आनंदाचे डोही
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : श्री. आनंद देशप ंडे य ंन फ़ोन क ं व मेल करून हे
पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले
ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद
होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत
अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच
समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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या पस्ु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाांकडे सरु क्षित असनू पस्ु तकाचे क्षकिंर्ा
त्यातील अिंशाचे पनु र्वद्रु ण र् नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी त्ाचां ी लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (तुरांगवास व दडां )
होऊ शकते.
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.
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१. आहां घरी धन, शदांिचच रने..
परवा चार जानेवारीला मा]या ितस^या पNु तकाचे, (काही
जनातलं - काही मनातलं,) Fकाशन Faयात अिभनेXी,
लेिखका आिण िदbदिशQ का मणृ ाल कुलकणc यांdया हNते
झाले. भाषणात मणृ ालताई हणाJया, "नgया िपढीवर
संNकार होhयासाठी नgया िपढीdया लेखकांनीच िलहीलं
पािहजे". एक वेगळा पण आवiयक िवचार मला jयातून
जाणवला. पल
ु ,ं वप,ु रणिजत देसाई, ना. सं. इनामदार,
िशवाजी सावंत यांची हजार, दीड हजार पानांची अथQ गभQ
पNु तके , आUाची िपढी ितत*या संयमाने, बैठकlने वाचू
शके ल याची श*यता आता मावळत चालली आहे. jयामळ
ु े
मा]या िकं वा मा]या मागdया पढु dया एका िपढीने, mयांनी हे
सिवNतर वाचलं आहे, एकदा नgहे अनेकदा वाचलं आहे.
Nवतःत मरु वून घेतलं आहे jयांनी आता पढु ं येhयाची गरज
आहे. आपJया िपढीला िमळालेला हा अमूJय ठेवा आपJया
सोoया शpदात पढु dया िपढीपढु े ठेवhयाची िनतांत गरज
आहे. नाहीतर jया सकस सािहjयाची ओळखच न झाJयाने
ही िपढी आUा उपलpध असलेJया िप]झा, बगQ र, 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
jयांना काही घेणे देणे नाही, ना ही jयामळ
ु े होणा^या
िवकारांशी ! मग तो िवकार मानिसक असो वा शा0ररीक !
jयामळ
ु े जोपय>त आपण हयात आहोत, तोपय>त आपJया
िपढीतलं सकस, सvु ास सािहjय jयांdयापय>त पोहोचवणं ही
आपली नैितक जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. jयाw<ीने
गेJया दहा वषाQ त मी तीन पावलं टाकू शकलो ही, ही jया
पूवQसूरxचीच कृपा! पण आपापJया परीने Fjयेकाने कोणjया
ना कोणjया तरी Nवtपात हे पढु े पोहोचवले पािहजे आिण
आपली भूिमकासy
ु ा जगzt
ु ाराम महाराजांनी
ु तक
हटJयासारखीच असली पािहजे.
फोिडले भांडार,ध याचा हा माल,
मी तो हमाल , भारवाही .....
चला तर मग, या सािहjय संपदेdया पालखीचे भोई होऊयात
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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२. िवपद् सतःु न शत ....
महाभारतीय यy
ु संपलं, यिु धि}राचा राmयािभषेक झाला.
भारताdया इितहासातलं एक नवीन पवQ सt
ु झालं. कृ~ण
सवा>चा िनरोप घेत घेत ारके ला जाhयासाठी कंु तीdया
महालात आला. ितला नमNकार कtन तो हणाला,
"आjया, तझ
ु ी सवQ दःु खे आता दरू झाली आहेत. मला श*य
तेgहढे सवQ , मी पांडवांसाठी के ले आहे, ते आता सख
ु ाने या
भरतखंडावर धमQ राmय करतील. मी आता येतो. जाhयापूवc
तल
ु ा िवचारायला आलो आहे, तल
ु ा काही हवं आहे का?"
कंु तीने डोयातलं पाणी िटपीत कृ~णाला जवळ घेतलं.
