJया 

सयंमाची परीVा, आपJयावरdया सNंकाराचंी परीVा, 

कुटंुबातJया नातेसबंधंाची परीVा, आपJया मैXीची परीVा, 

आपJया आvहाची, आपJया िनvहाची, आपJया भोगाची, 

आपJया jयागाची सग�याची परीVा होणार आहे. काही 

परीVा रª झाJया 
हणून काही जण खूष झाले पण सग�या 

मानवजातीचीच एकदम परीVा लागली आह.े िनकाल माX 
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भयंकर असणार आहे. उUीणQ झालो तर जीवनदान आिण 

नापास झालो तर थेट मjृयू. 

प«ृवीवरdया सवQच सजीवानंा, िवशेषतः माणसानंा, इतर 

सजीवाबंरोबरdया सहजीवनाचा नgयाने िवचार करावा  

लागणार आहे. काय खायच? िकंबह�ना काय काय खायच 

आिण काय काय नाही खायच? याचा शेवटचा िवचार 

करhयाची  सधंी परमे$राने िदलेली आहे, jयाचाही िवचार 

करावाच लागेल. 

आता शेवटdया दोन गो<ी .... 

िव¬ानाdया मयाQदा आता Nप< झाJया आहेत. वागhया 

बोलhयातली आिण आचरणातली नैितकता ही स&याdया 

घडीला िव¬ानापVेा वरचढ ठरली आहे हे मा यच करावे 

लागेल. आपJया अहकंाराला अलंकार घालhयासाठी 

कुठJयातरी धमाQचे, वैचा0रक परपंरचेे, इझमचे िन}ावंत 

पाईक असhयाचा मोठेपणा िमरवणार े एक माणूस 
हणून 

िकती उथळ आिण अप0रप*व आहेत हे या सकंटाने जगाला 

दाखवून िदले आहे. 

आताचे हे एकवीस िदवस िकंवा यापढेु गरज पडली तर 

काढावे लागणार े िकतीही िदवस, हे शेवटी डोळस P&दdेया 



आनंदाचे डोही 33

आिण आjमबलाdया जोरावरच काढावे लागणार आहेत. पण 

jयासाठी आपJया जीवनाला एक बैठक असावी लागते, एक 

पाया असावा लागतो. तो िवचारात मरुवावा लागतो आिण 

आचरणातून िदसावा लागतो. असा कुठला भ*कम पायाच 

आपJया जीवनाला अथवा gयि�मjवाला नाही याचा 

साVाjकार या सकंटाdया िनिमUाने आपJया सग�यानंा 

झालेला आहे, jयामूळे भूकंपात इमारती थरथराgयात तशी 

आपली अवNथा झाली आहे. येते काही िदवस िमळालेला 

अवधी हा तो पाया िनमाQण करhयासाठी उपयोगात 

आणूयात. जे पशपुVात नसतं , कृमी िकटकात नसतं आिण 

जे केवळ माणसातच असत,ं अस एक िवकृत माणूसपण 

आपJयात िनमाQण झालय ते सपंवhयाचा िनधाQर कG. 

आपJया पूवQसूरxनी िदलेJया दोन घोषणा या प0रिNथतीत 

अंमलात आणhयाचा िवचार कG. एक वसधैुव कुटंबकम 


हणजे सार े िव$ एक कुटंुब आहे आिण दसुरी कृhव तो 

िव$मायQम 
हणजे सा^या जगाला आयQ 
हणजे ससुNंकृत 

कGयात. सग�यात महjवाचे 
हणजे याची सGुवात 

Nवतःपासून कGयात. सवः िप सिुखनः स त.ु......   

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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30-03-20 

10. चुळ चुळ मुगंळा ....... 

परवा िदवशी बिहणीचा फोन आला, 
हणाली, "अर,े तलुा 

बाहेर पडून एक मिहना झाला कl?" मी हसलो. खर ंआहे. 

तेवीस फे�वुारीला मा]या हNते मुंबईत एका पNुतकाचे 

Fकाशन होते ते उरकून आलो आिण jयानतंर बाहेर पडताच 

आले नाही. मागं एका लेखात मी 
हटल ं होत,ं gयसन 

असलेच तर ते एकमेव gयसन 
हणजे Fवास. सलग पधंरा 

िदवस घरात कधी पाय ठरतच नाही. कुठलं ना कुठलं 

िनिमU काढून गडी पसार. अगदीच काही कारण नाही 

िमळाल तर एखादा िदवस पhुयात जाऊन िमXांना भेटून 

परत. अलीकडचे Fवास जरा आरामदायक होते jयामळेु 

jयाचा कंटाळा येत नसे.  

ही िफरhयाची सवय खूप लहानपणापासूनची. मी गंमतीन ं

आईला 
हणत असे, "मा]या पाचवीला काय एस.टी.पूजली 

होती का काय?" गंमतीचा भाग सोडला तर गेली पNतीस वषQ 

अखंड Fवास सGु आहे. कधी सकारण तर कधी अकारण. 

समथा>नी एके िठकाणी छान 
हटलय, 

स<ृीम&ये बह� लोक, 
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प0र®मणे कळे कौतकु, 

नाना तरीचे िववेक आढळY येती. 

आजपय>त जे काही िहडंलो ते डोळे उघडे ठेऊन िहडंलो, 

jयामूळे खूप छान अनभुवाचंी िशदोरी जमा झाली. jयातल ं

जे चागंल होत ं ते सग�यासंाठी वाटून टाकलं, कधी 

'कातळमनीचा ठाव' या पNुतकाdया Gपाने तर कधी 'काही 

जनातल ं काही मनातलं' या पNुतकाdया tपाने. िहणकस 

होत,ं ते सगळ मजपाशी ठेऊन घेतल ंआहे. ते सगळ बर ं

वाईट अनभुवाचं ं गाठोडं या पधंरा िदवसात आवरायला 

घेतल ंआहे. प ुहा प ुहा नgयाने एकेक अनभुव हाताळतोय. 

अशी ही अंतमुQख करणारी, सग�या अनभुवाचंा पनुQिवचार 

करायला लावणारी सधंी कधी िमळणार ? या ऐिdछक िकंवा 

अनैिdछक गहृबदंीनतंर, प ुहा जो Fवास सtु होईल तो 

को^या पाटीने! जवळच ंगाठोडं थोडं हलकं झालेल ंअसेल. 

काल बोलता बोलता ही आमdया मलुीला 
हणालीच, "तझेु 

वडील 
हणजे नसुता चळुचळु मुंगळा आहे. इतके िदवस 

कसा घरात रमला आहे कुणास ठाऊक?"   

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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11. तुजिवण जाऊ शरण, शरण कोणा ? 
 
सकाळ, स&ंयाकाळ, टीgही, फेसबकु, सगळीकडे एकाच 

िवषयावरdया बात
या, िचXे आिण पोNट पाह न मन िवषhण 

होत आहे. मागdया लेखात 
हटJयासारखं सगळं जग 

जबाबदार आिण बेजबाबदार माणसे या दोन गटातच 

िवभागलं गेल ं आहे. जबाबदार माणसे, Nवतःबरोबर 

इतरानाही वाचवायची पराका}ा करताहेत आिण बेजबाबदार 

माणसे, आपJयासकट इतरानंाही मरणाdया खाईत 

ढकलताहेत. का तर 
हणे धमाQची आ¬ा आहे ! 

या सा^या वातावरणात काल एक, दोन ओळीची पोNट 

वाचली. अwiय असणारा िवषाणू जीव घेऊ शकतो यािवषयी 

खाXी बाळगता तर मग अwiय असणारा परमे$र यातून 

वाचवूही शकतो यावर का नाही िव$ास ठेवत? पण तसे 

करणे 
हणजे Fितगामीपणाचे ठरते ना? िकती िठकाणी 

FjयV भगवंताने सागूंन ठेवलय कl जो कोणी अन य भावाने 

मला शरण येईल jयाच रVण, पालन पोषण करhयाची 

जबाबदारी माझी आहे. इथे अन य भावाने शरण या शpदांना 

Fचडं अथQ आहे. अ य कुणालाही शरण न जाता तू समिपQत 
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भावाने मला शरण येशील तर त]ुया रVणाची जबाबदारी 

माझी आहे. 

अन यािस रिVतसे चापपाणी.. 

पण आमची बिुy, आमचा अहकंार, आमच ंिशVण, आमची 

सपंUी, आमच ं सामािजक वजन आ
हाला कुणापढु 

वाकायची परवानगी आिण िशVणच दते नाही, jयामळेु मग 

आ
हाला या गो<ी अधंPyा वाटायला लागतात. असो, 

वातावरण गढूळ आहेच, jयात काही मंडळी जाणीवपूवQक 

माती कालवत आहेत. आपण यात काहीच कt शकत नाही 

ही जाणीव मनाला टोचणी िनमाQण करणारी आहेच. या 

सग�या घोळात सग�यानंी मानिसक w<ीने खंबीर रहाणे 

अjयंत आवiयक आहे. मा]यापरुत ं मीही Fयjन करतोय. 

दासबोधाच ं वाचन सGु आहे. पण इतरानंीही जेgहा केgहा 

अशी मरगळ येईल, उदास वाटेल तेgहा, 

समथाQिचया सेवका, व� पाहे, 

असा सवQ भूमंडळी, कोण आहे? 

अस मोठयान ं 
हणून पहा, धीर वाटJयािशवाय रहाणार 

नाही. बाकl सरकार दते असलेJया सूचनाचं तंतोतंत पालन 

करा. शेवटी एवढेच 
हणेन, यातूनही परमे$र सवा>ना 
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सखुtप बाहेर काढेल, मग तो एखा�ा डॉ*टरdया Nवtपात 

असेल, नसQdया, वॉडQबॉयdया NवGपात असेल, पोिलस 

िकंवा सफाई कमQचा^याdया Nवtपात असेल कारण ..  

ना जाने िकस GपमS नारायण िमल जाए ....? 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
(Image Curtacy – Shri. Parag Ghalsasi) 
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12.  आचारसिंहता .... 

 

स&या सगळे ल±मणरषेेत कYडले गेले असJयाने, 

सग�यानंाच िचतंनाला भरपूर वाव आहे. असाच नेहमी 

सतावणारा एक F� काल राXी प ुहा मनात डोकावला, 

किलयगुातील आदशQ आचारसिंहता कुठली ? त
ुहाला 

वाटेल, हे काय नवीन ? 
हणून थोडं Nप< कtन सागंतो. 

आपली कुठलीही कृती, ही नेहमी दोन पात�यावंर घडत 

असते. एक िवचाराचंी पातळी आिण दसुरी आचरणाची 

पातळी. आता यातली नेमकl कुठली पातळी 

आचारसिंहतेसाठी आधारभूत मानायची? 
हणजे परत Nप< 

करतो, वािचक पातळीवर 
हणज े बोलताना, ओवी आिण 

िशवी याdंयामधली नेमकl सीमारषेा कोणती? आिथQक 

बाबतीत नेमकं Fपचंासाठी आवiयक असलेल ं धन, 

कोणjया सीमारषेेनतंर हgयासात प0रवितQत होत?ं 

आचरणातली नेमकl कोणती कृती नैितक आिण कोणती 

अनैितक? सािहjयातला शpदाचंा वापर नेमका कुठपय>त ं

ि²ल आिण कशानतंर अि²ल? आता ह े सगळं या 
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किलयगुात कशाdया आधारावर Fमािणत केल ं जात?ं 

तपासून पाह  जाव ं तर नैितकतेdया gयाaया अजूनही 

सjययगुाशी सबंिंधत आहेत. किलयगुाशी ताळमेळ असणारी 

वतQणूक, आजही jयाmय आिण अनैितक ठरवली जाते. 

काया, वाचा, मने या Nतरावर गो<ी घडत असताना मनाdया 

पातळीवरची एखादी िवकृती अथवा वैचारीक घडामोड ही 

कायेdया पातळीवर उतरपेय>त पाप समजली जात नाही, पण 

मनाला माX jयाची बोच लागून रहाते. वािचक पातळीवरच ं

नामNमरण कायेdया आिण मनाdया पातळीवरच सगळं 

दरुाचरण धवूुन काढू शकत ं अस ं सािंगतल ं जात.ं सतंाच ं

सगळं सािहjय हे कलीयुगात िनमाQण झालेल ं आहे. jयाचें 

जीवनFवास हेही किलयगुातीलच आहेत jयानंी ही आदशQ 

आचारसिंहतेचे पाठ सागंत असताना सjययगुाचे िनयम, Xेता 

आिण gदापार यगुातील दवैते ( राम आिण कृ~ण ) 

आधारभूत मानली आहेत. किलयगुाचा मिहमा सागंत 

असताना माणसाच सग�या पातळीवरच ं Nखलन गहृीत 

धtन वणQन ं केली आहेत. jयातही जी माणस ं उजडेल 

ितकडे उजडेल या वृUीने वागणारी आहेत, तीच या 

किलयगुात यशNवी आिण Fिस&द होताना िदसतात. तमुdया 
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आमdयासारखी कंुपणावरची माणसे माX या सग�या 

मतमताdंया Fवाहात गटागं�या खाताना िदसतात. यामूळे 

मूळ मªुा अिधकच Nप< आिण गहन होत जातो कl नेमकl 

या यगुाची आचार िवचाराचंी आचारसिंहता काय? मूळात ती 

अिNतjवात आह ेका? असलीच तर ती कुणी िनमाQण केली? 

कधी िनमाQण केली? ती िनमाQण करत असताना ितचा 

आधारभूत पाया काय होता? िकती िदवस अस ं

अिनि�ततेdया गतत गटागं�या खात रहायच?ं हे सगळं 

मनात येhयाच ं खर ं कारणस&ुदा स&याची जागितक 

प0रिNथतीच आहे .आपJया हजारो माणसाचंा जाणीवपूवQक 

बळी दऊेन, जगात आिथQक बाबतीत �माकं एकवर 

पोहोचणारा चीन आज यशNवी िदसतोय, jयाच आधारावर 

धडपडणारी अमे0रका आज पराभूत िदसती आहे आिण 

यापैकl कुठJयाच ं Nपधत नसणारा आपला दशे या 

प0रिNथतीची फळं भोगतोय ! 
हणजे मग कोण ं बरोबर? 

कोण ं चूक? नेमकं हेच वैयि�क पातळीवरही घडत असत ं

आिण आपण काही कारण नसताना दसु^याdया पापाची फळं 

भोगत असतो, 
हणून िवचारल ं कl कलीयगुाची नेमकl 

आचार सिंहता कुठली? मªुा चचसाठी त
ुहा ं सवा>समोर 
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ठेवला आहे, हाताशी वेळ भरपूर आहे, िवचार करा आिण 

काही सापडलच तर कळवा. वाट पहातोय. (नाहीतरी स&या 

आपण काय कG शकतोय 
हणा). 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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13. समयी धा8रJय ंधरणे ....... 

आपलं घर, आपलं कुटंुब, आपली सवQ सखुसोय, आपJया 

आवडीचे पदाथQ, आपलं वेळापXक, कुणाचीही ताबेदारी 

नाही एवढं असूनही आ
हाला फ� एकवीस िदवस घरात 

थाबंणे होईना आिण आ
ही Nवतःला िशवाजी महाराजाचें 

अनयुायी 
हणवून घेणार? FjयV िशवाजी महाराजावंर 

जेgहा अशी वेळ आली होती,तेgहा jयानंी काय केले असेल? 

१ ) प�हाMयाचा वेढा : 

महाराज प हा�यावर पोहोचले jया िदवशी तारीख होती  

िद.२ माचQ १६६०. (चैX श&ुद Fितपदा) आिण 

प हा�यावtन सूटले, jया िदवशी तारीख होती  

िद.१२ जूलै १६६०. ( आषाढ श&ुद पौिणQमा ) 
हणजे 

तpबल १३२ िदवस 
हणजे पूरपूेर ४ मिहने आिण १२ 

िदवस महाराज प हा�याdया वेढ्यात अडकले होते. काय 

प&दतीने सटुका होईल? कधी होईल? याची शा$ती नाही. 

मे मिह यातच शािहNतेखान, सgवा लाख फौज घेऊन 

पूhयात येऊन बसलेला अशा सवQ प0रिNथतीत महाराजाdंया 
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िजवाला िकती काळजी लागली असेल ? याचा आपण कधी 

िवचार केला ? 

२ ) आOPयाहQन सुटका : 

महाराज आb^यात FjयV कैदते पडले तो िदवस होता, िद 

२९ मे १६६६ आिण महाराज FjयV सटुले तो िदवस होता 

िद . १७ ऑगNट १६६६
हणजे तpबल ८० िदवस महाराज 

औरगंजेबाdया FjयV कैदेत होते. बर कैद पण अशी कl mया 

िदवशी सटुका होईल, jया िदवशी मjृय ु ठरलेलाच ! mया 

औरगंजेबाने आपले छUीस नातेवाईक, शहेनशहा 

होhयासाठी कापून काढले, तो महाराजानंा थोडाच िजवंत 

सोडणार होता ? Nवराmयाच ंअधQ मंिXमंडळ आिण यवुराज 

बरोबर, jयासोबत आलेली साडेतीनशे मावळे मंडळी. कसे 

काढले असतील ते ८० िदवस महाराजांनी? बर,ं नNुते 

कपाळाला हात लावून बसून िदवस काढायचे नgहते, 

सटुकेची योजना यशNवीपणे तयार कtन राबवून िनसटून 

जायचे होते आिण सखुtप राजगडावर पोहोचणे अपेिVत 

होते. िवचार करा, काय डो*याचा भगुा झाला असेल ? 

या पा$Qभूमीवर आ
हाला हे एकवीस िदवस फ� घरात 

बसायचे आहे तर आ
ही िवgहळतोय, टा�या वाजवा 
हटल,ं 
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था�या वाजवा 
हटल ं तरी राग येतोय, िदवे लावा 
हटल ं

तरी राग येतोय. काही स माननीय अपवाद सोडले तर बाहेर 

जाऊनही आपण काय िदवे लावणार आहोत? सगळे ऐषाराम 

उपभोगत फ� सखुाने घरात रहा हीच दशेभि� आहे एवढं 

समजावून सािंगतल ं तरी आ
हाला कळत नाही. एवढी 

सखुद दशेभि� कुणाdया वाट्याला आली होती सागंा बर ं? 

आपण खरोखर जर Nवतःला िशवरायाचें पाईक मानत असू 

तर jयाdंयाFमाणे या सकंटानंा तYड दhेयाचे साम«यQ आपण 

अंगी बाळगले पािहजे असे वाटत नाही का ? 

jयानंी जसे, 

समयी धा8रJय धरणे, अSूतिच कायT करण े|| 

हे समथQ वचन साथQ कtन दाखवले, तसेच आपणही या 

सकंटातून सटुhयासाठी आवiयक तो सयंम, धीर दाखवून 

ही लढाई िजकंhयाचा िन�य कt. 

छXपित िशवाजी महाराज कl जय ....  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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14. सहवीयW करवावहै....... 
 
आज महावीर जयंती ! सा^या जगाला आचरणाचे महjव 

आिण महाj
य समजावून सागंणा^या जैनपथंातील 

चोिवसाgया तीथ>कराचंी जयंती !!  या दशेाdया हजारो 

वषा>dया महान परपंरमे&ये, mया पथंानंी आपJया आचार 

िवचारात सातjय राखल,ं पूवाQपार चालत आलेJया आपJया 

परपंरा पढुdया िपढीपय>त डोळसपणे पोहोचिवJया, jयाम&ये 

जैन पथंाचा �माकं फार वरचा आहे.  

कृिमिकटकासंह, इतर योनीतील सा^या सजीवाचं, या सा^या 

िनसगQच�ात एक Nवतःच ंNवतंX अस ंअिNतjव आह ेआिण 

ते तसच अबािधत ठेवण ं हा jयाचंा ह*क आिण मानवाच ं

कतQgय आहे हे जैनाइंतकं दसु^या कुणीही समजावून 

सािंगतल ंनाही आिण पाळलंही नाही.  

शाकाहार ही जैनांनी सा^या जगाला िदलेली एक फार 

मूJयवान दणेगी आहे अस ंमी मानतो. िवकाराचें दगुुQण आिण 

jयाचें प0रणाम सग�याच पथंीयानंी सांिगतले, पण jया 

िवकारावंर जय िमळवhयासाठी जो आचार, िवचार आिण 

आहार जैनानंी सािंगतला आिण पाळून दाखवला jयाला 
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तोड नाही. जगरहाटीम&ये mयाचं mयाचं जे जे 
हणून उUम 

आहे आिण अंितमतः सवQ FाणीमाXानंा मोVाFत घेऊन 

जाणार ंआहे jयाची Fशंसा करण ंआिण आपJया जीवनात 

jया उdच मूJयाचं ंआचरण करhयाचा Fयjन करण ंहे Fjयेक 

मानवाच ंकतQgय आहे . 

सªिNथतीत सवQ मानवजातीवर ओढवलेल ंजे भयंकर सकंट 

आहे ते FािणमाXातील इतर सजीवाdंया जगhयाdया 

ह*कावर आपण केलेJया अित�मणामूळे ओढवलेल ंसकंट 

आहे. 

साप, उंदीर, वटवाघळे, पाली, झरुळं, कुXी, माजंर या 

पशयुोनी ´ास&ुदा या जीवनच�ाdया साखळीdयाअjयंत 

महjवाdया कडया आहेत आिण jया जर आपण आपJया 

हgयासापोटी, बभुिुVतासंारaया खायला लागलो तर िनसगQ 

jयाdया लेकराचें सरंVण करhयास समथQ आहे आिण वेळ 

पडलीच तर jया FािणमाXाdंया सरंVणासाठी मानवजातीचा 

िनदQयीपणे सहंार करhयासही मागे पढेु पहाणार नाही हेच 

आUाdया सकंटाने दाखवून िदले आहे.  

jयामूळे आता गरज आहे ती सवQ FािणमाXाचं सहअिNतjव 

मा य करhयाची, आपJया आहार िवहारात ससुNंकृतपणा 



आनंदाचे

आणhयाची. हेच तर जैनानंी हजारो वषQ सािंगतलं आिण 

पाळूनही दाखवल ं 
हणून आजdया या महावीर जयंतीdया 

िदवशी या थोर परपंरबेªल कृत¬ता gय� कGया आिण 

भगवान महावीरानंा वंदन कGयात. जय िजनS¡ .

©अॅड.आनदं रा
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हजारो वषQ सािंगतलं आिण 

पाळूनही दाखवल ं 
हणून आजdया या महावीर जयंतीdया 

िदवशी या थोर परपंरबेªल कृत¬ता gय� कGया आिण 

 

रा.दशेपाडें. 
 
 

Google Images)
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15. अ�नदाता सुखी भव .... 
 

सगळं बदं, सगळे gयवहार ठoप, वकQ µॉम होम, अशी 

कुठलीही सवलत नसलेल,ं अहिनQश ं सेवामह े ( आजdया 

भाषेत२४x७) अशी सेवा दणेार ंआिण तीही जीवावर उदार 

होऊन, अस ं एकमेव VेX आहे, ते 
हणजे शेती आिण 

शेतकरी!  

आजdया घडीला कशाचाही बाऊ न करता तमुdया 

मा]यासारaया घरात बसून असलेJया कोट्यावधी 

लोकाdंया पोटात अ नाचा घास पडतोय तो केवळ आिण 

केवळ शेतक^यामळंु! आिण ही वNतिुNथती कोणीही 

नाकारणार नाही. आपJया घरापय>त भाजी, हातगाडीवाला 

आणत असला तरी ती भाजी शेतक^याने शेतात िपकवलेली 

असते हे कदािचत पढुdया िपढीला मािहतही नसेल.  

ददुवाने आजdया घडीला दशेातील सवाQत दलुQ िVत VेX शेती 

आिण सवाQत दलुQ िVत माणूस शेतकरी हाच आहे. 

आUास&ुदा या बदंमळेु औ�ोिगक जगताच ं िकती नकुसान 

झाल ं िकंवा होणार? बकँाdंया वसूलीच काय होणार? 

सॉ¶टवेअर VेXातJया नोक^या रहाणार कl जाणार?यावरच 
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जाNतीत जाNत चचाQ सtु आहेत. पण या बदंdया काळात 

जो तू
हा आ
हाला सखुाचे चार घास भरवतो आहे 

jयाdयाकडं कुणाच ं लV आहे? शेती हे एकमेव VेX अस ं

आहे िजथ ंर�, घाम गाळून अ न िपकवणारा माणूस jयाची 

िकंमत ठरवू शकत नाही. mयानंी कधी शेतातJया ढेकळात 

पाय घातलेला नसतो, शभु-लाभ िलिहलेJया त**याची पाठ 

सोडलेली नसते अशी मडंळी शेतक^याdया मालाचे भाव 

ठरवतात.  