हणाली, "के शवा, काही नको, मला फ संकटं दे, िवपदा
दे." आयQ चिकत झालेJया कृ~णाने िवचारलं, "आjया, अगं
आय~ु यभर एवढी संकटं, एवढे अपमान, एवढा वनवास सहन
कtन आता कुठे सख
ु ाचे िदवस त]ु या आय~ु यात आले
आहेत. तझ
ु ा मल
ु गा या सााmयाचा चवतc साट झाला
आहे आिण तू संकटं मागतेस, िवपदा मागतेस?
हसून कंु ती हणाली, "खरयं तझ
ु ं मधस
ु ूदना, पण अरे
आय~ु यात mया mया वेळी आमdयावर संकटं आली jया jया
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वेळी िकं बहना jयाdया आधीपासून तू आमdया पाठीशी उभा
होतास, ती सवQ संकटं तू त]ु या छातीवर झेललीस,
आ हाला सख
ु tप ठेवलेस. आता आ हाला तझ
ु ी सवय
झाली आहे. त]ु या पाठीशी असhयाची, त]ु या अिNतjवाची
सवय झाली आहे. आता सख
ु ाचे िदवस आले आहेत हे
मा य, हणूनच तल
ु ा गमवायची िभती वाटते. बघ िनघालास
नां gदारके ला? आिण तूच सांग या जगात संकटांिशवाय,
िवपदांिशवाय शा$त काय आहे? सख
ु ाचे चार िदवस येतील
आिण जातील jयाऐवजी शा$त असलेJया संकटांdया वेळी
तझ
ु ी आठवण मनात ताजी राहील, तझ
ु ा भरवंसा वाटत
राहील, सतत तझ
ु ा सहवास िमळत राहील. आता तूच सांग
तू]या सहवासािशवाय या न$र जगात आनंददायी असं
दस
ु े मी संकटं मागत नाही, या
ु रं काय आहे ? jयामळ
िवपदांdया िमषाने मी तझ
ु ी आठवण, तझ
ु ा भरोसा मागते
आहे". Pीकृ~ण मनःपूवQक हसला आिण हणाला, "शोभतेस
खरी माझी आjया. पण खरं सांगू, मी तरी तमु dयापेVा वेगळा
कुठं आहे ? परवाच तर अजQ नु ाला सांिगतलं ना, या
चराचरात जो कोणी िजथे कुठे माझं मनःपूवQक Nमरण करेल,
तyामं परमं मम.मी ितथेच आहे. तू काळजी कt नको
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आिण शोकही कG नकोस. mया mया वेळी माझी आठवण
करशील, jया jया वेळी मी हजर असेन. हा मी तल
ु ा िदलेला
शpद आहे". नमNकार कtन वळून चाललेJया पाठमो^या
कृ~णाकडे कंु ती पहात रािहली. डोयातून झरणा^या
अPूधारांमळ
ु े हळूहळू ती आकृती िदसेनाशी झाली. िशJलक
रािहलं, jयानं िदलेलं वचन आिण भरोसा जो के वळ
कंु तीसाठी नgहता तर सा^या िव$ासाठी होता ........
दख
ु म करे ना कोय I
ु म सिु मरन सब कर, सख
जो सुखम सुिमरन कर, तो दुख काहे को होय ?
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
(Image Curtacy

- Shri. Parag Ghalsasi)
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३. +यास .....
िडसSबरचा मिहना, सकाळची Fस न वेळ, थंडीने अंगावर
काटा फुलत होता. मी आिण माझा एक िमX जु या पैठणdया
उjखनन झालेJया मातीdया िढगा^यांतून िहंडत होतो. काही
अFितम वाडे, जनु ी िशJप, ब^याच वNतू, पैठणीdया
िवणकामाचे दगडी धोटे असं पहात पहात िफरत होतो. एक
जनु ा सावकाराचा वाडा आहे. आत गेJयावर दरवाजात दोन
िपhयाdया पाhयाचे रांजण आहेत, jयाला च*क कNतरु ीचा
िगलावा के लेला आहे .
अचानक मा]या लVात आलं, पंधरा वषा>पूवc इितहास
संशोधक  हानंद देशपांडेबरोबर असताना, jयांनी इथं
जवळ असलेJया नागघाटावर दोन िशलालेख दाखवले होते,
मा]या मािहतीFमाणे, jयातला एक खूप जनु ा
सातवाहनकालीन असावा असं काहीस काकांनी
सांिगतJयाचं Nमरत होतं. िमXाला हटलं, "चल बघू
सापडताहेत का ते?" नागघाटावर येऊन पाहतो तो काय
सगळचं िचXं बदललेलं, नवीन बांधकाम झालेलं, ते ही
अधQ वट! दगडांचे ढीगdया ढीग इतNततः पसरलेले, बाभळीचं
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गdच रान माजलेल,ं मला काही िदशाच कळे ना. अदमासाने
मी हडकत होतो. पण जनु ी कोणतीच खूण आढळून येईना.