शेतक^याdया पोटाला अस ं िकती लागत?ं 
हणत उªामपणे 

jयाdया सgवाtपये िकमतीdया मालाची िकंमत चार आणे 

ठरवतात आिण Nवतः jयाdयावर अडीच Gपये िमळवतात. 

या सकंटकाळात तूमdया आमdया पाठीशी आिण पोटाशी 

ख^या अथाQने उभा आहे तो शेतकरी. jयाdयासाठी आपण 

ना टा�या वाजवJया ना िदवे लावले, पण उ�ा िजवाdया 

भीतीने jयानेही जर घरात बसायचे ठरवले तर 0रका
या 

था�या माX वाजवाgया लागतील. मिह या दोन मिह यानतंर 

जेgहा केgहा सगळ सरुळीत होईल तेgहा खूप गो<xचा नgयाने 

िवचार होईल.  



आनंदाचे डोही 51

थोडासा िवचार शेतक^याचंापण करा असा आvह आपण 

सवा>नी सरकारला केला पािहजे. कजQमाफl दणेे 
हणजे 

शेतक^याचा िवचार करणे हा िवचार सोडून दया.  

जो लाखाचंा पोिशदंा आहे jयाला काय Nवािभमानाने 

जगायला आवडत नाही? तो कशाला मनापासून 

कजQमाफlची भीक मागेल? पण jयाdयावर ही पाळी येणार 

नाही अशी प0रिNथती िनमाQण करhयाची जबाबदारी तमुची 

आमची आहे आिण ते आपण मनापासून कGयात. 

आजपासून आठवणीने एवढच करा जेवण झाJयावर हात 

धवुायला उठhयापूवc ताटाला हात लावून नमNकार आिण 

कृत¬तापूवQक शेतक^याचे Nमरण कGन 
हणा, 

... अ नदाता सखुी भव ..... ©अॅड. आनदं रा. दशेपांडे. 
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16.  सखु  दुखतय ं....... 

भोवतालची प0रिNथती, कुटंुबात असूनही मनाचा एकटेपणा, 

सदवै जे अFाoय आहे jयाची ओढ, कुठJयाच िNथतीत 

मनाच समाधान न मानhयाची वUृी या सग�या गो<xना 

माझी आजी एकच शpदFयोग वापरायची ते 
हणजे ... 

लेकानंो तमुच सखु दखुतय, अगदी खरय. मानवी मन हे 

असच आहे. ते कायम हातच सोडून पळjयाdया पाठीमागे 

लागत. कुठJयाही अवNथेत मनाला समाधान िमळू दयायच ं

नाही ही मनाचीच खोड आहे. आUाच सोडून दया,पण इतर 

वेळेलाही आपण पहातो कl सामािजक, आिथQक, कौटंुिबक 

कुठJयाही पातळीवर आपण कधीच समाधानी असत नाही. 

आहे jयापेVा जाNतीdया सखुाची अपVेा करत असताना 

आपण jया सखुाला पाX आहोत का?ं याचा आिण एवढा 

साधा िवचारही आपण करत नाही. सतत अNवNथ, 

असमाधानी आिण अoपलपोटे असhयाचा आपJयाला शाप 

आहे.  याdया कारणाचंा िवचार केला तर एक महjवाचा मªुा 

लVात येतो कl, आहे jयात समाधानी आहे अस ं
हणलं तर 

लोक आपJयाकडं दलुQV करतील का? आपJयाला िवसtन 
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जातील का?ं याची एक भीती सारखी आपJयाला वाटत 

असते, jयामूळे लोकाdंया िवचाराdंया, भावनेdया कS ¡Nथानी 

रहाhयासाठी, मग माणसे नानाFकारdया य*ुjया करतात. 

अगदी लहान मूल ं करतात तशा. लोकांना जस ं Nवतःच ं

कौतकु कGन �यायला आवडतं, िततकच िकंबह�ना थोडं 

अिधक Nवतःची कxव कGन �यायला आवडतं. 

(काही स माननीय अपवाद वगळता). jयासाठी मग लोक 

नानाFकारdया कहाhया रचतात, रडायची नाटकं करतात. 

एकूण काय तर, ठेिवले अनतें तैसेिच रहावे, िचUी असू 

दयावे समाधान ... हे कुणाdया पचनी पडत नाही.  

आUाचच ं बघाना,ं केवळ घरात राह न तमुचा जीव वाचवण ं

श*य आहे हे सागूंनही लोकानंा पटत नाही. काही ना काही 

कारण काढून लोक बाहेर जाऊन येतातच. घरात बसूनसyुा 

डालगीत डाबंलेJया कYबडीसारखी, सारखी कुरकूर सGुच. 

काहxना अतीिशNतीच े डोहाळे तर काहxचे पाककलेचे 

सोहाळे. कुणी घरात पNुतकच नाही 
हणून अNवNथ तर 

कुणी नेट Nलो चालतय ं 
हणून िचडिचडे.  चोवीस तास 

घरात घमुणा^या बापाकडून कौतुकाऐवजी एखादा जाNतीचा 

धपाटाच िमळhयाची पोरांना िभती. पाच िमनीटसyुा जपाची 
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माळ हातात धरhयाची कुणाची तयारी नाही. घरात मªुाम 

दाखवhयासाठी 
हणून शोकेसम&ये आणून ठेवलेला गाथा, 

दासबोध हातात धरhयाची इdछा नाही. दोन ितथ ं

चारवेळेला खाऊन प ुहा पतंFधानाचं कस चकुतय,ं 

मaुयमंXी कसे नNुती भाषण ं ठोकताहेत, याdयावर फ� 

भरJयापोटी Fवचन ंआिण उरला सरुला वेळ gहॉटसअ्पdया 

कचराकंुडया भरणे आिण 0रका
या करणे एवढाच ंउ�ोग ... 

होय ! होय ! मीही jयातलाच !! नाहीतरी हे काय करतोय? 


हणूनच 
हणतोय, बाकl काही नाही, सखु दखुतय ंआपलं...  

© अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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17. जाणता राजा - रायगड 
 
१९८५ ते २०२०, जाणता राजा या महानाटयाला आज 

पNतीस वषQ पूणQ झाली jयािनिमU या नाटकाची एक 

अभूतपूवQ आठवण ........ 

असा&य ते सा&य, क0रता सायास .. 

१९९५सालचा िडसSबर मिहना, तीस तारीख, महाडला 

जाणता राजाच े Fयोग सtु होते. शेवटचा Fयोग. मी 

सकाळीच धावत पळत रायगडवtन परतलो होतो. 

या Fयोगादर
यान, मी एक कJपना बाबासाहेबासंमोर 

माडंली होती. तीस तारखेचा Fयोग सपंला कl सग�या 

कलाकारानंा घेऊन रायगडावर जाऊ आिण FjयV 

mयािठकाणी राmयािभषेक झाला jयािठकाणी राजसभेत सवQ 

सािहjयासह फ� राmयािभषेक सादर कt. बाबासाहेब 

काही तयार होत नgहते. jयासाठी लागणा^या परवानbया, 

सािहjय वर  यायची gयवNथा, कलाकाराचंी gयवNथा, 

अनेक अडचणी होjया. पण मी इरलेा पेटलो होतो. मी 


हणालो, "ते सवQ मा]यावर सोपवा".  मी आिण माझा िमX 

Pीिनवास वीरकर आ
ही दोघानंी ती जबाबदारी घेतली. 
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कामाला लागलो. महाडचे Fयोग सGु असतानाच, मी 

एकदोन वेळा रायगडावर जाऊन gयवNथा कGन आलो.  

Pी. वीरकरानंी मुंबईचा िकJला साभंाळला.  िशवसेनेचे    

मा. गजाननराव िकतcकर jयावेळेस पयQटन आिण 

साNंकृितक खाjयाचे मंXी होते. jयानंी परवानगी तर िमळवून 

िदलीच, पण Nवतः सहकुटंुब रायगडावर येणार 
हणून 

आवजुQन सािंगतल.ं 

तीस तारखेचा महाडचा शो सGु झाला. तोबा गदc !!         

मी शाहीर करत होतो आिण एका Vणी समोरची FेVकानंी 

खचाखच भरलेली गॅलरी अकNमात कोसळली. 

आरडाओरड, िकंका�या, Fयोग थाबंवला. सगळे कलाकार 

Nटेजवtन अपघातNथळी धावलो. सग�या कोसळलेJया 

नाग0रकांना बाहेर ओढून काढलं. चाळीसएक जण गंभीर 

जखमी होते. jया सग�यानंा हॉिNपटलला पाठवल.ं आ�यQ 


हणजे Fयोग प ुहा सtु केला. Fयोग gयविNथत पार पाडून 

मी आिण Pी राXी अडीच वाजता रायगडला पोहोचलो. 

ितथच पाय^यावंर एक डुलकl काढून अधंारातच तडक 

गडावर आलो. सकाळी सहाला सगळे कलाकार पाय«याशी 

पोहोचणार होते. सगळयाचंी कमीतकमी वेळात रायगड 
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चढhयाची NपधाQ साडेसहाला सGु होणार होती. मी िनरीVक 


हणून हUीटा*यापाशी येऊन बसलो. आमचा िव�ाधर 

रायरीकर अव�या बावीस िमनीटातं गड चढून पिहला आला. 

िदवसभर सगळे बाबासाहेबाबंरोबर गडभर िफरत होते. 

सग�या gयवNथा, जेवणखाण,ं Fयोगाची पूवQतयारी 

करताकरता माझी आिण Pीची अवNथा बाजीFभू आिण 

मरुारबाजीसारखी झाली होती.  

jयातच एक संकट दU 
हणून उभे रािहले. तpयेत िबघडली 


हणून गागाभ©ाचें काम करणार े कलाकार गडावर आलेच 

नgहते. एgहाना Fयोग होणार हा िव$ास बाबासाहेबानंा आला 

होता. मला 
हणाले, "काळजी कt नको. मी करतो 

गागाभ©ांचे काम !" 

स&ंयाकाळचे सात वाजले. कुणालाही न कळवता, िकंबह�ना 

कळणार नाही, याची खबरदारी घेऊनही, राजसभेत  

मा. गजानन िकतcकरासंह दोन-अडीच हजार माणस ंजमली 

होती. मा]यामाग ं शाहीरी फडात, तpबल अठराजण ं ऊभे 

होते. डो�याच ं पारण ं फेडणारा Vण सगळेजण अनभुवत 

होते. त�ार एकच होती, वारवंार डोळे भGन येत असJयान 

Nप< िदसत नgहतं. दाढी वाढलेले बाबासाहेब गागाभ©ाdंया 
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भूिमकेत एखा�ा ऋषीसारखे भासत होते आिण तो 

राmयारोहणाचा Vण, mया िठकाणी तीन-साडेतीनशे वषा>पूवc 

घडला jयाच िठकाणी, तेवढ्याच उjसाहात, तेgहढ्याच 

जोषात, jया वैभवाची चणुकु दाखवणा^या सािहjयासह 

घडून आला. सारा जीव पायात गोळा कtन नाचलो 

jयािदवशी !  

आUा िलहीतानाही, डो�यातल ंपाणी आवरत नाहीए  आिण 

मग jयाच िदमाखात िशवछXपतxची िमरवणूक िनघाली 

जगदी$रमंिदराकडे! असaंय मशाली पेटJया होjया. िशगें 

वाजत होती, ड्फ कडाडत होते. अ<Fधान आिण 

छXाखाली असलेले महाराज सारजेण jयाच वैभवात 

मंिदराकडे िनघाले. पोवाडे, गाणी, पदय नसुता कJलोळ 

उठला होता. तpबल दोन तासांनी ही िमरवणूक 

जगदी$राdया मंिदरात पोहोचली. महाराजानंी आिण इतर 

सवा>नी जगदी$राचे आिण िशवसमाधीचे दशQन घेतले आिण 

मग समाधीdया चौथ^यावर तो िशवयोगी, गागाभ©ाdंया 

वेषात बोलायला ऊभा रािहला.  

तpबल तासभर नNुती िशवगंगा ओसडूंन वहात होती.  शेवटी 

एक वा*य 
हणाले, "आज एकतीस िडसSबर१९९५, सार 
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जग वषाQअखेर साजर ंकरीत असताना आपण एक

इथ घडवला आहे. सा^या जगापेVा वेग�या, जगावेग�या

पyतीने". परतताना मा]या पाठीवर हात ठेऊन 

"कGन दाखवलत ंत
ुही!" बास! आणखी काय हवं होतं

स&ंयाकाळ राजसभेत साकारायला िमळालेला तो

तो राmयािभषेक, रायगडाला जायला लागJयापासूनच

आय~ुयभराच ंNवoन होतं ते, ते आज साकार झालं 

भtन आलं होत.ं 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
Image Curtacy - ©अॅड. आनंद रा

आनंदाचे डोही 59

एक इितहास 

जगावेग�या 

 
हणाले, 

होत?ं  ती 

तो शाहीर, 

लागJयापासूनच माझ ं

 होत.ं मन 

आनंद रा. दशेपांडे. 
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18. देण ेई�राचे ...... 
 
१९९२सालची ठाhयातली जाणता राजाची पिहली 

मािलका, दसुरा िदवस. स&ंयाकाळचे पावणेसात वाजलेले. 

समोर खचाखच भरलेल ं Nटेिडयम. अंदाजे सतरा - अठरा 

हजार माणस ं असावीत. मी jयावेळेस शाहीरी फडात 

ढोलकl वाजवीत अस.े मा]या नेहमीdया सवयीFमाणे मी 

पधंरा िमनीटे आधी तयार होवून िवंगेत येऊन बसलो होतो. 

तोच समोtन झपझप चालत बाबासाहेब मा]याकडे येताना 

िदसले. मी चटकन उभा रािहलो. जवळ येऊन मा]या दो ही 

खा�ंावर हात ठेवून 
हणाले, "आनदंराव, Fयोग सGु 

gहायला फ� पधंरा िमनीटे िशJलक आहेत, िववेकराव 

अजून पhुयावtन आले नाहीत. शाहीर करणार का?"  

एक Vणभर िवचार केला आिण 
हणालो,"करने कl". "जावा 

मग ढोलकl सोडून शाहीराचा अंगरखा घालून या". पळतच 

अंगरखा घालून आलो. पिहलं िशगं वाजल ंआिण महाराजाचं 

Nमरण कtन Nटेजवर पाऊल टाकलं. समोर पािहलं तर 

बाबासाहेब साऊंडबॉ*समधे बसलेले. mया भूिमकेचा एक 

िमनीटाचा ही सराव केलेला नgहता, ती म&यवतc भूिमका 
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केवळ बाबासाहेबाdंया िव$ासाखातर आिण महाराजावंरdया 

P&दनेे साकार करायला उभा होतो.  

Fयोग पढेुपढेु सरकत होता. बह�धा जमून गेल ंअसाव.ं योbय 

jयािठकाणी, योbय तो Fितसाद येत होता. शेवटी 

राmयािभषेकानतंर हातात सो याच ं कडं घातJयानतंर, 

आनदंाने सहज 
हणून हातातला डफ हवेत फेकला, दोनच 

Vण, तो ड्फ तसाच हातात िNथरावला आिण कडकडून 

टाळी पडली. Fयोग सपंला. Nटेजवtन खाली उतरलो. 

कलाकाराdंया गदcतून वाट काढत बाबासाहेब मा]याकडेच 

येत होते. जवळ आJयावर नमNकार करायला वाकलो तर 

jयानंी उचलून पोटाशी धरलं. jयाdंया नेहमीdया Nटाईलने 


हणाले, "छान"ं.  मी भtन पावलो. jयािदवशी हातात 

घेतलेला ड्फ पूढे जवळजवळ दोनशे Fयोगातून शाहीर 

साकाtन नgयाhणवसाली खाली ठेवला. पणेु, मुंबई, 

जळगावं, लातूर, रjनािगरी, सोलापूर ते पार अमे0रकेतस&ुदा 

शाहीर साकारला. पिहJया िशगंापासून ते शेवटdया 

तोफेपय>त अंगात जणू काही सचंार होत असे.  

मा]या मनात माX एक खूणगाठ न*कl होती कl मी इथे 

फ� एक िनिमU आहे. कुणीतरी मा]याकरवी ह े घडवून 
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आणतय.ं हे माझ ं नाही. आजही वळून जेgहा

कालखंडाकडे पहातो तेgहा हीच भावना मनात

िकतीही भारलेला काळ असला तरी ते दणेे ई$राचे 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें 
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जेgहा jया 

मनात असते. 

 ....... 
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19. आचार - िवचार .... 
 

गेJया पधंरा िदवसापंासून पेपर बदं कGन टाकला आिण 

टीgहीवरdया बात
याही बघणे बदं कGन टाकले. रा~¨ीय 

आपUीdया काळात कसे वागावे, याचे Fाथिमक ¬ानही 

आ
ही गेJया पचंाहUर वषा>dया कालखंडात आमdया 

जनतेला दऊे शकलो नाही. हे सचुायचे कारण 
हणजे 

स&ंयाकाळी एका िमXाचा फोन आला, jयाने सािंगतले, 

मदरुाईजवळ कुठेतरी एक बैल मेला तर jयाdया अतंयाXेत 

तीन हजार माणसे होती 
हणे.  

काल अशाच एका घटनेत मुंबईत, एका िठकाणी एकदम पाच 

सहा हजार माणसे जमली. सUर वषा>चे आपले पतंFधान, 

आपले मaुयमंXी, आपलं पोिलस खात ं घसा कोरडा 

पडेपय>त एकX येऊ नका, गदc कt नका 
हणून सागंत 

असतानाही, आपण बधीर असJयासारखे वागतो आहोत, 

jयाच महjवाच कारण 
हणजे आपJयात असलेला रा~¨ीय 

चा0र¸याचा अभाव.  
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रा~¨ीय आपUीdया वेळेला आपण कुणीही असो, पण एक 

सामा य नागरीक 
हणून कस ं वागाव ं याच िशVणच 

आ
हाला कुणी िदलं नाही. 

सारासारिवचार, सतिववेकबिुy आिण तारत
य हे कुठJयाही 

अ¹यास�मात िशकवलं जात नाही. ते गणु असतात 

सNंकारामं&ये आिण ते सNंकार करणा^या िपढीने उपजत 


हणजे ज माला येताना घेऊन यायचे असतात आिण 

आचरणातून पढुdया िपढीवर िबबंवायचे असतात. मग पढुची 

Fjयेक िपढी ते अनकुरणातून jयाdया पढुdया िपढीवर ते 

सNंकार Gजवत जाते.  

स&या सNंकार, आचारधमQ 
हटलं कl सग�याdंयाच अंगावर 

बाभळीdया काट्याएवढा मोठा काटा येतो. अशा कुठJयाच 

िशVणाची सोय व सवय नसलेले नाग0रक मग पतंFधानाdंया 

सूचनाचंी िटंगल उडवतात, Nवतःdया आिण कुटंुिबयाdंया 

जीवाला धोका िनमाQण करतात आिण पयाQयाने रा~¨ीय 

हानीला कारणीभूत होतात. राजकlय gयि�ंना तर अशा 

रा~¨ीय आपUी 
हणजे एकमेकावंर कुरघोडी करhयाdया, 

आरोप Fjयारोप करhयाdया इ<ापUी वाटतात. पण यामधून 
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आपण सवQसामा य जनतेdया नजरतूेन िकती खाली उतरत 

चाललो आहोत याचेही jयानंा भान रहात नाही.  

लाखो माणसाdंया बिलदानातून जपानने हे रा~¨ीय चा0र¸य 

िमळवले, जोपासले आिण वाढवले. याच रा~¨ीय 

चा0र¸याdया वाढीसाठी दोन हजार वषाQपूवc चाण*याने 

जीवाचा आटािपटा केला होता. jयानतंर महाराणा Fताप, 

छXपित िशवाजी महाराज यानंी याचसाठी आपली आय~ुये 

खचc घातली. आ
ही jयाचें पतुळे जागोजाग उभे केले, पण 

jयानंी िदलेले आदशQ माX जाणीवपूवQक िवसरले. 

फ� आपJया घरातच रहा, एवढी साधी गो<सyुा आपJया 

िहतासाठी आपJयाला करण ं जमत नसेल तर रा~¨ीय 

चा0र¸याdया बाबतीत तर आपण नापास आहोतच, पण 

वैयि�क िहताdया बाबतीतही आपण िततकेच उदासीन 

आहोत हेच खर.े पण हा पराभव आपJया एकटयाचा नाही, 

या समाजावर हे सामािजक, नैितक जाणीवेचे सNंकार 

करhयाची जबाबदारी असलेJया जे}ाचंा, Pे}ाचंा आिण 

समाजधरुीणाचंाही हा पराभव आहे. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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20. असाही एक \योग ...... 

बह�धा१९९४चा एिFल मिहना असावा. इचलकरजंीला 
जाणता राजाच ेFयोग सGु होते. चौथा पाचवा िदवस असेल. 
दपुारपासूनच आभाळ भGन आलं होतं. अवकाळी पावसाची 
िच ह होती. Fयोग होणार का नाही? करायचा का नाही? 
काहीच न*कl नgहतं.  
पण मा. बाबासाहेबाचंा एक िशरNता असे. काहीही होवो, 
Fयोग सात वाजता सGु होणार 
हणजे होणार.  पाच 
वाजताच पावसाला सGुवात झाली. चागंला तासभर सडाका 
पडून गेला. िनरोप आला, Fयोग होणार. सगळे तयारीला 
लागलो. शेवटून दसुरा िदवस असJयाने तडंुुब गदc. बरोpबर 
सातdया ठो*याला Fयोग सGु झाला,  पिहला अधाQ तास 
झाला असेल नसेल प ुहा िवजा चमकू लागJया, बारीक थSब 
सGु झाले,  मी अथाQतच शाहीर करत होतो, माझा पढुचा 
पोवाडा होता, 
दaखनचा मलूुख पेटला, 
सGंुग लागला शाहीतaताला, 
िजकंlला मलूुख मराठ्यान,ं 
भोसJया िशवाजीराजान,ं 
मा0रJया फौजा इरसेरीन,ं 
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हो... जी ... जी....... 
मी नेहमी सारखा उडी घेऊन धoपकन खाली बसलो अन 
ठ�ळ..... मा]यासमोर लावलेJया िदgयाdंया हंडयातले 
पाचही एक हजार वॅटचे बJब पावसाचे पाणी पडून फूटले. 
मा]यासमोर काचाचंा सडा. कसला तरी आवाज होऊन 
वीजही गेली. Fयोग थाबंला.  
बाबासाहेब समोरच साऊंडबॉ*समधे बसलेले होते. पाऊस 
सGु झालाच होता. चटकन बाबासाहेब Nटेजवर आले. 
Pोjयानंा दहा िमनीटं थाबंायची िवनतंी केली. पाऊस काही 
थाबंायचे नाव घेईना आिण वीजही येईना. बाबासाहेबानंी 
मनाशी काहीतरी िन�य केला. Nटेजवर आले, सवQ 
जमलेJया सात आठ हजार Pोjयानंा उªेशून मोठयाने 

हणाले, "पडjया पावसात Fयोग बघायची आपली तयारी 
असेल तर मशाली पेटवून आ
ही Fयोग सादर कt".  
लोकांनी मनापासून तयारी दशQिवली. भराभरा मशाली 
पेटJया,  Nटेजवर पाच-सहा आिण बGुज व मेघडंबरीत 
िमळून पाच-सहा अशा मशाली घेऊन मावळे उभे रािहले. 
तेवढ्याच मशाली राखीव ठेवhयात आJया. बॅटरीdया 
बॅकअपवर साऊंड सGु झाला.  
एgहाना, आ
ही आमdयासमोरचा पडलेला काचाचंा सडा 
अंदाजान ंअंदाजाने Nवdछ केला होता. िजथून नाटक थाबंलं 
होत ंितथूनच प ुहा सGुवात झाली, 
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दaखनचा मलूुख पेटला ..... 
अलौिकक wiय होत ं ते! मशाल हातात धरलेले मशालजी 
एखा�ा खाबंाFमाणे िनिवQकार उभे होते, पाऊस पडत होता, 
कलाकार, FेVक दोघेही िभजत होते. एकाही FेVकाने छXी 
उघडली नgहती.  jयािदवशी म&यंतर घेतलेच नाही. 
मशालxdया उजेडात घडणारा Fयोग खरोखर िशवकालाची 
आठवण कtन दते होता. गंमत अशी कl िशवाजीमहाराज 
आिण सोयराबाईसाहेब याdंया खासगी महालातJया 
Fवेशालास&ुदा jया दोघाबंरोबर दोन मशालजी िनिवQकारपणे 
शेजारी उभे होते.  
दोन अडीच तासाचंा उवQरीत Fयोग असाच पार पडला. 
शेवटची राmयािभषेकाची तोफ उडाली आिण सग�या 
FेVकानंी एकदम उभे राह न टा�याचंा Fचडं कडकडाट 
केला. jया राXीने आ
हा सवQ कलाकारानंा एक धडा 
िमळाला. अंगीकृत कायQ  िकतीही अडचणी आJया तरी 
सGुच ठेवायचे. प0रिNथतीसमोर कधीच शरणागती 
पjकरायची नाही, श�े खाली ठेवायची नाहीत, अंितम 
िवजय आपलाच आहे. जयभवानी !! 
©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 

 

 



आनंदाचे डोही 69

18-04-20 

21.  व4ष ेअमतृाचा घन ु.... 
 
िवPामबागवाडयात अ$दलाचा एक कायQ�म होता. Fमखु 

पाह�णे 
हणून सूयQकातं मांडर ेआिण िनतीश भारgदाज यायचे 

होते. िनतीशजxच ं Nवागत करायला मा. बाबासाहेब आिण 

सूयQकातंकाका दरवाजात उभ े होते. मी जीना चढून  वर 

आलो आिण दोघानंाही वाकून नमNकार कtन आत गेलो. 

दोन िमनीटानंी मला एकाने िनरोप िदला, कl बाबासाहेब 

तलुा दरवाजापाशी बोलवत आहेत. मी तडक दरवाजा 

गाठला. मला बघताच बाबासाहेब 
हणाले, "बघा, सरदार 

सूयQकातंराव काय 
हणताहेत?" मी F�ाथQक नजरनेे 

सूयQकातंकाकाकंडे पािहले. jयानंी हसून मा]या पाठीवर हात 

ठेवला 
हणाले, "मी Pीमंताना िवचारले,"हा मलुगा कोण 

आहे? िशवाजीमहाराजाdंया भूिमकेसाठी हा अितशय योbय 

आहे. आमचे िदवस सपंले आता. आता याचंा जमाना सGु 

gहायला हवा". मी िनशpद ं !  बाबासाहेब मा]याकडे बघून 

हसत होते. भूिमकेचा योग येईल का नाही हे मािहत नgहतं, 

पण सूयQकातंकाकाdंया पावतीने मी भtन पावलो होतो. ऐन 

थडंीचे िदवस ....... नागपूरमधली जाणता राजाची पिहलीच 
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मािलका. यशवंतराव चgहाण Nटेिडयम भtन जात असे. 

तशा थडंीत लोक राXराX ितकlटाdंया रागेंत उभी असायची.  

मी शाहीरी फडात ढोलकl वाजवीत असे. दसुरा िकंवा 

ितसरा Fयोग असेल. म&यमवयीन िशवाजीमहाराजाचें काम 

करणा^या कलाकाराला ताप आला. Fयोगापय>त होईल बर े


हणून सगळे िनधाQNत होते. पाच वाजताdया कलाकाराdंया 

बैठकlला jयाला येणे श*य झाले नाही, तेgहाच F�िच ह 

उभे रािहले, काम करणार कोण, इत*या ऐनवेळी? jयात 

एक ए ¨ी घोडयावtन !! आिण अचानक बाबासाहेबानंी 

मला बोलावून सािंगतले, ए ¨ी, एि*झट समजून �या. 

म&यमवयीन िशवाजीमहाराज त
ुही करणार आहात. माझी 

अवNथा वणQन करhयाdयापिलकडची. सयुQकातंकाकाचंा 

आशीवाQद फळाला आला तर ! नतंर कळाल ं कl मा]या 

काही िजव� कंठ� िमXानंी यासाठी दपुारपासून Pीमंताकंडे 

ह© धरला होता. सात-साडेसातला अंगरखा घालून 

मेकअपला बसलो. िजरटेोप डो*यावर ठेवhयापूवc एकदा 

हातात धtन कपाळाला लावला. �दयात आनदं मावत 

नgहता, डो�यातले अPू आवरत नgहते. एका िव$िवaयात 

नाटयात मा]या परमदवैताची भूिमका साकार करणार होतो. 
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Nटेजवरचा पिहला सीन सपंवून घोडयावर बसलो, वा*य 

घेतले आिण घोडयाला टाच मारली. घोडा नवीन होता. मला 

घेऊन तो पाठीमागdया मैदानावर उधळला. इकडे कुणालाच 

पUा नाही.  साडेतीन िमनीटानतंर माझा प ुहा Nटेजवर 

Fवेश होता. घोडा मला घेऊन तफुान वेगाने गॅलरीकडे पळत 

होता. अचानक मैदानावर ि�केटचे नेट िदसले, मी 

घोडयासकट नेटमधे घसुलो. नेटमधे पाय अडकून घोडा 

पडणार आिण मीही, तेgहढ्यात अधंारात कुणीतरी मला 

अलगद उचलून बाजूला घेतले. फ� आवाज ऐकू आला, 

"लागल ंनाही ना?ं पळ मग ". एका हाताने िजरटेोप सावरीत 

मी पळतच Nटेज गाठलं. Nटेजवर पाय ठेवला अन माझ ं

वा*य सGु झालं. एवढ्या गडद काळोखात मला अलगद 

घोडयावtन उचलणार ंकोण ंहोत?ं आजपय>त हे न सटुलेल ं

कोडं आहे. पण आय~ुयात काही F�ाचंी उUर शोधायची 

नसतात. अUराdया कुपीसारखी ती मनात जपून ठेवायची 

असतात, जेणेकtन jयाचंा सगंुध आय~ुयाdया शेवटपयQत 

दरवळत रहातो.  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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22.  मसा`याची  बाग ..... 
 
गेJया तीस वषा>dया भटकंतीतले सग�यात आवडते िठकाण 

कोणते? असे कुणी िवचारले तर मी पटकन उUर दईेन, 

माझ ं कोकण ं ! खरोखर कोकणाइतका वैिव&यपूणQ, 

िनसगQसपं न, अगjयशील आिण मायाळू Fदशे *विचतच 

असेल. 

२०१२ सालचा सoटSबर मिहना. jयावषcच ं

दगुQसािहjयसमेंलन िवजयदगुQ  िकंवा िसधंदुगुQ  यािठकाणी 

�याव ंअस ंमनात योजून मी, अिभिजत बेJहेकर, डॉ. वीणा, 

िवजय दवे असे चारपाच जण कोJहापूरdया आमdया राजू 

पGळेकरबरोबर िनघालो. िवजयदगुQ  कGन मालवणला 

पोहोचलो आिण ितथला आमचा िमX गGुनाथ राणे याdया 

घरी आमचा म*ुकाम होता. एके िदवशी गGु 
हणाला, "इथ ं

जवळच ंआमdया भाऊ सामंतची मसाJयाची बाग आहे. जा 

बघून या". काहीशा अिनdछेनेच सगळे बाहेर पडलो. 

मालवण-पणेु रNjयावर चार िकमीनतंर एक छोटा फाटा 

डाgया हाताला आत वळतो. जाईपय>त आपण कुठे चाललोय ं

काही लVात येत नाही. एक घमुारदार वळण घेऊन गाडी 
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उतारावtन खाली एका िवNतीणQ पटागंणात येऊन थाबंली 

आिण आ
ही सगळेच अवाक झालो. अVरशः Nवoनातल ं

गाव असाव ं तNस ं आहे घमुडं ! jयािवNतीणQ 

पटागंणाशेजाtन वाहणारी एक छोटीशी नदी, jया नदीवर 

एक छानसा साकवं (पूल), नदीdया दो ही बाजूनी नारळी 

पोफळीdया बागा, jया नदीशेजारी एक टुमदार घमुडाईदवेीच ं

दऊेळ, jयाdया पाठीमागे भाऊची मसाJयाची बाग, बागेतून 

मधोमध वहात असलेला छोटा ओहळ; लवंग, दालिचनी, 

वेलदोडा, काळीिमरी, तमालपX, जायफळ, नारळ, सपुारी 

अशा िविवधFकारdया झाडानंी दाटलेली बागं. वेडेच झालो 

सगळे. प ुहा कधीतरी भाऊकडं चार िदवस रहायला यायच ं

न*कl कtन परतलो. दोन वषा>पूवc एक vपु घेऊन 

िवजयदगुQ , िसधंदुगुQ  केलं, jयावेळेस घमुड्याला रहायच ं

ठरवल.ं एgहाना भाऊन ंबागेत एक टुमदार 0रसॉटQ  बाधंलय. 

सहा सूट आहेत. भाऊdया घरच ं उUम जेवण आिण शातं 

प0रसरातला िनवास. आणखी काय हव?ं आता हे सगळं 

गहृबदंीपरुाण सपंल कl आवजूQन एकदा भाऊकडं जायचा 

िवचार आहे. येणार का ं?   ©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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23.  सखा सुaद ं.... 
 

अ�याहUर सालdया मे मिह यात मी पिहJयांदा jयाला 

पािहलं, पण jया दशQनाच ंGपातंर ओळखीत gहायला नgवद 

साल उजाडल.ं पिहJया दशQनाdया Nमतृी तशा धूसर आहेत, 

कारण भेटलोच होतो मी ित हीसाजेंला. लVात रािहला होता 

फ� jयाचा आवाज. साद घालायची jयाची एक वेगळीच 

त^ हा. पिहJया भेटीत तो नीट समजलाच नgहता. jयाच ं ते 

Gपच मला मोह न गेल होत.ं लVात रािहल ं होत,ं jयाच मी 

िदसताच खळाळून भेटायला येण.ं लVात रािहली होती 

अखंड साथ करणारी jयाची साद. आजही कुठेही Vणभर 

डोळे िमटून बसलो तरी तरी तो िचरप0रिचत आवाज कानात 

घमुायला लागतो.  

भटकंती सGु झाली तसा तो मग अनेक िठकाणी भेटला. 

िदवेआगर, कोळथर,े दापोली, हण, मालवण, रjनािगरी, 

जयगड, करहाटे$र, कुणके$र, गणपती पळेु, वेळणे$र, 

दाभोळ, िवजयदगुQ , िदघी अलीकडे अलीकडे, गोgयातस&ुदा 

भेटला होता. Fjयेक िठकाणी jयाच Gप वेगळ असत,ं पण 

मला भेटायची असोशी तीच. हाक मारायची पyतही तीच. 
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तीच jयाची िचरप0रिचत गाज. पण मा]या अन jयाdया गoपा 

मारायdया जागा ठरJया आहेत, ितथे फ� आ
ही दोघे 

असतो, आर-ेवारचेा िकनारा, कोळथ^याची 0रसॉटQ -मागची 

जागा, भाट्याचा िकनारा, िदवेआगरच ं केवडयाच ं बन, 

एgहाना त
ुही ओळखलच असेल कl हा दसुरा ितसरा 

कुणीही नसून माझा सखा सम¡ु आहे. एका िजवलग, 

िन}ावान िमXात असणार ेसगळे गणु jयाdयात आहेत. jयाच ं

अमयाQद, अफाट पण अgय� Gप मला मा]या लहानपणाची, 

खूजेपणाची जाणीव कtन दतें, जिमनीवर घ© पाय रोवून 

उभा राहण ं िकती महjवाच आहे याची जाणीव कtन दते.ं 

िमXाची नसुती आठवण आली कl jयाची साथ jयाdया 

गाजेdया tपाने सतत बरोबर असते. मुंबईपासून गोgयापय>त 

तो वेगवेग�या िठकाणी वेगवेग�या tपात भेटतो. 

जगंलं, डYगर, सम¡ु आिण िकJले, ही खर ेतर भटकंतीची 

तीथQVेX आहेत पण jयातही याच ं NवGप, याचा आवाका 

सग�यापेंVा मोठा आहे. jयाdयाशी गoपा मारताना शpद 

नाही वापरावे लागत. फ� jयाdयासमोर जाऊन मनाची 

कवाडं उघडली कl jयाला सगळं समजतं. खूपच साठलं 

असल ं मनात तर तो धNससस कtन आत घसुतो आिण 
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सार ं धऊुन काढतो. jयाdया Fितसाद दhेयाdया पyती 

िनरा�याच. एखादी गो< आवडली तर िकना^यावरdया 

खडकावर येऊन असा आदळेल िक jया लाटेdया तषुारानंी 

आपण िचबं िभजून जाऊ. आपJया त�ारी, आपला उ�ेग, 

आपली िचडिचड, सगळं सगळं तो पोटात घेतो. महjवाच ं


हणजे आपJया मनातलं कळलेल ं तो कुणालाही सागंत 

नाही. आपली गिुपत ंjयाdया पोटात सरुिVत रहातात. खूप 

िदवस झाले jयाला भेटून. आता हे सगळ महामारी Fकरण 

सपंलं िक लौकरच jयाला भेटायला जाव ंलागणार. कधीचा 

तो हाका मारतोय. कसा ? .. अहो ती काय , ती गाज येतीय 

ना कानावर ..... ©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें.  
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24.  िकं आ�यW जगत ्..? 
 
महाभारताम&ये यVF� नावाचे एक Fकरण आहे. jयाम&ये 

वनवासात असताना, एका त�यावर पाणी  यायला 

आलेJया धमQराजाला jया त�याचा मालक असलेला यV 

एक F� िवचारतो, "िकं आ�य> जगत…्.? या जगातलं 

सग�यात मोठं आ�यQ कोणते ?" jयावर धमाQने िदलेले उUर 

फार मािमQक आिण िXकालाबािधत सjय आहे. धमQराज 


हणाला, "एक ना एक िदवस आपण मरणार हे मािहत 

असूनही माणूस िजवंत असताना mया मNतीत, माजात 

जगतो ते या जगातल ंसग�यात मोठं आ�यQ आहे". 

आज जवळपास िन
म ंजग मjृयूdया उंबरठयावर उभ ंआहे. 

उरलेJया िन

या  जगाचा जीवनावरचा िव$ासच उडाला 

आहे, पण याही िNथतीत माणसाचा माज कायम आहे. 

कुणी जगाdया आिथQक महासUा होhयाची Nवoन पाहतोय, 

कुणी असलेली आिथQक महासUा हातून िनसटू नये 
हणून 

नाग0रकांचे जीव पणाला लावतोय. कुणाचा जीव दाtसाठी 

तळमळतोय, कुणाला चढलेला सUेचा माज उतरायच ंनाव 

घेत नाहीये, कुणी मताdया तकुडयासंाठी लाचार होऊन 
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जनतेdया जीवाशी खेळ करतोय, कुणाला कुठJया तरी 

वैचा0रक वादाdया आहारी जाऊन साधू सतंाdया हjया 

कराgयाशा वाटताहेत, कुणाला गरीबानंा �ायdया अ नातही, 

Nवतःचा वाटा काढून �यावासा वाटतोय. ही कुठली 

मानवजात आपJयाभोवती िफरताना िदसतेय? या 

सकंटातही सवQसामा यासंाठी Nवतःdया जीवावर उदार 

होऊन लढणार े स माननीय अपवाद सोडले तर इतर 

बह�सaंय जनता काय करते आहे हे फेसबकुवGन आिण 

बात
यातूंन िदसतेच आहे. एवढं मोठं सकंट मानवजातीdया 

दारात िनसगाQने आणून ठेवल ंतरी माणूस अजून सधुरायच ं

नाव काही घेत नाही. कदािचत यालाच किलयगु 
हणत 

असावेत. या अवNथेतही माणसाला अजूनही कुणावर तरी 

कुरघोडी करावीशी वाटतीय,ं कुणाला तरी धडा िशकवावासा 

वाटतोय, उ�ाdया भिव~यात आपण मानवजातीdया 

मडु�ावंर उभे रािहलो तरी हरकत नाही, पण आपण उdच 

Nथानावर असल ंपािहजे यासाठी jयाची केिवलवाणी धडपड 

सGु आहे. मानवाच ं च¡ंावर जाण,ं मंगळावर जाण ं सगळे 

फोल ठरलय. mया प«ृवीवर आपण रहातो आहोत, ितथ ंतरी 

िजवंत राह  शकू का नाही याची शा$ती उरलेली नाही. सगळं 



आनंदाचे डोही 79

िव¬ान, सगळं तंX¬ान आUा या घडीला िनGपयोगी  तरी 

आमची मNती अजून काही उतरत नाही. धमाQन ं यVाला 

िदलेलं उUर आ
ही रोजdया रोज खर ं ठरवतोय. एका 

कवीने 
हटलय ं, 

नरिेच केला हीन िकती नर ...? 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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25. \ाथिमकता .... 
 
तकुाराम महाराजानंी 
हटJयाFमाणे, 

ठेिवले अनतें तैसेिच रहावे, 

िचUी असू दयावे समाधान .. हे िवसाgया शतकाdया 

अखेरपय>तचे ढोबळमानाने सूX होते. थोडं िवNकटून 

सागंायचे तर आपJया Fाथिमक गरजा ´ा रोटी, कपडा और 

मकान इथपय>तच मयाQिदत होjया.  

िवसाgया शतकाdया अखेरीस आंतररा~¨ीय बाजारपेठ खलुी 

झाली आिण आपJया गरजा आपण ठरवायचे िदवस सपंले. 

तो ह*कच आपJयाकडून िहरावून घेतला गेला, नgहे नgहे 

आपण तो Nवखशुीने दसु^याdया हातात िदला आिण मग जे 

जगात, तेच घरात घडू लागले. मिह याdया सामानात ५० 

ट*के वNतू गरजेdया आिण ५० ट*के चैनीdया िदसू 

लागJया. आठवडयातून दोन तीन िदवस हॉटेलxग, Fjयेक 

वीकए डला आऊिटंग, गरज नसताना शॉिपगं असे अनेक 

Fकार सGु झाले. वेळ जात नाही 
हणून मॉलमधे जाऊन 

उगीचच हजारो Gपयाचंी खरदेी सGु झाली.  
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जसजशी या गो<xची Fासिंगकता सपंली तसा jयातला 

आनदंही सपंला. िवदाऊट िकचनचे ¶लॅट िवकले जाऊ 

लागले, यापेVा या िNथतीवर काय भा~य करायच?ं सपूंणQ 

जगात एक नवी चावाQक परपंरा tढ झाली, 

यावत ्जीवेत् सखु ंजीवेत, 

ऋण ंकृjवा घतृ ंिपबेत... ! 

जोपय>त जीव आहे, तोपय>त सखुात रहा, कजQ काढा आिण 

तूप oया. लोकानंी कजQ काढून नसुतं तूपच नाही तर घर ंदार ं

गाडया, बगंले, मोबाईल सगळं आय~ुयच दसु^याdया 

जीवावर, उधारीवर जगायला सGुवात केली. 

या जगावर आलेJया सकंटाने माX या सग�या Fाथिमकता 

आमूलाv बदलून टाकJया. मिहना झाला, घरात कYडून 

पडJयाने झ*कत घरच ंखायची पाळी आली, लVात आल ं

कl नाही गेल ंहॉटेलात तरी चालत.ं दोन टी शटQ  आिण दोन 

ब
यूQडावर मिहना काढलेला असJयाने कपडयाचंी असोशी 

सपंली.  

घरातJयाबंरोबर सपूंणQ वेळ काढावा लागJयाने बाहेरdयानंा 

घरdयाचंी आिण घरdयानंा बाहेरdयाचंी िकंमत कळाली. 

एका अwiय िवषाणूने हे एवढे दूरगामी बदल घडवून आणले, 
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पण तेही घडलं तS मjृयूdया भीतीने ! जसे हे बदल घरात 

घडले तसे दशेभरातही घडून आले. काही काही गो<xना जे 

अप0रवतQनीय Nथान लाभले होते ते िकती फसवे होते हे 

दशेाdया आिण पयाQयाने जगाdयाही लVात आले.  

आता हे सकंट टळJयानंतरच घर, गावं, खेडं, शहर, दशे 

आिण जग सार ं सार ं वेगळं असणार आहे. सग�याdंया 

Fाथिमकता बदललेJया असतील िकंवा बदलाgया 

लागतील. सहसा आपJया या छोट्याशा आय~ुयात असे 

आमूलाv प0रवतQनाचे िदवस येत नसतात, आले तर 

वैयि�क आय~ुयात येतात, सग�या जगाdया आय~ुयात येत 

नसतात.  

या सकंटाdया िनिमUाने हा मूलभूत िवचार करायची सधंी 

िमळाली आहे, चला jयाचे सोने कGया !! 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें 
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26. पुcतकिदन .... 
 
पाचवीत असताना वाडयातJया एका िमXाकडे पिहJयादंा 

Pीमानयोगीचे दोन खंड पािहले,  पाचशे पाचशे पानातले 

उUम बोJड टाईपसेटमधले ते दो ही खंड तीन िदवसात 

वाचून सपंवले होते. jया पNुतकाने मला िशवाजीमहाराजाचंा 

भ� बनवून टाकलं. पढेु महािव�ालयीन कालखंडात 

इितहासाचा िव�ाथc 
हणून वाचनाला सGुवात केJयावर 

हातात पडल ं बाबासाहेबांच राजािशवछXपित. 

िशवच0रXाकडे पाहhयाचा माझा wि<कोनच या पNुतकामळेु 

बदलून गेला आिण नंतर हातात पडल ं ते आoपाचं 

कादबंरीमय िशवकाल. हा मा]या मनातJया िशवमंिदरावर 

ठेवलेला कळस होता. mयाला mयाला िशवच0रX वाचावस,ं 

अ¹यासाव ंअस ंवाटत jयाला या तीन पNुतकानंा टाळून पूढं 

जाता येणारच नाही. आज पNुतकिदनाdयािनिमUाने या 

तीनही पNुतकावंर थोडी नजर टाकूया. 
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१ ) dीमानयोगी : 

िशवाजीमहाराजाचं कौटंुिबक gयि�मjव, jयाचंी जडण 

घडण, jयातला Fjयेकाचा सहभाग, अ»तुर
य कJपनाश�l 

आिण मानवी भावभावनाचंा अjयंत सयुोbय िवचार हा 

रणिजत दसेाई याdंया या कादबंरीचा आjमा. एकदा 

वाचायला सGुवात केJयानतंर सपेंपय>त हे पNुतक खाली 

ठेववतच नाही. आजही महारा~¨ातJया जनमानसावर याची 

िकती मोिहनी आहे हे या पNुतकाdया िनघालेJया 

आव¼ृयावंGन लVात येईल. यातली छXपित 

िशवाजीमहाराज आिण सभंाजीमहाराज याचंी प हा�यावर 

झालेली शेवटची भेट तर मनावर कोtन ठेवhयाजोगी. 

२ ) राजािशवछfपित .. 

िशवाजीमहाराज एक Fेरक शि�, हाच एकमेव सदंशे 

दhेयासाठी अथक Fयjन, साधारसदंभQ, आिण 

सवQसामा याdंया मनापय>त पोहोचेल, Gजेल अशी आकषQक 

भाषाशैली वापtन बाबासाहेबानंी िलिहलेJया या 

िशवच0रXाने मराठी भाषेतJया सवQ पNुतकाचें आजपय>तचे 

िव�म मोडीत काढले. िशवाजीमहाराज हा लोकोUर 

महापGुष कोणjया प0रिNथतीत ज माला आला? jयाdया 
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ज माdया आधीची महारा~¨ाची िभषण प0रिNथती, आपJया 

परा�माने या नरोUमाने या भूमीला िमळवून िदलेले 

गतवैभव आिण मानवी जीवनातJया सवQ अंगोपांगाचंा या 

महाj
याने केलेला गौरव या सवQ गो<xच यथाथQ, साधार 

आिण अितशयोि�िवरहीत वणQन 
हणजे हा vथं. 