शेवटी jया काटवणात घस
ु hयाचा िनय के ला. दगडांची रास
खाली पाhयात कोसळली होती. jयावर पाhयाचा चबु क
ु ,
चबु क
ु आवाज येत होता, हणजे पाणी खोल होतं. चांगला
घसरगंडु ीसारखा उतार होता, बाभळीdया फांा चक
ु वीत,
उतारावर तोल सांभाळत, jया गचपणात घस
ु लो. बरोबरdया
िमXाने परोपरीने सांगूनसy
ु ा मी ऐकायdया मूडमधे नgहतो
हणून मागोमाग तोही घस
ु ला. पायाखाली पाचोयाचा ढीग
आजूबाजूला बाभळीdया फांांचे गंतु वण असा वाट काढीत
जात होतो. अचानक पायाखाली नजर गेली अन् िभतीने
शहाtन गेलो. पायाजवळ सहा साडेसहा फूट नागाची
ओली, कात पडली होती. सावरायला थोडा वेळ गेला. कात
ओली होती हणजे महाराज ितथेच कुठेतरी असावेत.
तसाचं धीर धtन पढु ं घस
ु लो. अ&याQ एक तासांdया
झटापटीनंतर एका दगडाdया राशीdया मागे अNप<शी अVरे
िदसली. िमXाला हाक माtन तो दगडाचा िढगारा बाजूला
के ला आिण पाहतो तो मला हवा असलेला िशलालेख समोर
होता. बांधकामाचे दगड कसेही फे कJयाने jयावरची काही
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अVरे उडाली होती. पटकन फोटो काढून घेतला. मग दस
ु रा
िशलालेख हडकायची मोहीम. थोडयाच अंतरावर तोही
सापडला. jयाचाही फोटो काढून घेतला. सांभाळत, कसेबसे
jया काटावळीतून दोघे बाहेर आलो तो अवतार इितहास
संशोधकांसारखेच झाले होते. दो ही िशलालेखांचे वाचन
पूवcच झालेले आहे, jयामळ
ु े jयात नािव य काही नgहते, पण
एखाा गावी गेJयावर ितथJया Nथािनक िमXाला न भेटता
येणं हा जसा अपराध असतो, तसा मा]या w<ीने
नागघाटावर जाऊन ते िशलालेख न पाहता येणं हणजे
अV य अपराधच होता. दो ही िशलालेख उठावाचे आहेत.
वारा, वादळ, पाऊस, ऊन यांनी भरपूर नक
ु सान के लेच
आहे, jयाहीपेVा जाNत नक
ु सान आपJया दल
ु Q V करhयाने
होतं आहे. उठावाdया िशलालेखात इतक सदंु र, वळणदार
अVर मी कुठंही पािहलं नाही. jया सा^या वीस एकवीस एकर
प0रसराचा एकमेव रखवालदार असलेJया परु ातjव
खाjयाdया माणसाशी गoपा मारJया. तो हणाला, "साहेब,
एकोणीसशेचौ^याhणव साली उjखनन थांबलं ते कायमचच.
िदवसभर ड् यूटी हणून या खंडहरातून एकटा िफरत
असतो".
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सातवाहनांची पाचशे वषा>ची राजधानी पैठण, नाथांच पैठण,
पैठhयांच पैठण, िवUेच माहेर पैठण, माऊलxनी िजथ
श&ु दीपX िमळवल ते पैठण, आज संशोधनाdया बाबतीत
अनाथ होऊन पडलय. काही असो पण तशा अडचणीत
घस
ु ून jया दोन िशलालेखांच दशQ न घेhयाचा माझा &यास
मला एक नवा अनभु व देऊन गेला .