 

३) िशवच0रX वाचत असताना एक F� नेहमी पडतो तो 


हणजे हे सगळं रा~¨ोjथानाच ं कायQ इत*या कमी 

कालखंडात कस ं पार पडलं असेल? कशी माणस ं तयार 

झाली असतील िकंवा केली असतील? jया अिशिVत, 

खेडवळ माणसानंा ही Nवराmयाची सकंJपना कशी 

समजावून सागंावी लागली असेल? jयाचंा Fितसाद काय 

असेल?  एका Vणी ती माणस ंघरादारावर िनखारा ठेऊन या 

य¬ात काय 
हणून आह तीसारaया धडाधडा उडया टाकत 

असतील? महारा~¨ाच ं सामािजक, साNंकृितक आिण 

कौटंुिबक आचरण ं कस ं असेल? या सा^या F�ाचं अjयंत 

समपQक, वNतिुNथतीिन} आिण FjयVदशc वाटाव ं इतकं 

िजवंत िचXण अoपाdंया अफाट ®मंतीतून, िवलVण 

Fितभेतून आिण जवळपास ५६ लोकभाषाdंया वापरातून या 
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कादबंरीमधून आपJया Fjययाला येतं. सवQसामा य, 

सPyिशवभ�ाला आवiयक असणार ं सवQ पाथेय या 

कादबं^यामंधून वाचायला िमळत.ं 

अलीकडे gयाaयानाला गेJयानतंर अनेक जण येऊन 

िवचारतात, “आ
हाला िशवाजीमहाराजाचंा अ¹यास 

करायचाय, आ
ही काय वाचाव ं ?” खरतंर हा F� थोडा 

चकुलेला असतो, F� असा असतो आ
हाला 

िशवाजीमहाराजािंवजयी जाणून �यायचयं तर आ
ही काय 

वाचाव?ं mयाला अ¹यास करायचाय ना,ं तो कुणाला 

िवचारत बसत नाही, तो तडक इितहास सशंोधन मंडळ 

गाठून ज ुया कागदपXाचें िढगार े उपिशत बसलेला असतो. 

बाकl F� िवचारणार े असतात ते हौशी, उjसकु वाचक. 

jयाdंयासाठी माझ ं उUर अस ं आहे, स&याdया 
हणजे 

वतQमानकाळात आपJयाला िशवच0रXाdया Fेरणेची, 

मागQदशQनाची गरज आहे ती Nवतःdया gयि�मjवाdया 

जडणघडणीसाठी आिण आपJया या FाणिFयभारतभूdया 

सेवेसाठी, उभारणीसाठी. jयासाठी ही तीन पNुतक 

आपJयाला परुशेी आहेत. ही समजून �यायला, Nवतःत 

Gजवून �यायला आिण आचरणात आणायला हा ज म 
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िनघून जाईल.  पढुच ंपढंु बघू.  तेgहा सP&द िशवभ�ासंाठी 

स&या तरी ही तीन पNुतके 
हणजेच ¬ाने$री, तकुारामगाथा 

आिण Pीमjदासबोध. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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27.  अगदी खर ंसागंायच ं....... 
 

मिहना झाला, घरात लोळतोय, 

उठतोय, जेवतोय, झोपतोय, बसतोय, 

एकाच जागी बसून बसून, मुंbया आJया कl नाही ? 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
 
िमXाला फोन, िमXाचें फोन, 

बॉसचा आपला, वेगळाच wि<कोन, 

jयाच jयाच गो<ी, तीच तीच कारणे, 

तरी सागंणारा काही दमत नाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
 
भाडंी घासून झाली, लादी पसूुन झाली, 

Nवयंपाकात थोडीफार, मदतही कGन झाली, 

पापड लाटले, साडंगे घातले, 
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जरा बसाव 
हटलं तर, कामाची यादी काही सपंत नाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
 
हे पNुतक, ते पNुतक, 

पान उघडताच,भणभणतय मNतक, 

तरी कुणीतरी िवचारतोच, 

काय वाचताय ंस&या? वैतागून 
हणालो , 

माझ ंमलाच वाचतोय, 

पण एक अVर, काही समजत नाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
 
घराबाहेर 
हणे, उभा आहे यम, 

घरात माडंी ठोकून, बसला आहे सयंम, 

´ाला सोडता येत नाही, 

jयाला धरता येत नाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
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jयाच jयाच मािलका, तेच तेच िवनोद, 

&यान कGन 
हणे, Nवतःलाच शोध, 

हरवलय ंकोण?ं शोधतय ंकोण?ं 

कुणाचा कुणाला, पUाच नाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
 
रNjयावर मोकाट, भटकणारी कुXी, 

आकाशात Nवdछंद, उडणार ेपVी, 

आमdया डो�यासमोर माX, ¿ताचीच नVी, 

0रका
या चौकात, गायी 
हशxिशवाय, दसुर ंकुणीच ंनाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? 
 
महामारीन ंया, केलाय ंकहर,ं 

परमे$रा बाधं, या चीनच ंउ हात ंघर,ं 

िमचिमdया डो�यानंा jयाdंया, 

NवाथाQिशवाय दसुर,ं काही िदसतंच नाही, 

अगदी खर ंसागंायच,ं 

कंटाळा आला कl नाही ? © अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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28. िनरतंर मानवता ...... 
 
जस ं हे महामारीच ं सकंट सGु झालं तस ं Fjयेकाने 

आपापJया परीने यथाशि� इतरानंा मदत करायला सGुवात 

केली. काही िठकाणी तर मदतीचे ओघ सtु झाले. भारतीय 

मानिसकता अशा सकंटाdया वेळी एकदम वेग�या मोडवर 

जाते. कुणी रNjयावरdया िभका^याचंी, जनावराचंी काळजी 

घेतय,ं कुणी डYगर घाटातJया पशपुVाचंी अ न पाhयाची 

सोय करतय.ं 

समाजाचा एक घटक 
हणून मला अशावेळी F� पडतो कl 

ही सकंटकाळात उफाळून येणारी मानवता, इतर वेळी कुठे 

लÀु होते? वकlल 
हणून काम करत असताना बाधंावरdया 

िलंबाdया झाडासाठी भाडंणार,े एकमेकाचं तYडही बघायला 

तयार नसणार े सaखे भाऊ पािहले कl नाjयावंरचा 

िव$ासच उडून जातो. आमच ंविकलीच ं VेXच अस ं िविचX 

आहे कl सग�या दिुनयेवtन ओवाळून टाकलेली नाना 

त^हेची माणस ंआ
हाला अनभुवायला िमळतात.  
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चागंलुपणा, समजूतदारपणा वगैर े गो<ी आमdया 

आिशलाdंया शpदकोषात सहसा आढळतच नाहीत. दनैंिदन 

आय~ुयातही माणस ंइतकl लोभी आिण Nवाथc असतात कl 

काही वेळा विकल 
हणून आ
हीही थ*क होतो. मा]या 

आजोळdया शेताशेजारचा एक शेतकरी रोज सकाळी उठून 

खरुपhयाdया नावाखाली दोन शेतातला बाधं कोtन कोtन 

पढंु ढकलायचा. मरपेय>त jयान ंजवळ जवळ पचंवीस फूटाच ं

VेX टोकGन Nवतःकडं घेतल ंहोत,ं आता काय जाताना ते 

पचंवीस फूट बरोबर नेता आले का?  

माझा मªुा असा कl आपjकालात िदसणारी माणूसकl, 

कGणा, Fेम दनैिंदन जीवनात का आचरणात येत नाही? 

अनभुवायला येत नाही. तो माणूसकlचा झरा उjप न 

gहायला अशी भयानक आपUीच का यावी लागते? 

याही काळात साठेबाजी करणार,े Gपयाची गो< दहा 

Gपयानंा िवकणार े िव�ान आहेतच. jयानंा खरतंर राVसच 


हटलं पािहजे. यातही प ुहा राजकारणी राVसाचंा एक गट 

वेगळाच आहे. 

या आपUीdया काळात िदसणारी ही मानवता, िनरतंर 

िदसत रािहली तर जग िकती सुदंर होईल. ही मानवता 
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आपJया जीवनाचा एक सहजभाग gहायला हवी. माणूस हा 

असा िविचX Fाणी आहे कl jयाला दानाचा आिण 

jयागाचासyुा माज येतो. तो टाळण ंआवiयक आहे.  

सतं रहीमाना, एकदा एकाने िवचारले कl त
ुही दान दतेाना 

तूमची नजर खाली जिमनीकडे का असते? यावर सतं 

रहीमानी िदलेलं उUर Lदयावर कोtन ठेवhयासारखे आहे. 

ते 
हणाले, 

दनेहार कोई और है, 

भेजत जो िदनरनै, 

लोग भरम हम पर कर,े 

तासो नीचे नैन ........ 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 

  



आनंदाचे डोही 94

01-05-20 

29.  िहतून फुड ंसhद ंबर ंहiईल.ं...... 

 
पहाटे साडेचार पाचची वेळ. रNjयावरची वदQळ अजून सGु 

झालेली नसायची. दवेळातली महापूजा आटोपून पजुारी 

परतत असायचे. दारापढेु टाकलेJया सडयाचें सoपसoप 

आवाज, मधूनच कYबडयाची बागं, पाखराचंी िकलिबल, 

यातच एक िचरप0रिचत आवाज िमसळून जायचा, छोटस ं

डमt तारNवरात वाजवत, साधारण वासदुवेासारखाच 

पोशाख केलेला, पण डो*याला मोरिपसाdया टोपीऐवजी 

मुंडास बाधंलेला हातात कंदील घेतलेला िपगंळा अथवा 

पागंळु येत असे.  

jयाdया jया डमtdया आवाजाबरोबरच jयाचा तो लाबंपय>त 

पोहोचणारा िकनरा Nवर ऐकू यायचा, िहतून फुडं समद ंबर 

ह�ईल, पाऊस पाणी चांगल पडल, पीकपाणी बर ं ह�ईल, 

बायकापोर,ं गरुढंोर ं सकुा समाधानान ं नादंjयाल........... 

आजी झोपेतन ं खडबडून उठवायची अन 
हणायची, "जा, 

शेरभर जYधळं घालून ये jयाdया झोळीत." अधQवट झोपेत, 

डोळे चोळीत, मी तो शेर jयाdया झोळीत 0रकामा केला कl 

तो मूठभर धा य jया शेरात परत घालत असे.  
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ते आणून परत jया पोjयात ओतलं कl अ नधा य कधी 

कमी पडत नाही अशी समजूत. 

आज हे सगळं आठवायच ंकारण 
हणजे गेला जवळ जवळ 

दीड मिहना आपण सगळे घरात बदं आहोत. कारखाने बदं, 

दकुान ंबदं, gयवसाय बदं, रोजगार बदं आिण खचQ माX चालू! 

लाईट िबल, टेिलफोन िबल, मोबाईलची िबले, िकराणा, 

भाजीपाला, नोकराचें पगार एक ना अनेक. अडचणxdया 

टेकडयाचें डYगर कधी झाले कळालच नाही. मिहनाभर 

सग�यानंी वरवर हसत िदवस काढले, पण खर ं तर आता 

धीर सटुत चाललाय.ं हे अ0र< कधी सपंणार? 

पढंु काय होणार? कस ं होणार? या F�ानंी राXीची झोप 

उडत चाललीय. लोक पहाटे पहाटेपय>त जागताहेत आिण 


हणूनच मला पहाटेdया jया िपगं�याची FकषाQने आठवण 

होती आहे. 

वाटत jयान ं प ुहा याव ं अन खdचून ओरडाव,ं िहतून फुडं 

समद ंबर ंह�ईल ..... 

आिण खरच ं jयात एक आशेचा िकरण आहे. मी गेले 

मिहनाभर सारखा वेगवेग�या िवषयातJया लोकाशंी 

फोनवtन बोलतोय. अडचणxची वाळवंट तर Fjयेकजणच 
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सागंतोय. पण Fjयेकाdया शpदात एका गो<ीिवषयी एकमत 

आहे ते 
हणजे ही आपUी ही भारतासाठी फार मोठी सधंी 

असणार आहे. औषध िनिमQतीdया VेXात, औ�ोिगक VेXात, 

शेती VेXात, आमूलाv बदल होतील, पण ते सार ेआपJया 

प«यावर पडणार आहेत. हॉटेल, िसनेमा आदी 

करमणकुldया गो<xना झळ बसेल, पण ती कायमची 

असणार नाही. काही झाले तरी माणूस हा खिचQक आिण 

उjसविFय Fाणी आहे. तो शभंर ट*के काटकसरीने आय~ुय 

काढणार नाही. प ुहा सगळं पूवQवत होईल. आUाची 

िमळालेली गरजेपेVा जाNतीची िवPातंी, पढुdया अिवPातं, 

अथक प0रPमासंाठी िमळालेली आहे हे समजून उमजून 

�यावे लागेल. 

इितहासात डोकावून पािहले तर यापूवcसyुा अशा साथी, 

असे रोग, नैसिगQक आपUी येऊन गेJया आहेत. 

मानवजातीचे भीषण सहंार या आपUxनी घडवले आहेत. 

jयातूनही प ुहा मानवजात उभी रािहली आह.े अगदी 

िशवाजी महाराजाdंया ज मापूवc सलग बारा वषा>चा भीषण 

द~ुकाळ पडला होता. समथQ रामदासNवामी याच ं काळात 
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सपूंणQ दशेभर िफरत होते, लोकानंा धीर दते होते, 
हणत 

होते, 

"धीधQरा धीधQरा तकवा, 

हडबडू गडबडू नका .... 

सदा सवQदा दवे, सि न&ध ंआहे 

कृपाळूपणे, अJप धा0र<्य पाहे.. 

तेgहा काळजी कG नका, काळजी �या.  

िहतून फुडं स
द ंबर ंह�ईल ं........ 

© अॅड. आनदं रा. दशेपाडें, (Image  Curtacy - Shri. Parag Ghalsasi) 
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30.  +याव ेआपणािंस आपण .... 
 

२०१५ साल होतं. दापोलीपासून बावीस िक. मी. आहे, 

भाgयाचं ंगारवा बीच 0रसॉटQ .  

सकाळी सकाळी सोलापूर सोडलं, दापोलीला पोहोचलो तर 

स&ंयाकाळचे सहा वाजलेले. ितथून कोळथर ंबावीस िक. मी. 

मागdयाच वषc तर येऊन गेलो होतो. तासाभरात 

पोहोचायला हरकत नgहती. साडेसात वाजून गेले, आठ 

वाजले, कोळथर ं काही िदसेचना. मला वाटल ं लागला 

चकवा. िफरत िफरत अखेर नऊ वाजता 0रसॉटQवर 

पोहोचलो. ऐन सम¡ुाकडे तYड कtन असलेला सूट घेतला, 

सामान टाकलं. अaaया 0रसॉटQवर आ
ही ितघेच होतो. 

तीच ती िचरप0रिचत गाज ऐकू येत होती. 

पहाटे पहाटे उठून बीचवर गेलो. दीड दोन िकलोमीटर 

लाबंीdया बीचवर एकटा होतो. 

डाgया बाजूdया घळीत एक नदी सम¡ुाला येऊन िमळते, 

jया सगंमापासून थेट 0रसॉटQdया उजgया बाजूdया हाताला 

असणा^या टेकडीपय>त िनमQन~ुय िकनारा. ओहोटी सGु 
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होती, पाणी आत आत ओढलं जात होतं. खरोखर  या 

भरती ओहोटीच ं मला आ�यQ वाटत.ं भरतीdयावेळी 

खळाळत पढेु येणारा सम¡ु िकतीही अनावर ओढ असली 

तरी मयाQदा ओलाडंत नाही आिण ओहोटीdयावेळी िकतीही 

पाणी आत ओढलं तरी jयाला फुगवटा येत नाही. मागं 

कधीतरी एका व*jयान ंसािंगतल ंहोत,ं मानवी शरीरातJया 

पेशxमधे असलेल ं ¡gय आिण सम¡ुाच ं पाणी यात काही 

फरक नाही. च¡ंाdया Fभावाने जशी भरती ओहोटी येते, 

तसाच च¡ंाचा Fभाव माणसाdया मनावरही पडतो 
हणून 

माणस ं पौिणQमा अमावNयेला जरा िचडिचडी होतात 
हणे. 

खरखंोटं jया च¡ंाला मािहत  ! पण माणसाचंी भरती ओहोटी 

माX िनjय अनभुवाला येते. ओहोटीपेVा भरतीच ं जाNत.ं 

एवढा मोठा तो सम¡ु, तोही कधी आपली मयाQदा सोडत 

नाही. परतं ुमाणसाची Fjयेक भरती ही मयाQदdेया पिलकडे 

जाऊन नाती तोडणारीच का ठरावी? याच ं काही उUर 

सापडत नाही. ओहोटीdया वाटेला माणूस फारसा जात 

नसावा अस ं वाटत ंकारण jयात Nवतःला जाNतीत जाNत 

आत ओढून घेण ं आहे. आjमपरीVण आहे तरीही gयथQ 

दभंाचा फुगवटा येता उपयोगाचा नाही. mयाला ओहोटी 
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समजते ना,ं तोच मग भरतीdयावेळी मयाQदdेयापिलकडे कधी 

जात नाही. भरती-ओहोटी ह े परमे$राने आपJयाला 

िनयंXणात ठेवhयासाठी िदलेल ं साधन आहे. िकतQनात 

टाळकरी अितउjसाहाने जागा सोडून उडया माt लागला 

कl, बाबामहाराज सातारकर ओरडतात, "हा ंहा ंहा ंजागेवर, 

जागेवर.." तस ंभरती ओहोटीही सम¡ुाला आिण आपJयाला 

ही जागेवर ठेवhयासाठी केलेली िनसगQरचना आहे अस ंमला 

नेहमी वाटत. मयाQदमेधे कJलोळ करायला काहीच हरकत 

नाही, पण मयाQदा सोडली कl भरतीdया लाटाबंरोबर 

पोटातला कचराही िकना^यावर येतो आिण आपलं खर ं

Nवtप उघडं पडतं .... 

असा सगळा िवचार करत िकना^यावर िहडंत होतो. अशा 

िकतीतरी वेळानंी मला सम¡ुान ंसम&ृद केलय.ं ती एक जागा 

अशी आहे कl, 

साडूंिनया मीपण, &यावे आपणािंस आपण, 

तेथ दूजेपण काही, अनभुवा येत नाही........... 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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31.  जागितक महामारीjया दशा आिण िदशा : भाग 1 
 
पिहलं आिण दसुर ं महायyु ही जागितक राजकारणाdया 

w<ीने घडलेली अjयंत महjवाची घटना. िन

यापेVाही 

जाNत जगाला या यyुाचंी झळ पोहोचली. िकjयेक दशेाचें 

नकाशे बदलले. पण jयाही काळात अिलÀ रा~¨े Nवतःच 

NवतंX अिNतjव िटकवून होती. jयाdंया दनैिंदन 

राजकारणावर अथवा समाजकारणावर या यyुाचंा FjयV 

प0रणाम िदसून आला नाही.  

स&या घYघावत असलेल ं वादळ माX सगळे जग आपJया 

कवेत घेऊन बसलय.ं याआधीही नैसिगQक आपUी आJया, 

यyुज य प0रिNथती िनमाQण झाJया, पण jया एकेका 

दशेापरुjया, फार तर खंडापरुjया मयाQिदत होjया. सार ंजग 

jयानंी gयापले नgहतं. या अथाQने स&याच ं सकंट हे वैि$क 

सकंट 
हणायला हव ं(Universal phenomenon). दसुरी 

महjवाची गो< 
हणजे हे सकंट िनसगQ िनिमQत नाही तर 

मानविनिमQत आहे. पूवc राजकlय सा�ाmयवादाdया 

लालसेपोटी य&ुद े होत असत. आता आिथQक 

सा�ाmयवादाdया Nवाथc हेतूने ही सकंट आणली जाताहेत. 
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कुठेतरी झालेला भूकंप, Fmविलत झालेला mवालामखुी, 

आलेली jसनुामी या सकंटापेंVा हे सकंट वेगळे, सवQgयापी 

आिण जीवघेणे आहे. यात हानी तर होणारच पण शेवटी 

माणसालाच jयावर उपाय शोधून काढावा लागणार. िकती 

िदवस अस ं जग Nवतःला घरात कYडून घेणार? उपाय 

सापडणार िकंवा ह�डकला जाणार एवढं न*कl कारण 

मारणारापVेा वाचवणारा नेहमीच Pे} आिण मोठा असतो. 

जगाdया एखा�ा भागावर येणार ंसकंट हे सग�या जगाdया 

आचार िवचारावर, राहणीमानावर, जीवनपyतीवर कधी 

सावQकािलक प0रणाम घडवून आणू शकत नाही, पण अस ं

एखाद ं सकंट माX सपूंणQ जगाdया िदशाच बदलhयाला 

कारणीभूत ठt शकतं.  

Fjयेक माणसाdया वैयि�क आय~ुयात सकंटे नेहमी येतच 

असतात jयातून तो मागQही शोधत असतो. तो, jयाच ंकुटंुब 

या सवा>ना jयाची झळ बसतेच पण जगभरातJया सग�या 

माणसाdंया आय~ुयात एकच सकंट आलय,ं jयाने सग�या 

जगातJया सग�या माणसानंा झळ पोचलीय आिण सार ेजग 

एका अथाQने हतबल झालय ं अस ं पिहJयांदाच घडतय. हे 

सकंटच जागितक Nवtपाचे असJयाने jयाचे होणार े
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प0रणाम ही जागितक Nवtपाचेच असतील अथाQतच चागंले 

आिण वाईटही. मला वाटत ंआजdयापरुत ंएवढं बास, उ�ा 

आणखीन थोडया गoपा माGयात ... 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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32. जागितक महामारी : दशा आिण िदशा : - भाग 2 
 
आमdया शेजारdया सोसायटीचा वॉचमन गावाबाहेर रहातो. 

सोसायटीdया सदNयाचंी छोटी मोठी कामे तो आवडीने 

कGन दतेो. सचंारबदंीत भाजी िमळत नgहती तर सगळे 

jयाला ितकडून शेतक^याकंडून भाजी आणायला सागंत होते 

आिण परवाdया िदवशी jयाdया येhयाजाhयाdया वाटेवरdया 

वNतीतला एक जण पॉिझिटgह िनघाला कl सोसायटीने 

jयाला घरी रहायला सागंीतले.  

वैयि�क पातळीवर घडून आलेJया आिण पढुील काळात 

घडून येणा^या बदलाचें हे सकेंत आहेत. माणसामाणसामं&ये 

सशंय, अिव$ास आिण एखा�ा वेळी नाjयानंा तडा दणेार े

Fसगंसyुा घडून येतील. आजपय>तdया आय~ुयात घरातली 

माणसेस&ुदा, चोवीस तास कधी एकमेकाdंया सपंकाQत 

नgहती. घरावेगळे Fjयेकांचे NवतंX िव$ होत,ं Nपेस होती. 

गेJया दीड मिह यात ती NवतंX Nपेस िडNटबQ झाली आहे. 

सतत एकX रािहJयाने एकमेकातंले गणुदोष ठळकपणाने 

अनभुवायला येत आहेत. िचडिचड होतीये *विचत खटके 

उडताहेत. 
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एक नूर आदमी, दस नूर कपडा असे 
हणतात. पण गेला 

दीड मिहना बिनयन / टी शटQ  आिण ब
यूQडावरच काढJयाने 

आपलच ंओगंळ Gप आरशात बघायचा कंटाळा आला आहे. 

काही gयि�ंना ठरािवक िदवशी ठरािवक वेळी, ठरािवक 

हॉटेलम&ये जाऊन नाiता करhयाची सवय असते, एखा�ा 

िविश} पानप©ीवर उभा राह न एक िसगारटे ओढून मग 

कामाला जायची सवय असते. या सग�या सवयी, gयसनं 

स&या बदं झाJयान ं माणस ंकावJयासारखी झाली आहेत. 

जी नोकरदार मंडळी आहेत jयाdंया नोक^या तरी प**या 

आहेत, gयावसाियक, कारखानदार याचें F� वेगळेच आहेत. 

mया िदवशी लॉक डाऊन उठेल, jया िदवशी काही ह ेसकंट 

पूणQपणे सपंलेले असणार नाही. jयामळेु घराबाहेर पडताच 

पाळावी लागणारी Nवdछता, ठेवावे लागणार े अंतर, 

सावQजिनक िठकाणचा वावर या सग�या गो<xचा वैयि�क 

जीवनावर प0रणाम होणार आह े नgहे तर घडवून आणावा 

लागणार आहे. आUापय>त सवाQत दलुQ िVत असलेली िकंवा 

ठेवलेली गो< 
हणजे काटकसर ! ती आता Fाधा य�माने 

पिहJया �माकंावर येऊन बसेल, नgहे बसवावी लागेल. 

खिचQक, िदखाऊ, भपकेबाज जीवनशैलीdया िठकाणी 
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गरजेपरुती, आवiयक पण समाधानी जीवनशैली अवलंबावी 

लागेल. शरीराइतकेच मानिसक आरोbय िकती महjवाचे 

आहे हे एgहाना सग�याdंया लVात आलं आहे आिण jयाची 

कुठलीही िजम अथवा पॅकेज नसते, jयामळेु jयासाठी 

NवतंX वेगळे Fयjन करावे लागणार. घरातJया लहान आिण 

वयNकर लोकाचंी NवतंX वेगळी काळजी �यावी लागणार. ही 

एवढी मोठी यादी बघून घाबtन जायच ंकारण नाही, यातलं 

बह�ताशंी सगळं आपण या दीड मिह यात केलं आहे पण ते 

आपyमQ 
हणून ! परतं ु इथून पढेु ते आता जीवनाचा एक 

अप0रहायQ भाग 
हणून िनjयनेमाने करावे लागेल.  

आज आपण वैयि�क आय~ुयात या महामारीमळेु झालेJया 

आिण होणा^या बदलाचंी दखल घेतली, उ�ा आपण 

दशेपातळीवर काय काय होईल यावर गoपा माtया. तोपय>त 

काळजी �या. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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33. जागितक महामारी.: दशा आिण िदशा. भाग 3 
  
िद. 2० माचQ 2020 रोजी मा. पतंFधानानंी सपूंणQ 

दशेभरासाठी जनता क¶यूQचे आवाहन केले आिण एकशेतीस 

कोटी जनतेdया या दशेाने jया आवाहनाला िदलेला 

Fितसाद बघून सगळं जग थ*क झालं. या दशेाdया 

एकरा~¨ीयjवाची, एकसधंपणाची, आपJया नेतjृवावर 

दशेवासीयाdंया असलेJया िव$ासाची ती झलक होती. 

नतंरdया काळात तो संचारबदंीचा कालावधी वाढत गेला 

तरी अपवाद वगळता ती भावना माX कायम आह.े  

या सकंटाने अनेक गो<xचे साVाjकार सग�या दशेाला 

घडले. पोटाची खळगी भरhयासाठी लाखो लोक कसे हजारो 

िकलोमीटरचे अंतर पार कtन वेगवेग�या राmयात 

िNथरावले होते, या अडचणीdया काळात कोण कोण jयाdंया 

पाठीशी उभे रािहले ? िकती जणानंा आपJया आपJया 

Fदशेात िनघून जावेसे वाटले.  

एखा�ा Fदशेाच ंऔ�ोिगक जीवन कसे ितस^याच Fदशेाdया 

Pमश�lवर अवलंबून होतं. कृिषFधान 
हणवून घेणा^या या 
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दशेात कशी शेतीलाच मजूराचंी गरज पडत होती. एक ना 

अनेक. जीवनाdया Fjयेक अंगोपागंाम&ये सार ेभारतीय कसे 

िमळून िमसळून जगत होते आिण या सकंटाने या सग�या 

Nनेहबधंनाचंा कसा िवNकोट केला हे सार ं आपण गेले 

मिहनाभर पहात आहोत. िशVण, रोजगार, आिथQक सबुUा 

अशा अनेक सबबxखाली तालकुा पातळीवरची माणस ंकशी 

आिण िकती सaंयेने शहराकंडे धावली होती, जागा िमळेल 

ितथे रािहली होती आिण एकूणच शहराचे NवाNथ,ं सÆदयQ 

आिण पयाQवरण jयामळेु कसे िवNकळीत झालं होत ंहे आता 

शहर ं0रकामी झाJयावर अनभुवायला िमळतय.  

आज जीवावर बेतJयावर माणस ं हजार हजार िकलोमीटर 

चालून आपJया गावी पोहोचhयाची धडपड करताहेत. 

समाधानाने राहhयासाठी आवiयक असलेली Nवतःची 

ह*काची झोपडी, दोन अडीच एकर जमीन, चार दोन 

जनावर, आÀे<, िमXप0रवार आिण मोकळी हवा हेच खर े

सखु आहे याचा साVाjकार jयानंाही होतोय. jयानंी 

खेडयातच रहायच ं ठरवल ं तर पढुdया काळात शेतीची 

अवकळा िनघून जाईल. या परत आलेJया Pमश�lचा 
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आदर आिण उपयोग करणार ंNथािनक नेतjृव माX jया jया 

भागात असायला हव ंिकंवा उदयाला यायला हव.ं 

औषध िनिमQतीdया कddया मालासाठी चीनवर अवलंबून 

असलेला आपला दशे, आता NवयंपूणQ होhयासाठी कसोशीने 

Fयjन करतोय, आUा या घडीला शभंरपेVा जाNत दशेानंा 

औषधे परुवतोय, या महामारीवर लस ह�डकून काढhयाdया 

Fयjनात असलेले जग, आपJया दशेाकडे मोठया आशेने 

बघतय ं ही कशाची शभुलVण ं आहेत? ही ओळखायला 

हवीत. 

Nथलातंरीत झालेला कामगारवगQ आपापJया गावी िनघून 

गेJयावर, मूळ कारखानदारीdया VेXातील बेरोजगारानंा 

नवीन सधंी उपलpध होणार आहेत, jयाचा jयानंी 

सकाराjमक िवचार करायला हवा. बास झाली आता 

नेतािगरी आिण पढुारीिगरी. या महामारीdया काळात कुठले 

अhणा, ताjया, मालक, FेरणाNथान, आदशQ, jयांचे घर 

चालवायला आिण वाचवायला पढेु आले ?  

चला, आता अंग झाडून कामाला लागूया. हे सार े

सकाराjमक बदल जसे Fjययाला आले तसा मानवी 

FवUृीचा एक घणृाNपद चेहराही या काळात जनतेसमोर 
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उघड झाला, सवQसामा याdंया Fjययाला आला.  याही 

प0रिNथतीत राजकारण करणार े नेते, शासनाdया योजना 

सवQसामा यापंयQत न पोहोचू दणेार े सरकारी कमQचारी, 

रशेनdया मोफत िदलेJया धा याची िव�l करणार ेमहाभाग, 

द~ुकाळ आिण अशा आपUी हेच mयाचें सगुीचे िदवस 

असतात असे वेगवेगळे कंXाटदार या सग�यानंीपण 

आपापJया िवकृतीला जागत, आपापJया तुंबडया भtन 

घेतJया. jयाचंा िहशोब परमे$र करीलच. 

सावQजिनक आचार िवचारातली अनौपचारीक दाखवली 

जाणारी पण औपचा0रक नाटकं आता बदं होतील. पयQटनाच ं

VेX प ुहा सtु gहायला वेळ लागेल. हॉटेल इंडN¨ीला 

Nवdछता आिण िशNत याकडे नgयाने लV �ावे लागेल. 

िकतीही नाकारलं अथवा अमा य करायच ंठरवल ंतरी एक 

िविश< Fकारचे अंतर  आता पाळाव ं लागेल. सावQजिनक 

आिण वैयि�क Nवdछतेबाबत जागtक रहावे लागेल, काही 

आvह धरावे लागतील. बह�धा काही जणानंा हे अFासिंगक 

वाटhयाची श*यता आहे, पण सगळे जग जर या िदशेने 

बदलणार असेल तर आपJयाला मा य असो वा नसो 

आपJयाला बदलावे लागेलच. जाता जाता थोडी गंमत, 
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िववाहेdछु मलुानंा इथून पूढे,  तझु ं घर कुठJया झोनमधे 

आहे? रडे, ऑरSज का vीन झोनमधे असाही F� येऊ 

शकतो बर ंका ? 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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34. जागितक  महामारीjया  दशा आिण िदशा : भाग 4 
 
नgवदीdया दशकात जागितकlकरणाचे आिण म�ु 

अथQgयवNथेचे वादळ घYघावू लागले. जे जे दशे या 

प0रिNथतीचा फायदा �यायdया तयारीत होते, jयानंी jयानंी 

आपापJया उjपादनानंी जगाdया बाजारपेठा भtन 

टाकJया. सगळं आयत िमळायला लागJयावर, इतर 

दशेांनीपण कशाला फालतू गो<xचे कारखाने काढायचे, 


हणून आपली अथQgयवNथा परावलंबी कtन टाकली. पैसे 

फेकले कl सगळं काही िवकत िमळत, हा माज jयाdया 

मळुाशी होता. यातूनच मग आिथQक सा�ाmयवादाdया 

लालसेची मूळं फोफावत गेली.  

jया jया दशेाचंी वैिश}यपूणQ उjपादने हळू हळू लयाला गेली 

आिण सगळीकडे एकच नाव िदसून येऊ लागले. केवळ 

आपलीच अथQgयवNथा भ*कम रािहली पािहजे, इतर दशेानंी 

आपJया दयेवर िकंवा िभकेवर जगल ं पािहजे असा एक 

राVसी gयवहारवाद जगभर फोफाऊ लागला. jयाला िवरोध 

करणारी िकंवा कG शकणारी, आपJयासारखी जी रा~¨े 
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आहेत jयानंा दहशतवादाdया फे^यात अडकवून, jयाचें लV 

गुंतवून ठेवhयाचा यशNवी Fयjन झाला. या Fकाराला अमाप 

यश FाÀ होत आहे असा िव$ास िनमाQण झाJयावर आUाचा 

हा नवीन Fयोग कtन बिघतला गेला, जैिवक य&ुद !! 

मळुातच या Fकारdया य&ुदाला  तYड दhेयाची जगाची 

तयारी िकती केिवलवाणी होती, ह े स&याdया 

प0रिNथतीवtन लVात येतच आहे. jयातच औषध 

VेXासारaया महjवाdया VेXात असलेल ंFायgहेट कंप याचं ं 

FाबJय, मौिलक सशंोधन आिण सशंोधकांकडे झालेले 

दलुQV या सग�याचंा प0रणाम 
हणून, या रोगावर जगाम&ये 

औषध नाही, घरातच रहा आिण Nवतःला वाचवा अस ं

कोडगेपणाने सागंhयाची पाळी जगावर आली.  

mया दशेान ं हे सकंट िनमाQण केल ं jयाdयाच तYडाकडं 

औषधासाठी बघhयाची वेळ आली. जगातली सग�यात 

शि�शाली रा~¨ 
हणवणा^यानंा, सा&या सा&या 

औषधासाठी एकमेकाकंडे पदर पसरायची पाळी आली. 

सरंVणासाठी आवiयक असलेली श�िनिमQती आिण 

औषध िनिमQती या दोन VेXात तरी यापढेु Fjयेक रा~¨ाला 

Nवावलंबी gहावे लागेल. 
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दूसरा मªुा िश<ाचार आिण आचार िवचाराचंा, याबाबतीत 

पौवाQjय ( पूवकडील ) दशेाचंी जीवनपyती आिण पाि�माjय 

दशेातंील सावQजिनक Nवdछता आिण िशNत या दो हxचा 

सगंम जगाला पढुील काळात घालावा लागेल. मासंाहार 

आिण gयसने यानंा िमळालेली अवाNतव Fित}ा कमी झाली 

तरच जग सखुtप आिण पयाQवरणपूरक जगhयाdया िदशेने 

मागQ�मण कt शकेल. राजकlय सा�ाmयवादाdया फुटकळ 

लालसा सोडून समिवचारी रा~¨े एकX आली तरच पढुील 

काळात मानवजातीला भिव~य असेल ! अित सबुUा, अित 

सखु, अित िवलासी जीवन, सखुोपभोगाdंया गो<ीतील 

िनरथQक NपधाQ या सग�याच गो<xचा पनुिवQचार करावा 

लागेल. 

शेवटी सग�यात महjवाचे 
हणजे या प0रिNथतीला जो 

कोणी दशे जबाबदार असेल jयाdयािवGy सग�या रा~¨ानंी 

एकX येऊन jयाला हे दाखवून िदले पािहजे कl आ
ही सार े

एकX आलो तर  तलुाही िभकेला लावू शकतो, अ यथा 

आUा िमळालेलं यश jयाdंया डो*यात जाईल आिण मग 

इथून पढेु तो दशे िकंवा jयाचे बगलबdचे, जेgहा केgहा परत 

अडचणीत येतील, तेgहा प ुहा अशाच Fकारची नवीन 
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जैिवक अ�े वापरायला कमी करणार नाहीत. mयानंा

भाषा समजते, jयानंा jयाच भाषेत उUर े िदली

पािहजेत. एकमागc चागंलुपणाने राVसी वUृी न< होत

हाच खर ेतर भगवतगीतेचा सदंशे नाही काय? 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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mयानंा जी 

िदली गेली 

होत नाहीत 
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35. जागितक महामारीjया दशा आिण िदशा : भाग 5 
उपसहंार. 

 
परवा आपJया दशेाdया सै याने हॉिNपटलवर प~ुपव<ृी 

कtन आपJया आरोbय सेवकाचें आभार मानले. खरोखर 

ही माणसे मjृयूशी झुजं दते आपले Fाण वाचवताहेत, याचंी 

तलुनाच करायची झाली तर पावनिखंड लढवणा^या 

बाजीFभूशंीच करावी लागेल. सार ेजग jयाdंयािवषयी कृत¬ 

राहील. 

घरात राह न आपJयाला आUा कJपना येत नसली, तरी 

लॉकडाऊन सपंJयानतंर घराबाहेर पडणार ेआपले पाऊल 

एका सपूंणQपणे नgया िव$ात पडणार े पाऊल असेल याची 

आपJयाला जाणीव ठेवूनच पढुील वषQभर आपJयाला 

वावरावे लागेल.  

घरभर चपला घालून िहडंणे, बाहेtन आJया आJया 

हातपाय न धतुा थेट Nवयंपाकघरात जाणे, गादीवर, 

कोचावर लोळणे, यासारaया लाड*या सवयxचा िन�यपूवQक 

jयाग करावा लागेल. िमX मैिXणीम&ये आपJया भाविनक 

एकाjमतेचे फाजील Fकटीकरण करhयासाठी, एकच िसगरटे 
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दहा जणानंी ओढणे, एकाच डीशमधे खाणे, उगाचच 

एकमेकाdंया ग�यात पडणे, टा�या दणेे या सग�या गो<ी 

ऐकायला िकतीही कटू वाटJया तरी टाळाgया लागतील. 

गेली सहा वष आपले मा. पतंFधान सावQजिनक Nवdछतेचा 

आvह धरीत आहेत, jयाची यथेdछ िटंगल सग�याकंडून 

कtन झाली. आता jयाने आपले मन भरले असेल तर 

jयाचा अवलंब करायला हरकत नाही.  

खर े 
हणजे या महामारीdया िवरोधात य&ुद लढताहेत 

शासकlय Gbणालयातील इतर वेळी कोणाdया 

िखजगणतीतही नसलेले डॉ*टर आिण वै�िकय कमQचारी. 

jयाdंया अवNथेचे वणQन काय करावे? सगळी गंजकl श�े, 

सडलेJया तलवारी आिण भोकं पडलेJया ढाली दऊेन 

सरकार 
हणतय लढा ! तेही िबचार ेआहे jया श�ािंनशी 

आिण तटुपूmंया साधनांिनशी हे य&ुद लढताहेत. इथून 

पढुdया काळात अशी य&ुद े वारवंार होणार, तेgहा jयानंा 

श�सmज करhयाची िनतातं आवiयकता आहे. याचा 

सरकार आता तरी गाभंीयाQने िवचार करील अशी आशा 

कtया. 
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काही असलं तरी सै य, मग ते कुठलं का असेना? सीमेवरच ं

असो, दवाखा यातलं असो िकंवा रNjयावरच ं असो, ते 

पोटावरच चालत.ं या सग�याचें पोट चालवhयाच ंमो� काम 

जीवाची जोखीम पjकtन खर ेतर शेतक^यानंी केल ंआहे. 

jयाdंया निशबीचा वनवास कधी सपंणार आहे, दवेच जाणे ? 

सरकार कुठलही असू द,े शेतक^याdया वाट्याला उपेVाच 

येते . आUापय>त एकही मायेचा पूत शेतकरी आिण जनता 

याdंयामधला दलालाचंा अडथळा दूर कG शकला नाही. 


हणताना शेतीFधान दशे 
हणायचे आिण शेतक^याdया 

पोटात काटे भरायचे हे िकती िदवस चालणार आह ेकुणास 

ठाऊक? या सग�या कठीण काळात अgयाहत, अखंिडत 

सtु असलेली गो< 
हणजे बाबूलोकाचंी खाबूिगरी.  

या माणसानंा आपणही माणसे आहोत, राVस नाही हा 

साVाjकार कधी होणार आह,े परमे$र जाणे ? या सग�या 

Fकारात, सगळी िबले वेळेवर भरणारा, सगळे टॅ*स न 

चकुता भरणारा, कसलीही सवलत न मागणारा आिण तरीही 

तYड दाबून ब*ु*याचंा मार सहन करणारा वगQ 
हणजे म&यम 

वगQ. या वगाQइतके आपJया दशेात कुणालाही गिृहत धरलं 

जात नाही. आिण  तरीही आUा छातीवर हात ठेऊन 
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सागंतो, आUा या आपUीdया काळात रNjयावर उतtन 

वेगवेग�या सघंटना आिण वैयि�क Nवtपात मदत 

करणाराही म&यमवगQच आहे.  jयाची अवNथा माX 

सग�यानंीच, आई जेऊ घालीना आिण बाप भीक मागू 

दईेना अशी कtन ठेवली आहे . 

शैVिणक VेXातले गYधळ तर वणाQवे तेवढे कमीच आहेत. 

रोज नवीन जी आर, रोज नवीन िनयम. परीVा होणार, नाही 

होणार, याची पूवQपरीVा, jयाची उUर परीVा, चलन FjयV 

घेऊन जा, फl ऑनलाईन भरा. एकूणात िशकवणे सोडून, 

बाकl सवQ गो<ी तपिशलवार चालतात आिण jया एकाच 

तjवावर चालतात ते 
हणजे, एनसीसीdया माNतरने गिणत 

िशकवणे, गिणताdया माNतरने मराठी िशकवणे, मराठीdया 

माNतरने भूगोल िशकवणे इjयािद, इjयािद. जाणकाराdंया 

सवQ लVात आले असेलच.  

इथून पढेु बाकl काही िशकवा न िशकवा रा~¨ीय 

आपUीम&ये कसे वागायचे एवढे माX न*कl िशकवा, ही 

कळकळीची िवनतंी. खर ेतर रा~¨ीय आपUी gयवNथापन हा 

िवषय इथून पढेु Fjयेक वषाQला िशकवला जायला हवा. 
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सग�यात शेवटी एवढं 
हणेन कl सकंट कुठलेही असो 

जागितक िकंवा दशेातंगQत, आपJयाला ताtन नेते ते आपले 

रा~¨ीय चा0र¸य. jयाचा अभाव माX स&या पदोपदी 

जाणवतोय. तो अभाव दूर करhयाची सधंी आपJयाला या 

सकंटाने िदली आहे, jयाचा आपण िकती उपयोग कtन 

घेतो यावर आपले व अaaया मानवजातीचे भिव~य 

अवलंबून असणार आहे. 

स&याची जागितक प0रिNथती लVात घेता ¬ाने$र 

माऊलxdया पसायदानातलं, 

जो जे वािंछल तो ते लाहो 

Fािणजात .. हे मागण ंमागायच ंधाडस मी करणार नाही पण 

jयातल,ं  

जे खळाचंी gयंकटी साडंो, 

तया सjकमc रती वाढो .... हे मागण ं माX अवiय मागेन. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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36. dी रायगड : काही cमरण� 
 

चैX शyु चतदुQशी, िशवपhुयितथीचा आदला िदवस. 

वसतंाकडे जेवण ं उरकून िशबंदीdया घरट्यासमोरdया 

खडकावर मी आिण राजू(राजS¡िटपर)े गoपा मारत बसलो 

होतो. जगदी$राdया दवेळात, िशवसमाधीपाशी वदQळ 

जाणवत होती.  

थोडया वेळाने मंिदराdया Fागंणात इचलकरजंीकरबवुाचं ं

िकतQन सGु झालं. टाळ मदूृगंाचे आवाज वातावरणात भtन 

रािहले. तसेच िकतQन ऐकत वसतंाdया झोपडीबाहेरdया 

अंगणात झोपून गेलो. पहाटे परत िकतQनाdयाच आवाजाने 

जाग आली. माtतीज माच ं िकतQन झालं. िशवपhुयितथीचा 

कायQ�म, सभा, िमरवणूक आटोपून आलेली तीन-चार हजार 

माणस ंगड उतtन िनघूनस&ुदा गेली. आमचा एक िशरNता 

ठरलेला होता. पhुयितथीdया पौिणQमेला गडावtन उतरायच ं

नाही. दपुारपय>त गड 0रकामा झालेला असे. गडावर 

आमdयाgयित0र� कुणी नसायच.ं  
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लaख पौिणQमा, असा चादंीdया ताटाएवढा च¡ं उगवायचा. 

jया च¡ंाdया Fकाशात मग राXभर भटकायच.ं कधी 

होळीdया माळावर, कधी नगारखा यात, कधी बाजारपेठेत, 

कधी टकमकवर असे गoपाचें फड रगंत असत. jयािदवशी 

असेच स&ंयाकाळdया समुाराला िहरकणीवर सूयाQNत बघून 

येताना बाबूरावकडे एमटीडीसीdया कँटीनला थाबंलो.  

बाहेर gहराडंयात बसून चहा घेतला. अधंार पडायला लागला 

तसे जगदी$राकडे िनघालो. म*ुकाम दवेळात करायचा 

होता. गoपा मारत मारत राजवाडा, राजसभा ओलाडूंन 

नगारखा यासमोर आलो, पूवला एक िनराळीच आभा 

जाणवत होती. लवकरच च¡ंोदय होणार असे सकेंत होते. 

राजूdया डो*यात तो उगवता च¡ं जगदी$राdया 

िशखराआडून फोटोत कैद करायचा िवचार आला नी आ
ही 

जरा वेग वाढवला. होळीdया माळावर शकुशकुाट होता. 

वा^याचाच काय तो आवाज.  

काल राXी या िठकाणी दोनेक हजार माणस ंहोती हे कुणाला 

सागूंनही खर ं वाटलं नसतं. झपझप पावलं उचलीत 

बाजारपेठ गाठली. तोपय>त पूवला चाह ल लागायला लागली. 

बाजारपेठ ओलाडूंन आ
ही �ा
हणवाङ्याशेजारdया घळीत 
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िशरणार तोच राजूला µेम सापडली, jयाने हातानेच मला 

थाबंायची खूण केली. Nटडँवर कॅमेरा अॅडजNट कtन 

आ
ही पापणीसyुा न लववता जगदी$राdया कळसाकडे 

पाह  लागलो. कळसामागून उजाळ वाढू लागला. कळस, 

कडेचे Nतंभ, दवेळाची मागची िभतं, अलीकडच बोरीच झाडं 

अस ं सगळं ओळीत काजळाने आखलेJया रघेेसारख ं

िदसायला लागलं. अन ्....  

अन ्एका Vणी गपकन तो पाढंरा श®ु,  शीतल तेजाचा गोळा 

jया कळसामागून वर आला. आकार उगवतीdया 

सूयाQएवढाच मोठा होता. मला चटकन माऊलxची ओवी 

आठवली, 

मात>ड जे तापहीन ... 

तो असा िदसतच होता, पण होता तापहीन, शीतळ.  

राजूdया कॅमेराचा Vणा Vणाला आवाज येत होता. एका 

अलौिकक Vणाच ेआ
ही दोघेच ंसाVीदार होतो. पचंवीसेक 

पौिणQमा तरी मी रायगडावर काढJया आहेत. पण jया राXी 

तो जसा तेजःपुजं िदसला, तसा तो मला परत कधीही 

िदसला नाही. लaख ंचािंदण ंगडभर पसरलं होत.ं वसतंाकडे 

जाऊन जेवण ं केली आिण िनवातं समाधीसमोर 
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नगारखा याdया पाय^यावंर बसून यथेdछं गoपा मारत 

बसलो. समोरचा भवानी टोकापय>तचा प0रसर पचंामतृात 

 हाJयासारखा ं पाढंरटं िदसत होता. पहाटे पहाटे कधीतरी 

दवेळात जाऊन झोपलो. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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37.  समपTण .... 
 

काही काही वेळा सामािजक VेXासारखा, पारमािथQक 

VेXातला jयागही आपJयाला थ*क कtन सोडतो. सहा 

वषा>पूवc एक िदवस स&ंयाकाळी सागंोJयाह न सनुील 

िबडकरचा फोन आला."उ�ा सकाळी सातेरीला िनघायच ं

आहे, म*ुकामाला ये". काही िमX असे आहेत कl jयानंी 

सािंगतJयावर िकंवा बोलावJयावर िनमूटपणे ऐकायचे एवढेच 

मा]या हातात असते. का, कुठे, केgहा, कशासाठी असले 

F� िवचारायचे नसतात.  

सकाळी गाडीत मी, सनुील, िव�ल आिण पराग घळसासी. 

सागंोला सोडल ंते स&ंयाकाळी थेट पावस गाठलं. धमQशाळेत 

उतtन Nनान आटोपून दशQन, Fसाद घेतला. दसुर े िदवशी 

सकाळी गाडीत बसताना मी िवचारल,ं "आज कुठं?" 