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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४. ये -या कम है, अभी मझ
ु से, मेरा बचपन नह3 4ठा
Fवासात असलो कl जनु ी गाणी ऐकणे आिण िनसगQ
याहाळणे हा एक जनु ा छं द आहे. आजही सकाळी
पंढरपूरला जायला िनघालो आिण जु या गाhयांची खंटु ी
िपळली. ह0रयाली और राNतामधल गाणं सGु झालं. काही
काही वेळा एखादा मख
ु डा िकं वा अंत^यातJया एखाद दस
ु ^या
ओळीने एकदम मनाचा टवका िनघतो. दस
ु ^या अंत^यातली
एक ओळ लताबाई ंनी आळवली,
ये *या कम है, अभी मझ
ु से, मेरा बचपन नहx Gठा . ..
झटकन मन चाळीस वषाQ पूवcdया सोलापूर पंढरपूर
Fवासाला िनघून गेल.ं कdचा रNता, जनता गाड् या, Fjयेक
थांpयावर थांबणारी एसटी. अVरशःबहाUर िकलोमीटरdया
Fवासाला अडीच तीन तास लागायचे. ितकlट चार Gपये
तीस पैस.े एकटा Fवास ब^याच वेळा करायचो. एसटी
Nटँडपासून आजीचं घर सापडायचं नाही, हणून नदी
ओलांडून गाडी गावात िशरली कl वाळवंटात उतtन दU
घाटाने ह0रदास वेशीतून घरी जायचो. जनु ं बोळाबोळाचं
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पंढरपूर, दगडी रNते, ठरावीक वळणावरdया ठरािवक
घरांdया खणु ा. जसा Gि*मणी पटांगणात पोहोचायचो तसं
पळत घर गाठायचं. चoपल काढता काढता आmजीला
मारलेली हाक, ितनं वरdया िखडकlतून खाली डोकावून
बघणं, अंधा^या िज यातून पळत जाऊन ितdया कुशीत
िशरणं ...
गाणं कानावर पडत होतं, समोर mवारीची शेतं कणसांनी
लगडली होती, अचानक काही िदसेनासं झालं. जु या
आठवणxनी मनाचा तळ ढवळून काढला होता. jयातले
उडालेले िशंतोडे पापhयांवर जमा झाले होते. च~मा काढला,
आजीdया आठवणीनं गयांत दाटलेला हदं का तसाच
िगळला. माझं मलाच आयQ वाटलं कl हे सारं तपशीलवार
कसं आठवलं ? उUर लताबाई ंची ओळचं देतं होती .... ये
*या कम है, अभी मझ
ु से मेरा बचपन नहx Gठा .....
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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5. चोवीसताशी......
थंडीचे िदवस, माघाचा मिहना. पहाटेचे चार साडेचार वाजले
असतील. पज
ु ा^यांdया दरवाजाची कडी वाजली अन दार
उघडून मक
ु ंु दा कळशी घेऊन मा]यापाशी आला. थंडीन मी
पण पार गारठून गेलो होतो. आतJया पाhयाचीच काय ती
उब. मक
ु ंु दान चार दोन कळशा घेऊन, पिहJयांदा मला
Nवdछ धऊ
ु न काढलं. आजूबाजूचा कचरा साफ के ला आिण
मग शेजारdया दगडावर बसून अंगावर कळशा ओतून
यायला सGु वात के ली. अंघोळ उरकली, तसं jयानं पंचाला
जानवं पशु ीत िशवमिह न हणायला सGु वात के ली.
jयाचा रोजचा हा नेमच होता हणाना. सोवयाdया
पाhयाची कळशी घेऊन मक
ु ूं दा गेला, तसे थोडया वेळाने
आसपासdया घरातले, नेहमीचे दोन चार पGु ष नळावर
येऊन आंघोळ कGन गेले. आता चांगलं उजाडलं होत. मग
सGु झाला ियांचा राबता, आता हा चांगला दपु ारपय>त
चालणार होता. एकदा jयांdया धूhयाबरोबर, jयांdया गoपा
सGु झाJया कl मग मला बात या कळhयासाठी वेगळं काही
करावं लागायचं नाही. दहा साडेदहाdया समु ाराला
अंिजखा याची पोरं हशxचा घोळका घेऊन िकJJयात
जायची. मा]यापाशी आलं कl हशी आपसूक थबकायdया.