उUर आलं, "गोवा,सातेरी !" वाटेत कुठूनतरी सिुनलने फोन 

केला, "अhणू काका, आ
ही चौघेजण येतोय,जेवायdया 

वेळेपय>त पोहोचतो". मी शेवटी िवचारलेच 
हटलं, " काय 

आहे हे सातेरी?" सिुनल हसला,
हणाला,"सागंतो ऐक. 
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अhणूकाका नवाथे नावाचे गYदवलेकर महाराजांचे एक 

अनगुहृीत आहेत. jयाचंी इथ सातेरीला पचंवीस एकर  

जमीन आहे. काही वषा>पूवc या भागातJया महाराजाdंया 

भ�ासंाठी, jयानंी दर शिनवारी उपासना सGु केली. 

पचंवीस तीस माणसे शिनवारी सकाळी येत, िदवसभर 

उपासना कtन स&ंयाकाळी परत जात. jयाचंा जेवणखाण, 

चहा वगैर ेसवQ काका काकू पहात.  

हळूहळू सaंया वाढायला लागली. मग काकांनी उपासना 

मंदीर बाधंायला घेतल.ं Nवतःची पचंवीस एकर नारळी 

पोफळीची बाग मंदीराdया नावान ं कtन टाकली. तलुा 

एकदा ह ेसगळं दाखवायच ंहोत.ं"  

एgहाना आ
ही पोचलो होतो. गdच नारळी पोफळीच बन, 

एका छोटया ओढ्यावरचा साकव ( पूल ) ओलाडूंन एका 

छान FशNत कौलाt घरात Fवेश केला.सUरी ओलाडंलेले, 

थोडे कमरते वाकलेले अhणूकाका Nवागताला हजर. 

"पटकन हातपाय धवूुन दशQन घेऊन या, Nवयंपाक तयार 

आहे". कडेलाच िटपीकल गोवा Nटाईलच महाराजाचं मंदीर, 

Fस न, शातं मूतc, सकाळdया पूजेची फूल ं अजून ताजी 

होती,  मनोमन नमNकार कGन बाहेर आलो. सभामंडपाच 
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बाधंकाम सtु होतं. जेवायला बसलो तर सगळं साvसगंीत 

जेवण तयार ! पण काकू कुठे िदसेनात 
हणून सूनीलने 

िवचारल ं तर काका 
हणाले, "अर े ती गेली आहे गावाला. 


हणून मग पटकन सकाळची पूजा झाली कl Nवयंपाकाला 

लागलो. कस ंझालय ंसागंा?"  

मला आ$याQचे ध**यावर ध*के बसत होते. सनुील 


हणाला, "काका एकटयाने कशाला एवढं करत बसलात?" 

"अर,े त
ुही महाराजाचंी लेकर ं एवढया लाबूंन येणार, मग 

एवढं तरी नको करायला? आता वर ं भ�िनवासचे काम 

चालू आहे, ितथे हॉलमधे छान झोपा. दपुारी चहा झाला कl 

मी हाक मारतो". एिFलचा मिहना होता.ऊन मी 
हणत होते, 

jयातून गोgयाची हवा. सग�या अंगातून घामाdया धारा 

लागJया होjया. फॅनच ंवारपंण गरम येत होत.ं 

मी सहज िखडकlपाशी जाऊन उभा रािहलो तर खाली 

सभामंडपाdया कामापाशी सUरी ओलाडंलेले अhणूकाका 

gहाय�ेटरने पायाचा खडक फोडत होते. माणूस एखा�ा 

ई$री तjवाशी जोडला गेला कl तो िकती पराकोटीचा 

समपQणशील, दातjृववान आिण Fेमळ होऊ शकतो याच ं हे 

दापंjय 
हणजे आदशQ उदाहरण आहे. गोवा 
हटलं कl 
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अनेकानंा अनेक गो<ी आठवतात. मला माX आठवतं ते 

सातेरी आिण नवाथे दापंjय !  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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25-05-20 

38. असा जातोय ंिदवस ..... 
 
चागंल साडेपाच पावणेसहापासूनच फटफटायला सGुवात 

झालेली असते. इतके िदवस गायब झालेJया साळंु*या 

समोरdया गdचीवर कोJहाळ करायला लागतात. गdचीवर 

एक पाhयाची टाकl आहे. ितच ंझाकण ंवा^यान ंउडून गेलय.ं 

jया टाकlत कलकलाट करत jयाdंया आंघोळी चालतात. 

अगदी िपजंरा िप*चरमधJया दरे े का हा चोळी लगुडी 

Nटाईलमधे. तोपय>त उजgया हाताdया जाभंळाdया झाडावर 

अचानक नव^याची आठवण आलेJया बाईसारखी कोकlळा 

ककQ iश ओरडू लागते.  

मी उठून चहासाठी Nवयंपाकघरात येतो. सगळा जामािनमा 

गोळा करपेय>त, समोरdया शाळेdया िलंबाdया झाडावGन 

भारgदाजाच ंऑउoप ऑउoप सtु होतं. एकाचे कॉल सtु 

झाले कl, दसुरा मागdया शाळेdया नारळाdया झाडावGन 

0रकॉल सtु करतो. मी गॅसवर चहा तसाच टाकून jयाला 

बघायला बाहेर गॅलरीत येतो. नशीब चागंल असलं तर 

महाराज w<ीस पडतात िकंवा मग या झाडावGन jया 

झाडावर केलेली शानदार ¶लाईट पहायला िमळते.  
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तोपय>त शेजारdया 0रका
या ¶लॅटमधली कबतुर ं बाहेर 

पडलेली असतात. jयाच ं ह ं ह ं ह ं ह ं चालू होत.ं साडेआठ 

नऊपासून ऊन चागंलच ं तापायला सGुवात होते. jयाचे 

वाफार े यायला सGुवात होते. मग हे सगळे आवाज 

सावलीdया आडोशाला जाऊन बसतात. दोन तास ऑिफस 

आटोपून येताना आकाशाकडं नजर टाकावी तर अशा 

उ हातदखेील एखादी घार उंच, सथं उडत असते.  

जेवण होईपय>त उ हाची भ©ी चागंली तापलेली असते. 

दरवाजात, गॅलरीत चागंJया झळा लागतात. वामकुVी 

घेhयासाठी खोलीत जाव ंतर िखडकldया,दाराdया फटीतून 

आलेJया उ हाdया ितरीपेकडे बघवतपण ंनाही. गेले पधंरा 

िदवस सलग तापमान ए*केचाळीस ते Xेचाळीस आहे. 

पाच वाजायdया समुारास प ुहा समोरdया पाhयाdया 

टाकlवर पVी मेळा गोळा होतो. पण सकाळचा उjसाह jयात 

नसतो. पाणी िपऊन अधंार पडायdया आत घर गाठायची 

घाई असते. सूयQ समोरdया जैन मंिदराdया कळसावर आला 

कl स&ंयाकाळची चाह ल लागते.  

चाह ल एवढयासाठीच ं 
हटलं कl पhुयासारख,ं 

कोJहापूरसारख ंवारिंबर ंसटुत नाही. वातावरणातला उ~मा 
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कमी gहायला चागंले राXीचे दोन वाजतात. गॅलरीत उभ ं

रािहल ंतरी कठडयाचा चटका बसतो, तरीपण स&ंयाकाळची 

पि�मेची रगंपचंमी पहायचा मोह काही सटुत नाही. 

आकाशाdया पा$Qभूमीवर स&ंयाFकाशात समोरच ं िशखर, 

jयावरचा धमQ &वज, वर आकाशात रघेोट्या मारणा^या 

बग�याdंया माळा पाहता पाहता अधंार पडतो.  

अिलकडे सलग अडीच तीन मिहने शाळा बदं असJयाने 

समोरdया दोन शाळाdंया वरdया मजJयावंरdया 

िखड*याdंया छतावर पाच सहा घबुडं येऊन बसतात. इकडे 

एका िलंबावर एक िपगंळा बसतो.  

jया िपगं�याच ं iश ... iश .... सGु झालं कl इकडे घबुडं 

िकचिकचाट करतात. समोरचा रNता दपुारी दोनलाच शातं 

झालेला असतो. मागdया शाळेdया गॅलरीत मागdया 

मिह यात एक मधमाशाचं पोळं लागल.ं बघता बघता ते भल ं

मो�ं झाल.ं घागरी, दोन घागरी मध िनघेल jयाdयातून. jया 

पो�याdया सरळ रषेेत माझी टीgहीची खोली असJयाने 

अधंार पडून टीgही लागला कl, चार पाच माशा येऊन 

टयूबलाईटभोवती घYघावू लागतात.  
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मग जेवणाची तयारी होईपय>त jयानंा हाकलhयाचा उ�ोग. 

जेवण ं झाली कl िदवसभरातल ं झोपायdया आधीच ं एकदा 

मोबाईल पाहण.ं स&या भट*या कु¸याचं ं रNjयावर 

अनिभिष� सा�ाmय असJयान,ं jयाचें सीमावाद दहा 

वाजJयापासूनच ं सtु होतात. jयातून आमच ं शहर ं

पढुा^याचं,ं गJलीगिणक कमीत कमी दोन दोन तरी पढुारी, 

तीच परपंरा याचंीही, jयाdयामळंु एखादा पढुारी, jयाचा 

घोळका आिण दसुरा पढुारी आिण jयाचा घोळका अशी 

काही काळ य&ुद रगंतात. नेहमीसारखा शेवट, शेपटी 

घालhयान ंहोतो.  

तोपय>त झोपेच ं एक आवतQन झालेल ंअसत.ं पाणी oयायला 

उठून बसाव ं तर कुठलं तरी एखा�ा गJलीतल ं कुX ं एक 

भेसूर सूर धरत ंआिण मग jयाdया पाठोपाठ या गJलीतन,ं 

jया गJलीतन ं jयाची आवतQन ं सtु होतात. वातावरण 

आणखीनचं भयाण होत.ं घरापासून ते जगापय>तचे सगळे 

नकाराjमक िवचार मSदूत गदc करतात.  jयानंा हातात काठी 

घेतलेJया पोिलसाFमाणे हाकलून दतेा दतेा मSदू थकून जातो 

आिण कधीतरी मा]या नकळत डोळे िमटतात. 
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ता.क . उगीच मोठमोठया पNुतकाचंी नाव ंसागूंन स&या हे 

वाचतोय, ते वाचतोय असल ं िकंवा रोज एक तास gयायाम 

करतो, असJया थापा मारणार नाही. तो सगळा उjसाह 

पिहJया मिह यातच सपंला. फेसबकुवर लाईgह येऊन 

दसु^याला चाटण �ायला मा]यापाशी कुठलीही मूळी अथवा 

माXा नाही, उपदशेाचा डोस �ायची माझी पाXता नाही. 

jयामळेु उ�ाची िचतंा करीत मी बापडा एक म&यमवगcय 

झोपेची आराधना करतो.  

अगदीच िन¡ादवेी अFस न असेल तर वीस लाख कोटxवर 

िकती शू ये �ावी लागतात िकंवा परवाdया घोषणेत 

म&यमवगcयासंाठी न*कl काय होतं? असे F� मनाला 

िवचारतो 
हणज े मग मनासह बिुy शरणागती पjकtन 

चटकन झोपेdया अधीन होते. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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39. dीरायगड : काही cमरण�..... 
 
सरता पावसाळा होता. अजून पावसाची झड काही 

ऊणावली नgहती. Fतापगडावरचा लिलतापचंमीचा ऊjसव 

आटपला आिण गाडी तशीच पढेु रायगडला दामटली. पाच 

वाजायचा समुार होता, पाचाडला पोहोचलो.  

तेgहा दशेमखुाचें हॉटेलचे नूतनीकरण अजून झाले नgहते, 

झोपडीवजा हॉटेल होते. मी, राजS¡ िटपर ेआिण सोलापूरची 

काही िमXमंडळी होती. आभाळ भtन आलं होतं. गरमगरम 

कादंाभजी, चहा असा बेत सGु होता आिण पावसाला 

सGुवात झाली. हा असा बोराएवढा थSब कोसळू लागला. 

बघता बघता हॉटेलdया शेजारdया ओढयाच पाणी वाढलं. 

हॉटेलमधे घोटाभर पाणी आल.ं वGन पाhयातन ं वहात 

आलेले िवGळे, नानेट्या टेबलाखाली घोटाळू लागJया. 

आ
ही सगळे पाय वर घेऊन माडंया घालून बसलो.  

तासभर पावसाचा िधगंाणा चालू होता. हा हॉटेलशेजाtन 

वाहणारा ओढा कYझरdया पढेु एका कडयावtन खाली 

कोसळतो, ितथे एक छान धबधबा तयार होतो, ते िठकाण 

मािहती असJयाने सगळी मंडळी गाडीत घातली आिण 
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धबधबा दाखवून आणला. प ुहा एक चहाच ंआवतQन झालं, 

पाऊस ऊणावला होता. सॅक पाठीला लावJया आिण हॉटेल 

सोडून रNjयाला लागलो. समोर जे काही िदसलं jयान ं

वाचाच बसली.  

शभंर एक 
हशxचा कळप शेण टाकत गेJयावर रNjयावर 

जसे शेणाचे असaंय ढीग पडलेले िदसतील तसे िबळात 

पाणी िशरJयान ं रNjयावर सापाचंी वेटोळी पडली होती. 

एवढे असaंय साप पिहJयादंा पािहले. सवाQनमुते म*ुकाम 

पाचाडलाच करायचा ठराव तातडीने मंजूर झाला. 

रघवुीरdया ओळखीने सावQजिनक बाधंकामखाjयाdया 

गेNटहाऊसमधे राX काढली. सकाळी लवकर उठून 

िचतदरवाजा गाठला. कालचा पाऊस जोरातच झाला होता. 

गडाचे तीनही धबधबे अजून छान सGु होते.  

खूबलढा बGुजापाशी आलो आिण काय आ�यQ, ठरािवक 

वषा>नतंर (बह�धा सात) फुलणारी कारवी, यावषc फुलली 

होती. वाटेdया कडेने कारवीचा, तेरडयाचा आिण सोनकlचा 

जणू बाधं घातला होता. महादरवाmयापाशी आJयावर तर 

तटावtन कोसळणार ेधबधबे, खालच ंिपपंळाच झाडं आिण 

दरवाजा ते टकमक पसरलेल ं गवत, jयावरची तेरडा 
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सोनकlची नVी अस ं काही अ»ूत िदसत ं होतं, आमचे 

सोलापूरकर पार खूळाऊन गेले. गडावर गेJयावर सॅक 

धमQशाळेत टाकJया आिण ख�ुयासारखे होळीdया माळावर 

धावलो. अaखा गड हळद लागJयासारखा िपवळाधमक 

िदसत होता. चागंला दोन िदवस म*ुकाम ठोकला. परतताना 

प ुहा सगळं ते wiय डोळयात साठवून घेतलं. एक गो< 

मनाशी न*कl केली. इतर कोणjयाही वेळेला रायगडला 

जाण ंझाल ंतरी पावसा�यात एक च*कर न*कl मारायची. 

दोन वषाQपूवc बिUसिशरा�याdया घाटातून मलकापूरला 

चाललो होतो. कोकtड फाटयापासूनच पाऊस सGु होता. 

घाट सtु झाला आिण प ुहा रNjयावर तशीच सापाचंी 

वेटोळी पडलेली िदसली. न राहवून प ुहा एकदा रायगड 

आठवला. 
हणलं वेळ आहे हाताशी तर त
ुहालाही सागंावी 

आठवण. गेला नसाल कधी तर एकदा जाऊन या 

पावसा�यात रायगडला. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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40.  एक बुडालेली आठवण:- िहडlिश. 

 

पूवcdया पणेु रायगड रNjयावर, भोरनतंर वरधंपय>त चागंला 

तीस-पNतीस िकलोमीटरचा घाट होता, वर&ंयाचा घाट! 

भोर सोडून ऐन घाटात िशरायdया आधी एक टुमदार खेडं 

लागायच ं िहडÈिश !  उजgया हाताला अन ् डाgया हाताला 

पसरत गेलेJया सहयाि¡dया पवQतरागंा, याच रागेंत कुठतरी 

नीरा नदीचा उगम. आसपासdया डYगरातून या नीरलेा 

खळाळत येऊन िमळणार ेओढे. डYगर उतारावर बाबूंची बन,ं 

भाताची खाचर ंअस सगळ िनसगQसÆदयQ घेऊन हे गाव येjया 

जाjया वाटेवरचा एक थाबंा होत.ं  

दपुारी दीडdया रायगड गाडीचे Éायgहर कंड*टर इथे 

जेवायला थाबंत. रNjयाdया कडेला दोन तीन मोठी प¸याची 

हॉटेल, समोर टोपJयातून करवंद, तोरण,ं ताडगोळे, जाम 

असा कोकणचा मेवा घेऊन बसलेJया कातकरी ि�या, 

जगंलातून लाकूड फाट्याdया मो�या डो*यावर आणून 

िवकायला बसलेले मोळीिवके. एका शेडच ं एसटी Nटडँ, 

शेजारीच िजJहा प0रषदचेी शाळा.  
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ब^याच वेळा Éायgहर, कंड*टरच ं जेवण होईपय>त आमची 

पोटपूजा चालायची. भजी, िमसळ, बटाटेवडा, एकदा पोटोबा 

थडं झाला कl मग घाटात छान झोप लागायची. 

एकोणनgवद सालचा जून मिहना, मी आिण डॉ. लोहोकर े

मोटरसायकलवtन रायगडला चाललो होतो. पाऊस सGु 

होऊन पधंरा िदवस झाले होते. नीरलेा ब^यापैकl पाणी होते. 

भाताdया खाचरातूंन तांदळाच बी िपNकाtन िचखलात 

उगवलेली िहरवीगार रोप ंवा^यावर डोलत होती.  

गावाdया अिलकडे एका छोटया वळणावर एक छोटा पूल 

होता, jयाdया उजgया बाजूस एका ओढयावर तयार झालेला 

छोटा धबधबा. Nटडँवर चहा झाला. िभजतच घाटात 

िशरलो. रवीला 
हटलं, भाताची खाचर ं काय छान िदसत 

होती नाही? भात तयार झाJयावर काय दरवळ सूटत 

असेल? तो 
हणला, jयात काय प ुहा ऑ*टोबरमधे परत 

येऊ आिण खरच ं jयाच ं वषc परत ऑ*टYबरमधे आ
ही 

दोघेचमोटरसायकलवtन रायगडाला गेलो होतो. 

भोरपासूनच तयार भाताचा दरवळ आसमंतात पसरला 

होता. नदीdया काठी बसूनच बरोबरची थालीपीठं खाJली 

आिण थेट ह0रहर$ेर गाठल.ं 
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असा तो रायगडवारीतला महjवाचा थाबंा! पढंु पाच दहा 

वषाQत नीरा दवेधर FकJपाच काम सtु झालं. तुंबणार पाणी 

पार मागं डYगरापय>त जाणार होत,ं िन

यापेVा जाNत 

रNताही पाhयाखाली जाणार होता 
हणून मग गाव उठवलं, 

रNताही उचलून वर डYगरावर नेला. 

एक हसतंखेळत ंखेडं, jयातJया आठवणीसह पाhयात बडूुन 

गेल.ं तो Nटडँ, ती शाळा, सगळं सगळं! 

िशJलक उरले फ� पाhयातून वर आलेJया झाडाचें शSडे . 

मागdया वषc माचQमधे, रायगडवर फUे िशकNतdया सिंहतेच ं

पूजन कtन परतत होतो. उ हाळा असJयान ं पाणी पार 

पढंुपय>त गेल ंहोत.ं मागचा सगळा भाग उघडा पडला होता. 

एका वळणावर गाडी वळली आिण शाळेdया ढासळलेJया 

दगडी िभतंी पाhयात अधQवट िदसJया. Vणभर गाडी 

थाबंवली. ती शाळा, jयाशेजारचा एसटी Nटडँ, डाgया 

हाताचा पूल, समोरdया पाhयात िवtन गेलेJया कूडाdया 

झोपड्या. आठवणxची िकलिकली झालेली दार घ© लावून 

घेतली. डोळे िमटले. नकळत हात जोडले गेले. Éायgहर 

मा]याकडं बघतच रािहला. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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28-05-20 

41.  आmा लnात येतय ं....... 

 

दोन मिहने पूणQ आÀNवकlयाdंया गराडयात असूनही, 

सग�या Fकारचे िजभेचे चोचले पूरवले जात असूनही, 

सग�या सखुसोयी आजूबाजूला असतानास&ुदा मन रमत 

नाहीए,ं सारख ंउचलून टाकJयासारख ंहोतय. 
हणून आUा 

समजतय ं ताjया, कl अंदमानात त
ुही अकरा वष कशी 

काढली असतील ? 

ती वरdया मजJयावरची अGंद, अधंारी कोठडी, 

एकटेपणािशवाय, दसुर ंकोणीही सोबतीला नाही, दरवाmयात 

गजानंा धtन उभ ं रहावं तर समोर िदसणारा फाशीचा 

वधNतभं, आभूषण ं 
हणून हातापायातले साखळदडंाचें 

अलंकार, jया रबरासारaया रोटया आिण पालxचे, सापाचें 

तकुडे असलेJया भाmया ! कुणासाठी सहन केलत ंहे  सगळं 

? र�l आव झालेली असतानासyुा तो िफरवलेला कोलू, 

ती का«याकूट कुणासाठी केलत ंहे सगळं ? या भारतभूमीला 

Nवातं¸य िमळाव ं 
हणून ? पण मग ितला Nवातं¸य 

िमळाJयावर एकमताने तु
हाला या दशेाचे पिहले रा~¨पती 
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हणून मानाने नेमलं जायला हव ं होत,ं ितथ ं खनुाdया 

ग ु´ातला आरोपी 
हणून लाल िकJJयात बसवल ं गेल.ं 

आUा लVात येतय ंताjया, त
ुहाला jयावेळेस काय वेदना 

झाJया असतील ?  अंदमानापेVा जाNत jया वेळेला त
ुही 

gयिथत झाला असाल ! 

रjनािगरीत त
ुही पिततो&दाराच ं केवढं काम केलत ं ? ती 

सहभोजन,ं ते पिततपावनमंदीर ! jयानंीही त
ुहाला 

आजपय>त कधीही मनापासून िNवकारल ं नाही. कुणासाठी 

करत होतात ह े सगळं ? mयानंी तमुच ं नाव घेhयाआधी 

दहावेळा Fायि�U �यायला पािहजे होतं, तीच मंडळी 

आजही त
ुहाला माफlवीर 
हणून िहणकस शेर े मारताहेत. 

jयानंा Nवातं¸य िमळवून दhेयासाठी एवढं िदgय करायची 

काय गरज होती ? कमरचे ं धोतर बदलhयाइत*या सहज 

0रतीने mयानंी आपJया भूिमका बदलJया, डो*यावरची 

टोपी बदलhयाइतके सहजपणे mयानंी आपलं िहदंjुव बदलले 

jयाdंयासाठी इत*या खNता खायची काय गरज होती  ? 

ताjया तमुdया ज मवेळेचा काय ंगणु होता कुणास ठाऊक, 

पण िजवंतपणी आिण मेJयानतंरही तमुdयाइतकl वंचना 

कुणाdयाच वाट्याला आली नाही !! 
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आUा लVात येतय ं ताjया, त
ुही या लोकातले मानव 

नgहताच. तमुच ंअवतारकायQ आ
हा पामरानंा कधीच कळलं 

नाही. वावटळीत भरकटणारानंी वादळाला आमंXण दयायच ं

नसतं, होळीdया ह�डgयातला नारळ काढणा^यानंी 

mवालामूखीdया वाटेला जायच ंनसतं.  

ताjया, तमुdया अंतःकरणातून बाहेर पडणारा दशेभि�चा 

रसरसता लाgहा पेलhयाची सोडाच,पहाhयाचीपण आमची 

ताकत नाही. जात-पात, धमQ, NवाथQ, राजकारण,ं अहकंार, 

अoपलपोटेपणा याdंया िचखलात िलडिबडलेली, 

वळवळणारी गाडुंळं आ
ही, आ
हाला शेषाच ंGप काय सहन 

होणार? 

आUा लVात येतय,ं शरीरात ताकद असेतोपय>त त
ुही 

आमdयासाठी झटलात. पण शेवटी शेवटी तमुdयाही लVात 

आमची पाXता आली असेल. सभोवताली चाललेल ं

gयि�पूजक राजकारण पाह न त
ुहालाही वाटल ंअसेल, हेिच 

फळ काय मम तपाला? 
हणून मग त
ुही इdछामरणी 

िपतामह भी~मासंारख ं इdछामरण िNवकारलत,ं Fायोपवेशन 

कGन !! 
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दाराशी आमंXण देऊन बोलावलेJया मjृयूdया खा�ंावर हात 

टाकून Nवगc िनघून गेलात. 

तमुचे क<, तमुचा jयाग, तमुची िविजगीष ु वृUी,तमुच ं

सािहjय, तमुच ंकाgय,ं तमुची Fखर दशेभि�, तमुच ं¡<पेण, 

तमुची दूरw<ी, तमुdयातला अखंड सावध असणारा 

राजकारणी यातल ं काही काही आ
हाला समजलं नाही, 

काही काही लVात रािहलं नाही, लVात रािहली फ� तमुची 

जात ! कारण हJली आपJया दशेात तेgहढ्या एकाच 

गो<ीची चलती आहे. jयावtनच तमुच ंकतृQjव Nवीकारायच ं

कl नाकारायच ंहे ठरवल ंजात.ं ताjया, माफ करा आ
हाला 

!! 

आUा लVात येतय ंकl त
ुहाला अनयुायी का िमळाले 

नाहीत, कारण त
ुही एक लखलखती, धगधगती अिbनिशखा 

होतात, तमुdयाबरोबर चालून कोण कशाला Nवतःला जाळून 

घेईल ? ©अॅड. आनदं रा. 

दशेपाडें. .           
 (Image Curtacy - Google Images) 
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42. खापराचा खेळ ....... 

आपJयासारaया (तथाकिथत) लोकशाही असलेJया दशेात 

कुठलीही समNया हाताबाहेर गेली कl ती समNया िनमाQण 

करणार,े ती समNया वाढhयासाठी हातभार लावणार,े jया 

समNयेचा फायदा उठवणार,े jया समNयेकडे दलुQV करणार,े 

jया समNयेवर उपाय सचुवणार,े jया समNयेशी सबंिंधत 

असलेले, सबंिंधत नसलेले सगळे िमळून एक आवडीचा 

खेळ सtु करतात. 

तो 
हणजे खापराचा खेळ आिण एकदा का खेळ सGु झाला 

कl jया समNयेचा परुता खेळखंडोबा होतो. आिण jया 

समNयेमधे होरपळून िनघालेJया सवQसामा य जनतेला तो 

खेळ बघत रहाhयािशवाय दूसर ंकाही करता येत नाही. 

काय असतो हा खेळ ? एका मोठया गोलाम&ये ( आताdया 

सदंभाQत सपूंणQ दशेभराम&ये ) ही लोकानंी, लोकासंाठी 

िनमाQण केलेली जी लोकशाही आह े jयामधले जबाबदार 

लोक, मग ते कुणीही असतात, राजकारणी, समाजकारणी, 

पXकार, सािहिjयक, शासनातील अिधकारी, कमQचारी, 

gयावसाियक आिण बेजबाबदार नाग0रक आपापJया 
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जबाबदारीचे खापर घेऊन jया 0रगंणात येतात आिण एकदा 

का ती समNया हाताबाहेर गेली कl मग अjयंत चतरुपणे 

आपJया हातातील जबाबदारीचे खापर दूस^याdया 

डो*यावर फोडायचा Fयjन सtु करतात. माX हे करताना 

दूसरा कुणी jयाचे खापर आपJया डो*यावर फोडणार नाही 

याची काळजी �यायची असते.  

एकदा का, हा खेळ सtु झाला कl सवQसामा य होरपळलेली 

जनता हताशपणे हा खेळ पाहात बसते, *विचत Fसगंी 

टा�या वाजवते, *विचत Fसगंी तJलीन होते, कधी बेभान 

होते पण मूळ मªुा 
हणजे ती मूळ समNया िवसtन जाते 

अशी या खेळाची ताकद आहे . 

स&या आपJयाकडे हाच खेळ रगंात आला आहे. कS ¡ 

सरकार, राmय सरकार, शासकlय अिधकारी, Fशासन, 

राजकारणी, jयाचें पाठीराखे, jयाचें िवरोधक, बेजबाबदार 

नाग0रक सगळे जण या महामारीdया समNयेdया 

कारणावtन हा खेळ खेळत आहेत. तीन मिहने घरात बसून 

असलेले, उपचाराची वाट पहात शासकlय Gbणालयात 

पडून असलेले, उपचारासाठी आपला नबंर कधी लागतो 

याची वाट पहात असलेले, रNjयावर, घरात मGन पडणार,े 



आनंदाचे डोही 146

जाjयातले , सपुातले सगळे जण हा रगंलेला खापराचा खेळ 

आता टीgहीवर, फेसबकुवर, ट्वीटरवर, वतQमानपXात 

लाईgह पहातील, मरपेय>त आपली करमणूक कtन घेतील. 

जगून वाचून िशJलक रािहलेले, प ुहा याच लोकाdंया 

पालaया वाहतील आिण प ुहा पढुdया समNयेची आिण 

jयानतंरdया खापराdया खेळाची वाट पाहतील. 

लोकशाहीचा िवजय असो !! 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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14-06-20 

43.  hहण े नरसैयो  तनेो ..... 

पहाटेच ं गार वार सटुल,ं तस ं पाघंtण गुंडाळून मरुकुटून 

झोपलो. उ हा�याचे िदवस होते, jयामळेु म*ुकाम 

सागंोJयात होता. िदवसभर शेतात, िमXाdया पोJ¨ीवर, कुठं 

कुठं भटकून झालं तरी राXी ब^याच वेळा िमXाdया, 

सनुीलdया गdचीवर झोपायला असायचो.  

सनुीलच घर थोडं एका बाजूला, भोवती बाभळीच ं रान, 

काही ज ुया बाभळीdया फा�ंा गdचीवर पसरलेJया 

असायdया. िसमSटची गdची िदवसभर तापलेली असायची. 

मग झोपhयापूवc बादलीभर पाणी माtन गoपा मारत 

बसायच.ं jया राXी अथंtणावर पडून बराच वेळ सतं 

सािहjय, jयावरची गायकl अस ं गoपा<क सGु होतं. 

पहाटेdया गारठयात झोप लागली. काही झालं तरी सनुीलला 

पहाटे उठायची सवय होती. माझ ं सगळच ं िनवातं. 

मा]याबरोबर jयाचा दसुरा चहा gहायचा. jया पहाटे jयाने 

उठJया उठJया रामरतन धन पायोची कॅसेट लावली. 

मी अधQवट जागा, अधQवट झोपेत. पण लताबाईचें Nवर, 

नरसी मेहता, तलुसीदास, मीरा याचंी भजन,ं पहाटेची शातं 
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वेळ काही वेगळाच माहौल जमून गेला. एक एक भजन अस ं

आत आत मनाdया गाभा^यात उतरत होतं. वै~णवजन तो 

तेणे किहए र.े. याचा कॉपीराईट गाधंीजxचा. jयामळेु ते कधी 

एवढं मनापासून, िनवातं ऐकल ं हवत.ं पण jया पहाटे, jया 

वातावरणात, लताबाईनंी माझी िशकवणीच घेतली. नरसी 

मेहताdंया भजनाचा एकेक पदर उलगडून दाखवला. 

माहौलच असा होता कl एक एक ओळ मनाdया तळापय>त 

उतरत गेली. 

पढंरपूरdया िवठोबाdया दवेळाdया सभामंडपात कधीतरी 

नरसी मेहताचें िचX पािहलेल,ं पण jया वेळी जो अथQ मनात 

उतरत होता jयावGन, पhुय ते परोपकार, पाप ते परपीडा, 


हणणार े परािवया नारी, माऊली समान 
हणणार,े   

तकुोबाच िदसत होते. कुणीतरी 
हटलय,ं सतं िदसती 

वेगळाले, परी अंतरी िमळाले. हे िकती खर ं आहे. काल 

मलुगी आवडीने वै~णवजन ऐकत होती, ितला 
हणालो,"अथQ 

कळतोय का?" ती 
हणाली, "त
ुही सागंा कl !" आज ितला 

अथQ सागंताना, मला तो कसा आिण केgहा कळला हेही 

सागेंन. सहज वाटलं त
ुहालाही सागंाव.ं 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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15-06-20 

44.  या वाटेन े...... 

या वाटेने ...... 

या वाटेने जावे वाटे, 

िजकडे वाट फुटे II  

िहरवा पाऊस, ओला वारा  

सजल घनातून, बरसत धारा 

िचबं दाटJया, गdच ध*ुयातनु 

अविचत कुणी भेटे .. 

या वाटेने, जावे वाटे  

िजकडे वाट फुटे ॥१॥  

 

तणृाकुंराचें उभवनुी पाते 

रोप सानलेु, सचुवनुी जाते 

कधीकाळdया तषृातQ बीजा 

जीवनरस भेटे ..... 

या वाटेने जावे वाटे, 

िजकडे वाट फुटे ॥ २॥ 
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पानावंरती ओली थरथर 

वेळूमधनुी घमेु सNुवर 

दविबदूंचें होऊन ओझे 

एखाद ेपान तटेु .... 

या वाटेने जावे वाटे  

िजकडे वाट फुटे ॥ ३ ॥ 

 

भोगीत जावे, हे वनवैभव 

उमटू न �ावे, कुठे पायरव  

अनाËात या सÆदयाQने 

नयनाचें ऋण ही िफटे  

या वाटेने जावे वाटे, 

          िजकडे वाट फुटे ॥४॥  ©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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18-06-20 

45.  nेfस�ंयास  

िवजयदगुाQतल ंएक दखेणं, चौसोपी, कौलाt घर, ओसरीपढेु 

दखेणी, काळजीपूवQक जपलेली फुलबाग, एक Fस न तळुशी 

वृंदावन, बाग सपें, ितथून सम¡ुाची पळुण सtु होई. पढंु 

नारळीच, सtुच ं बन. घराdया डाgया उजgया हाताला 

Nवdछ, सारवलेल ं अंगण. नारळाdया, पोफळीdया वा^याने 

पडलेJया झाव�या नीट एकावर एक रचून ठेवलेJया. 

मागdया बाजूला ओसरी. परसात एक छोटासा आड. पाच 

पचंवीस नारळाची आिण पोफळीची झाडं. सगळं घर लaख. 

पाढंराश®ु रगं िदलेला. अगदी घरावरdया कौलाdंया 

फटीतस&ुदा कुठही गवत उगवलेल ं नाही. दारात सरुखे 

रागंोळी. 

ित हीसाजं झाली, तशा Fभावतीताई (
हणज े माझा िमX 

राजीवची आजी ) हातात िदवा घेऊन तळुशी वृंदावनापाशी 

आJया. खालdया कोनाडयात िदवा ठेवून jयांनी हात 

जोडले आिण jया ओसरीवर येऊन खचुcत टेकJया. भरती 

सGु झाली होती, पौिणQमा अमावNयेला कधी कधी पाणी 

सtुdया बनापय>त यायच. आज भरतीच पाणी जरा जाNतच 
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खुंदळत होत.ं भरतीची आठवण झाली तशी आजीdया 

चेहे^यावर एक हलकlशी िNमतरषेा उमटली. 

ऐशंी वषा>पूवc 
हणजे एकोणीसशे चौतीस साली ही दयागौरी 

रमाकातं Fभूदसेाई, सोळाgया वषc लbन होऊन Fभावती 

Fभाकर पGळेकर बनून िवजयदगुाQत आली jया िदवशीपण 

भरती होती. मोठी भरती ! jया िदवशी ती अशीच ओसरीdया 

खाबंाला टेकून लाटाकंडे पहात उभी होती.  

Fभाकरपतंाचं गावात दकुान होत.ं चलुत, आते - मावस, 

मामे भावंडाचं ंिमळून तीस चाळीस जणाचं कुटंुब. पै पाgहणा, 

नोकरचाकर िमळून प नास जणाचंा Nवयंपाक दवु� करावा 

लागे. भरतीपाठोपाठ ओहोटी येते 
हणतात ती गत झाली. 

मूल ं मोठी झाली तशी िशVणाdया, नोकरीdया िनिमUाने 

NवतंX घर ं झाली. पूणे, मुंबई, रjनािगरी, कोJहापूर आिण 

मग पाखरानंा पखं आले तसे पाखर ं उडून दूरदशेी गेली. 

कुणी अमे0रका, कुणी इंbलंड, कुणी ऑN¨ेिलया.  

प नास लोकांनी भरलेJया या घरात आता फ� दोन माणस ं

उरली एक आजी आिण एक मलुगा. सग�याच गो<xना 

ओहोटी लागलेली. आजीच ंवयपण आता चौ^याhणव 
हणजे 

तीपण एक ओहोटीच ! 
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आजीची नजर दूर िदसणा^या िवजयदगुाQdया तटावर 

िखळली होती. सार ंजग हा िकJला पहायला येत ंपण आपण 

गेली ऐशंी वषQ इथ या िकJJयासमोर राह न कधी हा िकJला 

पािहला नाही. एवढच काय, लbन होऊन आले तशी या ऐशंी 

वषाQत िवजयदगुाQdयाबाहेर पाऊलस&ुदा टाकल ंनाही.  

काय 
हणालात? कस श*य आहे? अहो पण हे मा]या 

बाबतीत घडलं ना. VेXस ंयास घेतलेJया एखा�ा तपिNवनी 

सारखी, मी गेJया ऐशंी वषाQत या गावाdया वेशीबाहेर 

पाऊलही ठेवल ं नाही. काय सGुवातीdया काळात 

हळदीकंुकुवाला गावात गेली असेन तेgहढीच. खर नाही ना 

वाटत. अहो पिहली प नास वषQ तर या प नास जणाdंया 

कुटंुबाच ंहव-नको बघhयात गेली, पढुची तीस वषQ माहेरपण,ं 

बाळंतपण करhयात गेली. आUा चौ^याhणव सपेंल. 

आपJया पायानंी उभी चालत या घरात आले होते, आता 

चौघाdंया खा�ंावtन आडवीच जाईन.  

अशी िवचारात हरवले असता मलुगा, कोJहापूरचा नातू 

राजीव आिण jयाचे तीन चार िमX आले. राजूने ओळख 

कtन िदली. पोर ं घर पाह न हरखून गेली, तोपय>त आत 

जाऊन jयाdंयासाठी गळु पापडीचे लाडू घेऊन आले.  
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मग प ुहा थोड्या गoपा. िनघताना राजूचे िमX 
हणाले, 

"पढुdया वेळी इथे रहायलाच येऊ." हसून 
हटलं, "मी आहे 

तंवर या." 

िद .२४ ऑ*टोबर २०१४, Fभावती आजी गेJया, गेJया 

jया िवजयदगुाQतून थेट NवगाQतच! काकाही मग मुंबईला 

आपJया मूलीकडे िनघून गेले, कारण jयाचंीही सUरी 

उलटली होती. घराला आता कुलपु असते. समोरची बागही 

सकूुन गेली आहे. भरतीdया लाटा अधूनमधून धीर कtन 

ओसरीवर आजी िदसते का? ते बघायला बागेdया 

कंुपणापय>त येऊन जातात. तेgहढीच काय ती जाग. बाकl 

मग सगळं शातं असत ं.....  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें.           (Image Curtacy - Google Images) 
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19-06-20 

46. सदा सवTदा देव सि�नध आह े.... 

२०१४ चा नोgहSबर मिहना. गdच अधंार, हवेत चागंलाच 

गारठा होता. रायगडावरdया हUी टा*याdया िभतंीवर बसून 

होतो. सकाळी सहा वाजता सयुश िव�ालयाचे शभंर 

िव�ाथc घेऊन सोलापूर सोडलं होत.ं स&ंयाकाळी पार 

अधंार पडJयावर पाचाडला पोहोचलो. पोर ंसावकाश चढत 

चढत येत होती. मी पढु येऊन हUी टा*याdया िभतंीवर 

पोराचंी वाट पहात बसलो होतो.  

अधंारात काही िदसत  हवत.ं आजपय>तdया एकेक 

रायगडdया वा^या आठवत होjया. कधी एकटा, कधी 

गोतावळा. Fjयेक वेळी नवीन अनभुव, नवीन कथा. या 

वेळेस काय अनभुव येणार कोण जाणे, असा िवचार करीत 

असतानाच महादरवाजाdया घळीतून पोराdंया घोषणा, 

बॅट^याचें Fकाश िदसू लागले. वाकून पािहलं तर मशालxची 

रागंdया रागं िदसावी तशा बॅट^या िदसत होjया. पोर जशी 

वर आली तसा दगंा ऐकू येऊ लागला.  

थोडं पढंु जाऊन पािहलं तर दोन िशVक एका पोराला 

पाठीवर घालून घेऊन येत होते. पोरगं अVरशः ठोठो 
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बYबलत होत.ं िवचारल,ं "काय झालं?" तर 
हणाले, "वाटेत 

कुठतरी िवंचू चावला". माझी अवNथा काय वणाQवी? कसबंस ं

jया पोराला एमटीडीसीपय>त आणलं. मग सGु झाली 

डॉ*टराबंरोबर फोनाफोनी. तोवर दोन चार पोर ं रोपवेकडे 

पाठवली. डॉ*टर फोनवtन िवचारत होते, िवंचू कोणjया 

रगंाचा होता? माझ कoपाळ ! jया िम© अधंारात पोरानंा 

काय कळणार होत?ं  एक डॉ*टर 
हणाले, "jयाdया 

oलेटलेट कमी होतील, ताबडतोब महाडला घेऊन जा". 

पाचाडला फोन कtन जीपची gयवNथा केली.  

पोरगं ओरडतच होतं. मोर ेनावाचा एमटीडीसीचा मॅनेजर हा 

सगळा गYधळ पहात होता. jयाने कँटीनमधJया पोराला 

सािंगतलं, "जा र,े बाजारपेठेमागdया 
हाता^याला घेऊन ये". 

पधंरा िमनीटातं 
हातारा हजर. jयान ंआधी घोळका केलेली 

पोर ं बाजूला केली. एका िशVकाला पोराला धरायला 

सािंगतल.ं हाफ पॅट्ंdया िखशातून दोन पूड्या काढJया, 

पोरावtन ओवाळून लाबं टाकून िदJया आिण mया पायाला 

िवंचू चावला होता jया पायाdया वGन चार बोटं अंतरावtन 

आपला तळहात माडंीपासून बोटापय>त खाली आणला, 

पोरगं खdचून आरडायला लागलं, jयान हात बोटावंtन 
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खाली घेऊन झटकला आिण पोरगं टुणकन उडी माtन उभ ं

रािहल.ं वेदनेचा लवलेशही चेह^यावर नgहता. मा]यासकट 

हजर असलेले प नास साठ जण अवाक! नेमकं काय झालं 

तेच कळेना. सावरपेय>त 
हातारा आला तसा अधंारात गडप 

झाला होता.  

केवढया मोठया सकंटातून वाचलो होतो. काय काय धावपळ 

करावी लागली असती. िजथ उभा होतो ितथूनच िशव 

समाधीकडे बघून हात जोडले. पोराचंी जेवण ंऊरकून घेतली 

आिण दोन िशVक बरोबर घेऊन तडातडा राXीच समाधी 

गाठली.  

हात जोडून समोर उभा रािहलो. मनात 
हणालो, इतके 

वेळेला, इत*या जणानंा घेऊन तूमdया दशQनाला आलो. 

कधीच कसलं सकंट येऊ िदल ंनाहीत. सग�यांना सखुtप 

घेऊन यायचात आिण सखुtप पोहोचते करायचात, 

तमुचाच आधार असायचा आिण असतो ही. 

आज परीVेची वेळ होती, पण त
ुहीच jया 
हाता^याdया 

Gपात येऊन सोडवलत. काय बोलू ? अशीच कृपेची सावली 

आय~ुयभर िशरावर राह  द.े च¡ंाचा मंद Fकाश पडला होता. 

बराच वेळ तसाच बसून होतो.  



आनंदाचे

थडंी वाढली तसे मग एमटीडीसीला परतलो. समथQ वचनाचा 

साथQ अनभुव आला होता, 

सदा सवQदा दवे सि नध आहे | 

कृपाळूपणे अJप धा0र<य पाहे || 

           ©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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समथQ वचनाचा 
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23-06-20 

47. मेर ेनैना सावन भादo, 

 

मेर ेनैना सावन भादY, 

िफर भी मेरा मन oयासा ...... 

माणसाच ंमन मोठं िविचX आहे. लहान मलुानंा जशी घरात 

नसलेलीच खेळणी हवी असतात त�त jयालाही आपJया 

आवा*यात नसलेJया, आपJया कVेबाहेरdया अFाoय 

गो<xची ओढ असते, इdछा असते. मेहबूबामधJया आनदं 

बVxनी िलिहलेJया या गाजलेJया गाhयाdया ओळी काहीसा 

तोच अथQ Fकट करतात. jयात एक अजून अंतभूQत झालेली 

गो< 
हणजे, कवी 
हणतो, माझे दो ही डोळे हे Pावण आिण 

भा¡पदाचे Fतीक आहेत 
हणजे भरपूर पावसाची खूण 

आहेत, पाhयाने गdच भरलेले आहेत तरी पण माझ ंमन माX 

अजूनही तहानलेलच ंआहे. 

आय~ुयाdया पचंवीस, प नास आिण पचंाहUर या तीनही 

टooयावंर Fjयेक माणसाला हा अनभुव आJयािशवाय रहात 

नाही. आपJया पाXतेनसुार, क<ांना अनसुtन आिण 

Fारpधानसुार परमे$राने आपली झोळी भरलेली असते. पण 
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झोळीत काय पडलं यापेVा काय पडलं नाही, िकंवा काय 

पडलं असत ं िकंवा काय पडायला हव ं होत ं याचाच माणूस 

िवचार करत रहातो.ज ेहातातून सटुलेल ंअसत ंितथ ंएकतर 

आपले Fयjन कमी पडतात िकंवा दसु^याचे Fयjन बाजी 

माtन जातात, नाहीतर ते आपJया Fारpधात तरी नसतं. 

एखा�ा वा^याdया झळूुकlसारख ं ते आपJया आय~ुयात 

डोकाऊन जात,ं नेमके आपण jयावेळी मनाने एकाv झालेले 

असतो. मग ते wiय, ती gय�l, ती सधंी  अwiय झाली तरी 

आपJया मनाdया पटलावर कोरले गेलेले ते िचX शेवटपय>त 

पसुले जात नाही. िकतीही Fयjन केला तरी ! 

िचXपटात ते गाणे थोडे वेग�या सदंभाQने 
हणजे 

पनुजQ माdया सदंभाQत येते. पण मी जेgहा जेgहा हे गाण ं

ऐकतो, तेgहा तेgहा मला माX रोजdया आय~ुयातले सदंभQच 

िदसत रहातात, सूचत रहातात. आपJया हातून सटूुन 

गेलेली, आपJया Fारpधात नसलेली एखा�ा अFाoय 

गो<ीची, ओढ, जाणीव हे गाण ंकGन दते ंआिण िसनेमातJया 

सारaया या गो<ी जेgहा आपJया आसपासच असतात, 

jयाdंया चाह ली वारवंार मनाला NपशQ कGन जातात, तेgहा 
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माX ती जाणीव, ते सूर सगळं अNवNथ आिण थोडया 

वेळापरुत ंका होईना सगळं उ&वNत कtन जातात.  

खर ंना ? तपासून पाहा.  

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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18-07-20  

48. मुगंशी .. मcुक .... माcक ... 
 
या महामारीdया काळात अनेक Fितभावंताचंी Fितभा 

उफाळून वर आली. कुणी लेख िलहीले, कुणाला  किवता 

झाJया, कुणी िचXे काढली, कुणी भाषणं ठोकली, एका 

gयंगिचXाने माझे लV वेधून घेतले. पूवc कोळपणी करताना 

िपकं उगवून आलेली असायची, jयाचें शSडे बैलानंी खाऊ 

नयेत 
हणून बैलानंा मुंगशा ( मNुकं ) बाधंत असत.  

एका िचXात मुंगशा बाधंलेले बैल तर दूस^या िचXात, 

अथाQतच स&याdया, माNक घातलेला शेतकरी आिण 

अथाQतच 0रका
या तYडाचे बैल होते. आता िवचाराचा मªुा 

हा आहे कl हे ( माNक Fकरण ) फ� माणसाdयाच 

वाटयाला का आल ं? आज अखेरपय>त एकही पVी, Fाणी, 

िकटक, अगदी माकडा वानरासंारखा सNतन Fाणीसyुा 

महामारीने दगावJयाची एकही खाXीशीर बातमी नाही. अशा 

िNथतीत फ� माणसेच, या महामारीची िशकार का होत 

असावीत ? एवढा Nप< सदंशे िनसगाQने आजवर कधी िदला 

नgहता. मग फ� माणसाdंयाच मसु*या आवळायची वेळ 

िनसगाQवर का आली ? आिण आपJयावर आलेली वेळ 
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माणसाने तरी समजून घेतली आहे का ? गेJया दीडशे वषाQत 

झालेJया औ�ोिगक �ातंीने माणूस बेभान, बेताल आिण 

बेमवुQत झाला होता. िनसगाQसह सार ं जग एवढंच काय 

अंतराळस&ुदा िजकंJयाdया वJगना jयाने सGु केJया 

होjया. jयाdया उलाढाली सार ं िनसगQच� उलटं सलुटं 

िफरवणा^या होjया. दनैिंदन आय~ुयात माणसे अहकंाराने, 

पैशाने, सUेने, jयागाने माजली होती. तYडाला येईल ती 

बडबड सGु होती. हे कुठंतरी सपंायला हव ं होत,ं कुणीतरी 

याला वेसण घालण ंआवiयक होतं.  

अशावेळी एका अwiय िवषाणूने ही भूिमका पार पाडली. 

आता तो मानविनिमQत आहे का िनसगQ िनिमQत या चचने 

jयाdया प0रणामावर काही फरक पडत नाही, उपायावंर 

पडेल कदािचत ! पण लाखभर माणसापेंVा जाNत बळी 

घेऊनसyुा माणसातJया अहकंाराचा jयाला बळी घेता 

आला नाही. माणूस असाच बेभान जगत रािहला तर एक 

िदवस तो Nवतः सह सा^या मानवजातीचा आिण या सुदंर 

िव$ाचाही नाश करले. या महामारीचा सदंशे समजलेले 

काही दशे, काही शा�¬  एकX येत आहेत, jयाdयावर 

िवचार करताहेत, ही एक चागंली गो< आहे, पण िनिवQवादपणे 
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या मोिहमेचे नेतjृव भारतालाच करावे लागेल कारण सा^या 

िव$ाdया कJयाणाचे कोणतेच तjव¬ान भारतािशवाय अ य 

कोणाकडेही नाही आिण jयाdयाच जोरावर सा^यानंा 

िव$ासात, कवेत घेऊन आपला दशे ही लढाई िजकेंल याची 

मला खाXी आहे. या लढाईत काही जणाdंया मसु*या 

आवळाgया लागतील िकंवा काही बैलाdंया मसु*या कायम 

ठेवाgया लागतील jयाला पयाQय नाही. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें 
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49.  साकड ं.... 
 
या वषc पाऊस जरा लवकरच आला. जे}ाdया शेवटचे 

शेवटचे वळवाचे एक दोन तडाखे सपंताहेत, तोवरच 

पि�मेला मेघानंी फळी धरली. वा^याच ं भूत अंगात 

आJयासारख ं इकडून ितकडून पळू लागल.ं jयान ं jया 

ढगाdंया फळीतले चार दोन चकुार अितउjसाही ढग पकडले 

आिण jयानंा पढंु घालून पळवत आणलं आिण रायगड थोडा 

िशपंडून घेतला. खरपूस भाजलेJया मातीचा आिण मGुमाचा 

वास सटुला. सोनकl, तेरडा आिण इतर गवतफुलानंी 

पटापटा आपापJया जागा धरJया आिण अजून मगृ 

उजाडतो न उजाडतो तोच काडकन िवजेचा चाबूक ओढीत 

पाऊस येऊन दाखल झाला. 

गेला आठवडाभर सतंतधार सtु होती. अिजबात खळ 

नgहता. एgहाना सादंी सापटीतले छोटे झर,े मोठे खळाळ, 

धबधबे सtु झाले होते. एकाच गो<ीची कमी होती. 

कुठJयाच िशवभ�ाचा पायरव येत नgहता, चाह ल लागत 

नgहती. जे}ातला राmयािभषेकाचा उjसवसyुा जेgहा सनुा 

सनुा गेला, पाच प नास जणच येऊन अिभषेक कtन गेले 
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तेgहा माX िशवसमाधीdया मनात शकंा आली. काय बर ं

झालं असेल ? ितन ं थोडं वाकून आतJया जगदी$राdया 

नदंीला हाक मारली. पण तो िढ
म काही हलेना. तेgहा मग 

नगारखाना हसून ितला 
हणाला, "अग,ं jयाच ं लV बाहेर 

असत ं कधी ? कायम मान, नजर आिण कान आंत 

गाभा^याकडे टवकारलेले ! थाबं, मीच थोरJयाला िवचारतो" 


हणून jयान ं मान जराशी वर केली आिण राजसभेdया 

नगारखा याकडं बघून हात हलवला. थोरलाही jयाच िचतेंत 

पडला होता. jयानहंी धाकटयाला बघून हात हलवला. 

तेवढयात एक वा^याची झळूुक खालdया दरवाmयातून 

चालली होती, ितला थांबवीत jयान ं धाकटयाला िनरोप 

िदला "स&ंयाकाळी िदवस मावळायdया वेळेला 

िशवसमाधीला घेऊन होळीdया माळावर ये. ितथ ं िनवातं 

भेटू. मी सदरलेा, मेघडंबरीला आिण राणीवशाला िनरोप 

दतेो". 

स&ंयाकाळी िदवस बडुायला घटकाभर िशJलक असताना 

िशवसमाधी अन ्  जगदी$राचा नगारखाना होळीdया 

माळावर आले. चटकन जाऊन jयानंी िशरकाईला डोकं 

टेकवल,ं वळाले तो, पतु�याdया उजवीकडून राणीवसा, 
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राजसदर आिण नगारखाना येताना िदसले. मग ितथच 

पतु�यासमोर ऐसपैस बैठक बसली. राजसदर  

िशवसमाधीला 
हणाली, "आपण एवढया लाबूंन इथ ं येऊन 

बसलो, जरा jया बाजारपेठेला हाक मार कl." िशवसमाधी 


हणाली, "मी बाई तमुdयात वयानी सग�यातं लहान, माझा 

ज मच मळुी १९२५चा ! त
ुही सगळे एका वयाचे, पार 

थोरJया राजापंासूनचे, त
ुहीच हाक मारा." jयात काय एवढं 


हणून राणीवशाने बाजारपेठेला हाक मारली. तो बाजारपेठ 

उUरली, "त
ुहाला काय वाटल,ं मला ऐकू आलं नाही ? 

येतच होते मी, हे बघा" 
हणून ितन ं नNुत इकडं तYड 

वळवल.ं पतु�यातले राजे या गoपा ऐकून गालातJया गालात 

हसले.  

इकडdया ितकडdया गoपा झाJयावर थोरJया नगारखा यान ं

िवषयाला हात घातला, " यावषc अजून िशवभ�ांची गदc 

कशी नाही ?" "मी सागूं ? मी सागूं ?" 
हणत िशवसमाधी 

पढंु सरकली. "सागं बाई, तू सागं, वयान ं लहान असलीस 

तरी तझुा मान मोठा." राजसदर 
हणाली. "अग,ं तस ंनाही 

ग, परवा अिभषेकाला आलेली मंडळी जेgहा मा]या पायावर 
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डोकं ठेवीत होती ना, jयावेळी सगळे मनातJया मनात 

FाथQना करत होते कl हे महामारीच ंसकंट लवकर नाहीस 

करा महाराज." "अNसय ं होय, तरीच परवा अिभषेकाdया 

वेळेस सगळे तYडाला शेले गुंडाळून आले होते" मेघडंबरी 

पटुपटुली. तेgहढयात, PीगYदयाdया टोकाकडून आलेला 

वा^याचा सोसाटा होळीdया माळावर पोहोचला. ही सगळी 

बडी मंडळी ितथ ं एकX झालेली पाह न, तो ितथच ं

jयाdंयाभोवती घोटाळू लागला. jयाdंया चचवtन उडत 

उडत िवषय jयाdया कानावर पोहोचला.  

jयालाही आ�यQ वाटलं. मग jयान ंमनाशी एक िन�य केला, 

या सग�याकंडे वळून तो 
हणाला, "मंडळी, त
ुही सगळे 

एकX आलेले पािहJयावरच, मा]या लVात आल ं होत ंका 

िवषय गंभीर आहे. ´ाdया jयाdया हातून सटुणारा नाही.  

´ा महाराजाdंया पतु�याdया साVीन ं सागंतो, हा असाच 

तडक Fतापगडावर जातो, आई भवानीला साकडं घालतो 

का या लेकरावंर आलेJया सकंटातून jयाचंी सटुका कर, 

jयानंा पोटाशी घे आिण jया आिदमायेचा उजवा कौल 

घेऊन त
ुहाला सागंायला येतो का िदवाळीला तमुची लेकर ं

तमुdया दशQनाला येjयाल. गड प ुहा नादंता होईल. प ुहा 
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चौघडा वाजल, प ुहा घटंा घणाणतील, प ुहा झSडे 

फडफडतील, थोडी कळ सोसा!" jया वा^याdया झोतान ंया 

सग�याdंयाभोवती एक िगरकl घेतली आिण पतु�याdया 

पायानंा NपशQ कtन तो पहाता पहाता पोटJयाdया 

डYगरावtन Fतापगडाकडे िनघून गेला . 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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06-07-20 

50.  तो आह े..... 
 
स&ंयाकाळ थोडी आळसटJयासारखीच जाते. 

िहरकणीवtन परत येताना सारख ंवाटत रहात, आज राXी 

ठोकणार बह�तेक ! नसुतच गार वार सटुलेल असत. पार 

ितकडं िVतीजाdया टोकावर एक काळी रघे िदसत असते, 

आपण jयाdयावtनच अंदाज बाधंतो, आज राXी 

कोसळणार पाऊस!  राXी उिशरापय>त सूटdया पाय^यावंर 

बसून रािहलं कl पि�मेला िवजा चमकताना िदसतात. 

पाऊस काही येत नाही. मग कंटाळून मी झोपायला जातो. 

पहाटे केgहातरी वरdया िसमSटdया प¸याचा ताशा वाजायला 

लागतो. अधQवट उघडया िखडकldया फटीतून वा^याची 

ककQ iश शीळ घमुायला लागते.  

मी झोपेतनच 
हणतो, "आले वाटत,ं साहेब."  मग चागंलं 

तास दोनतास आभाळ गजQत रहात.ं राणीवशापाठीमागून 

वाहाणा^या ओढयाचा खळाळ कानावर ऐकू येऊ लागतो. 

तरीही अजून उजाडलेल नसतं 
हणून मग तसाच घसुमटून 

मी पडून रहातो. थोडयावेळाने ताशाची आवतQन कमी 

होतात. पूवचा उजाळ वाढतो, पण गdच धकंु भरलेल ंअसत.ं 
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सूटचा दरवाजा उघडला कl गार वार आिण धकंु भसकन 

आत घसुतं. तशीच शाल लपेटून चहासाठी कँटीनकडं 

िनघतो. मधJया ओढयावरdया पलुाची लाकडं िभजून िचबं 

झालेली असतात. ओढ्याचा आवेग कमी झालेला असतो. 

वळवाdया पावसान ं िहरवट झालेJया गवताdया कYबानंी 

पावसाचे थSब तोलून धरलेले असतात. चागंले दोन bलास 

गरम गरम चहा 0रचवला कl मग बरोबरचा िभडू 
हणतो, 

"काय िफtन यायच ंका ?" मी काय िनिमUाला टेकलेलाच. 

मग एखादी काठी घेऊन बाहेर पडायच.ं तशा गdच ध*ुयातून 

मेणादरवाजा गाठायचा, पावसाच ंपाणी अजून पाय^यावंtन 

वाहात असत.ं कोपर े उडालेJया पाय^याdंया खाचातून, 

पाhयाdया बारीक बारीक धारा लागलेJया असतात. एकदा 

राजवाडयात िशरलं कl NवगाQत आJयाचा भास होतो. भtन 

आलेJया पाढंरट ध*ुयातून िदसणार े काळे कुळकुळीत 

चौथर,े धूसर िदसणा^या िभतंी, बारीक पावसाचे थSब अंगावर 

घेत jयातून वाट काढत चालावं. वाट पायाखालची 

असJयान ं काळजी नसते. वळण ं वळण ं घेत, चौथ^याचें 

चढउतार करत, आपण राजसभेत येतो. ध*ुयान ं गdच 

भरलेJया एका मो�्या चौकोनी खो*यात आपण उभे आहोत 
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असा भास होतो. उजgया हाताचा नगारखाना आिण डाgया 

हाताच ं िसहंासन नसुतं जाणवत रहात.ं डावीकडं वळून 

नमNकार कtन मी नगारखा याdया बाहेर येतो. समोरच ं

काही िदसत नाही. अदमासान ं होळीdया माळाची वाट 

पकडून चालत रहातो. डाgया हाताचा खडक सपंला कl गार 

वा^याचा झोत एकदम अंगावर येतो. एक िशरिशरी उठते. 

पावसान ं झालेला स<ृीतला बदल िनरखीत पतु�यातले 

महाराज NवNथ बसून असतात.  

होळीdया माळावरच ं पावसाच ं पाणी, एका बाजून ं

गंगासागरात तर दसु^या बाजून ंहUीतलावात धावत असत.ं 

तशा ध*ुयातस&ुदा, एका रघेेत असलेJया बाजारपेठेdया 

काळसर िभतंी दो ही बाजूला जाणवत रहातात. चटाचटा 

पावल ंउचलून बाजारपेठं मागं टाकली कl  �ाÍणवाडयाdया 

घळीतून एक छोटा ओहोळ वाहात असतो, तो ओलाडूंन वर 

खडकावर आल ं कl प ुहा एकदा वा^याचा झोत जाणवून 

जातो. जगदी$राची मागची िभतं िदसायला लागते. मी हात 

वर कtन सवयीनसुार गणपतीdया पायाला हात लावून 

कपाळाला लावतो. आत आलो कl जाणवत,ं राजवाडा जर 

NवगQ असेल तर हे अपर कैलास आहे.  



आनंदाचे डोही 173

इथे तो कधीकाळीचा मा]या राजानंी पूजलेला, जगदी$र 

ठाण माडूंन बसलेला आहे. आतबाहेर गdच भरलेJया 

ध*ुयामळेु ध याची wि<भेट न होऊन, थोडी मान वाकडी 

कtन आत वाकून पाहणारा, पावसाने िनथळणारा नदंी 

बघून आत जाव.ं ¿ताdया गळणा^या िचरय्ातून आत 

टपकणार ेपाhयाचे थSब खाली साचलेJया पाhयात टप, टप, 

िटिपक, िटिपक वाजत असतात. सदाQवलेला माtतीराया, 

थSबाथSबाने िनथळत असतो.  

गाभा^यातJया ओलसर िनसरड्या दगडावर पाऊल पडलं 

कl िशळक अंगात जाते. कोरडी जागाच िशJलक नसते, 

jयामळेु दशQन घेऊन बाहेर येतो. नगारखा यापासून ते थेट 

समोरdया राजगड, तोरhयापय>तdया आसमंतात फ� एका 

िशवसमाधीच ंअिNतjव जाणवत राहात. कालचा पूजेचा हार, 

पावसाने िभजून, एका बाजूला सरकलेला असतो. गdच 

िभजलेJया jया समाधीवरdया अधQFितमेकडं पहाव ंअन ् मग 

इथे शpद सपंतात.  इथून पढेु भावनाचंा Fदशे ! बरोबरचा 

िभडू पार गYधळून गेलेला असतो.  कँटीनमधून बाहेर 

पडJयापासून, मी एका चकार शpदाने jयाdयाशी बोललेलो 

नसतो. तोही या वातावरणात रमलेला, मा]याबरोबर 
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Nवतःला ओढीत रहातो. मनाला वाटेल िततका वेळ, 

िशवसमाधीसमोर हात जोडून उभा रहात, मी खूप गoपा 

मारतो, गा^हाणी सागंतो, तावातावाने मªेु माडंतो, jयाdंयाशी 

मनापासून भाडंतो, पण सगळं मनातJया मनात !!  मग शातं 

होतो. डो�यात आलेल ं पाणी पसुतो, घशातला आवंढा 

िगळतो. मनात येत ंया िव$tपासमोर मी कोण आहे ? 

 एक कlटकं !  

पण काहीही असो, आमdयात एक नातं आहे, jयािशवाय का 

असा मी सारखा भेटीसाठी धावत येतो ? मला मनापासून 

मोकळं gहायला याdयािशवाय दसुर ंNथान नाही, कारण इथे 

मा]याकडून कसलीच अपेVा नाही. इथे असत ंफ� jयाचं ं

अिNतjव आिण असतो  एक भरवसा, काळजी कt नको, 

मी आहे !! 

मागं वळून पहातो तो, जगदी$र ध*ुयात हरवलेला, फ� 

नदंी अNप< िदसत असतो, jयाdयावtन आपण खाXी 

बाळगायची कl तो आहे आिण खरच तो असतो. 

©अॅड. आनदं रा. दशेपाडें. 
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»ÖêÜÖÛ ú ¯Ö×¸ü “Öµ Öü 

† ò›ü .  † Ö® ÖÓ¤ ü  ¸ ü Ö´ Ö“ÖÓ¦ ü  ¤ êü ¿Ö¯ÖÖÓ›êü  

×¿ÖõÖÞÖ : ²Öß.ÛúÖò́ Ö.,‹»ÖË‹»ÖË.²Öß.,‹´Ö.‹. 
(‡×ŸÖÆüÖÃÖ) 

• ´ ÖÖ• Öß Ã Ö¤ ü Ãµ Ö : - ÝÖ›ü ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß, 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö.  

• ´ ÖÖ• Öß Ã Ö¤ üÃ µ Ö : - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ 
®ÖÖ™ü¶¯Ö×¸ü×®Ö¸üßõÖÞÖ ´ÖÓ›üôû. 

• ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ ×¿Ö¾Ö-”û¡Ö¯Ö×ŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ 
¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ×¿Ö¾Ö¿ÖÖÆüß¸ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öã̧ Óü¤ü¸êü 

×¤üÝ¤üÙ¿ÖŸÖ “• ÖÖÞÖŸ ÖÖ ¸ ü Ö• ÖÖ” µÖÖ 
´ÖÆüÖ®ÖÖ™ü¶ÖŸÖ 1988 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖÆü³ÖÖÝÖ. 

• †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 275 ¯ÖÏµÖÖêÝÖÖÓŸÖæ®Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾ÖµÖß®Ö 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ÃÖæ¡Ö¬ÖÖ¸,ü ¿ÖÖÆüß¸ü  
µÖÖ ³Öæ×´ÖÛúÖ ÃÖÖ¤ü¸ü. 

• µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖÖ“µÖÖ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê 1997 ÃÖÖ»Öß 
†´Öê×¸üÛúÖ ¾Ö 2015 ÃÖÖ»Öß ‡ÓÝ»ÖÓ›ü“ÖÖ 
¤üÖî̧ üÖ. 
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• ¯ÖãÞµÖÖŸÖß»Ö †ÖÓ²ÖêÝÖÖ¾Ö µÖê£Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ 
×¿Ö¾Ö”û¡Ö¯Ö×ŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ®Ö“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê 
ÃÖÖÛúÖ¸ü»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ “×¿Ö¾ÖÃÖéÂ™üß” µÖÖ 
³Ö¾µÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ´ÆüÞÖæ®Ö 
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß. 

• ¤ãüÝÖỐ ÖÆüÙÂÖ ÝÖÖê̄ ÖÖ»Ö ®Öß»ÖÛÓúÞšü ¤üÖÓ›êüÛú¸ü 

µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ “¯Öã® Ö³Öì™ü  - 

ÝÖÖê® Öß¤ ü ÖÓ“µ ÖÖ Ã ÖÖ×Æü Ÿ µÖÛéúŸ Öà“Öß” Æêü ¯ÖãÃŸÖÛú 
¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ. 

• ¤ãüÝÖÔ³ÖḮ ÖÓŸÖßŸÖß»Ö †®Öã³Ö¾ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ 

“Û úÖŸ Öôû´ Ö® Öß“ÖÖ šü Ö¾Ö” Æêü »Ö×»ÖŸÖ »ÖêÜÖÖÓ“Öê 
¯ÖãÃŸÖÛú ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ.  

  

• ÝÖê»µÖÖ¾ÖÂÖá ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö Ã±ãú™ü 

»ÖêÜÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÝÖÏÆü †ÃÖ»Öê»ÖÖ “Û úÖÆü ß 

• Ö® ÖÖŸ Ö»ÖÓ,  Û úÖÆü ß ´ Ö®ÖÖŸ Ö»ÖÓ ” ÆüÖ   
»ÖêÜÖÃÖÓÝÖÏÆü ¯ÖãÃŸÖÛú ¹ý¯ÖÖ®Öê ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ. 

 

• ÝÖÖê®Öß¤üÖ ¤ãüÝÖÔ̄ ÖÏế Öß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê 
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûêú»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ¤ãüÝÖÔÃÖÖ×ÆüŸµÖ 
ÃÖÓ́ Öê»Ö®ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÛú ÃÖ¤üÃµÖ. 
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• ×¾Ö®ÖµÖ ¬Öã́ ÖÖôêû ×®ÖÙ´ÖŸÖ ¾Ö ×¤üÝ¤üÙ¿ÖŸÖ 
»ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ ×™üôûÛúÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö®ÖÖ¾Ö¸ü 

†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ “»ÖÖêÛ ú´ ÖÖ®µ Ö” µÖÖ ØÆü¤üß 
¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ®Ö ´ÖÖ×»ÖÛêúŸÖ †Öª ÛÎúÖÓ×ŸÖÛúÖ¸üÛú 
¾ÖÖÃÖæ¤êü¾Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ ±ú›üÛêú µÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü. 

 

• ´ÖéÞÖÖ»Ö Ûãú»ÖÛúÞÖá ×¤üÝ¤üÙ¿ÖŸÖ “¸ ü ´ ÖÖ-

´ ÖÖ¬Ö¾Ö“ ¾Ö ×¤üÝ¯ÖÖ»Ö »ÖÖÓ•ÖêÛú¸ü ×¤üÝ¤üÙ¿ÖŸÖ 

“±ú• ÖÕ¤ ü“ †Ö×ÞÖ “±ú¢ Öê×¿ ÖÛ úÃŸ Ö“ µÖÖ 
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖÛú ´Ö¸üÖšüß ×“Ö¡Ö¯Ö™üÖÓŸÖæ®Ö ³Öæ×´ÖÛúÖ. 

 

• 1990 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÝÖê»Öß ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖì  
3 ¸üÖÂ™ÒüßµÖÛéúŸÖ ²ÖÑÛúÖ,  
7 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ²ÖÑÛúÖ,  
3 ÜÖÖÃÖÝÖß ×¾Ö¢ÖßµÖ ÛÓú¯Ö®µÖÖ ¾Ö  
‡Ó×›üµÖ®Ö †Öò‡Ô»Ö ÛúÖ¯ÖÖì̧ êü¿Ö®Ö µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü (×¾Ö¬Öß 
ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü) ´ÆüÞÖæ®Ö ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ.  

 



मित्रहो, पुस्तकं वाचल्यावर कोणी शहाणं होतं का? 

हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणूस शहाणं होतं. 

 वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न 

करणार्् ा माणसांहून अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात.  

कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण 

्ेतं. प्रत्क्ष अनभुवासारखा धशक्षक नाहीच. इतर प्राण््ांना काही 

प्रमाणात त्ांचे जन्मदाते थोडंफ़ार धशक्षण दतेात. पण मानव हा असा 

प्राणी आह े ज््ाला पवुी जगलेल््ा आधण आता धजवंत नसलेल््ा 

माणसांच े अनुभवही धशकता ्ेतात. ते पसु्तकांद्वारे. माणसाला 

आपल््ा सभोवताली नसलेल््ा, दरू दशेातल््ा माणसांचे अनभुव 

समजनू घेऊन धशकता ्ेतं. तेही पसु्तकांद्वारे. प्रत्क्ष अनभुवांहून 

चांगला धशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेल े अनभुव, त्ांनी 

खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही माणसाला धशकवतात आधण शहाण ेकरून 

सोडतात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशंभर टक्के सत् आह.े  एक एक पसु्तक म्हणजे 

धहहटाधमनची एक एक गोळी असत ेअसं समजा. शहाणं करून सोडणारं 

धहहटाधमन. आधण जस ेइतरांचे अनभुव तमु्हाला शहाणं करतात तस े

तमुचे अनुभव इतरांना सांगनू त्ांना शहाणं करा्च ंकाम तुम्ही करू 

शकता. तमु्ही तमुचे अनभुव धलहून ई साधहत्कडे पाठवा. बाकी सवव 

आम्ही बघ.ू 



 

 

 

मंडळी! 

वाचायला तर हवंच! 

पण वाचनू झाल्यावर प्रततसादायलाही हवं… 

…आधण स्वतःही धलहा्ला हवं.  
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