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उ हं लागू नयेत हणून डो*यावर घेतलेJया दोन पाट् या,
मा]या दोनं बाजूला ठेवून, पोरं हशxना पाणी पाजायची.
ओळीनं एके क हैस येऊन पाणी िपऊन पढु जायची.
अकराdया समु ारास धhु याची गाठोडी घेऊन मिहला
यायdया. दपु ारी दोन ते चार एवढाच काय तो मला िवसावा
िमळायचा. पु हा सं&याकाळपासून, सकाळचा सगळा
कायQ म सt
ु gहायचा ते राXी नऊपय>त.
शंभर दोनशे फूटावर एक असे सा^या शहरभर िमळून,
आ ही शंभर एक नळ तरी असू. िदवसाचे बारा चौदा तास
आमdया इथे पाणी असायचं हणून मग लोकांनी आमचं
नावच ठेवलं चोवीस ताशी नळ!
ऐन इंvजी अमदानीत ििटशांनी आमची रचना के Jयाचं
सांगतात. Nवािभमान, NवदेशFेम वगैरे म&यमवगcय चोचले
सोडून, गांडूळासारखं िगळिगळीत जीवन जगhयाची तयारी
असली कl साहेब जनतेसाठी सगया सोयी कtन ायचा.
आमची सगयांची पाhयाची लाईनच वेगळी होती. एका
िहoपरगा तलावाdया भरोशावर, आमचं शंभरएक नळांच
कुटुंब gयविNथत चालायचं. सUरdया दशकात कधीतरी
Fjयेक घरासाठी NवतंX नळ यायची चैन सt
ु झाली. तीही
फारशी परवडhयासारखी नgहती हणून नgवदीपय>त आमचं
अिNतjव अबािधत होतं. आला गेला, माणूस, पशु पVी
यांdया तहानेJया जीवाला पाणी पाजhयाचं काम अहोराX

आनंदाचे डोही

20

सGु असायचं. लोकांना िवकतच घरात येणारं पाणी
आवडायला आिण परवडायला लागलं, तस आमचं अिNतjव
धो*यात आलं. पाhयातनं िमळणारा पैसा िदसू लागला तसा
नगरपािलके ने हळूहळू आमचा गळा घोटायला सGु वात
के ली. एके क करत जवळपास सगळे नळ बंद पडत गेले.
अ न, पाणी, डो*यावरची विडलधा^यांची छाया आिण
काळजातली माया याची कधी िकं मत होऊ शकत नाही.
अ न िवकणारी हॉटेल िनघालीच होती. पाणीही िवकत िमळू
लागलं तशी काळजातली माया ही आटली आिण
वडीलधा^यांची छाया ही संपून गेली. एका िहoपरbयाdया
जीवावर आ ही िदवसभर पाणी परु वायचो आिण आता असे
हजार िहoपरगा मावतील एवढं उजनी धरण झाJयावर
तु हाला पाच िदवसाआड तीन तास पाणी िमळतयं. याच
गिणत कसं घालायचं हे आता तु हीच बघा. हे सगळे जनु े
िदवस आठवून दोन िटपं गाळायची हटली तरी आता
आमdयात पाणी नाही.
©अॅड.आनंद रा. देशपांडे.
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6. प8रस ......
Nथळ : सोलापूर पणु े रNता,
वेळ : सकाळची,
िठकाण : गाडीचं पढु चं सीट,
उोग : तोच जनु ी गाणी ऐकणे .....
िदलसे िनकलनेवाले रNते का शिु या, िदलतक पहचँ नेवाली
डगर को सलाम ..... ए oयार तेरी पहेली नजर को सलाम ..
दयापासून िनघणा^या कोणकोणjया रNjयांचा िहशेब
ठेवणार? सगया आय~ु याचा सात रNता चौक झालेला,
येणा^या Fjयेक मख
ु डयाकडे बघत, िदल के तक
ु डे तक
ु डे
करके मNु कुरा के चल िदए, एवढच काय ते हणायची सवय
अंगवळणी पडलेली. पण आय~ु यात येणार Fेम असं
हमरNjयान कधीच येत नाही. ते अस वळणावळणानं, गJली
बोळातून, कधी आडवाटेनं दU हणून समोर येत.ं आपली
अवNथा Fjयेक मख
ु डयाकडे बघत आपJया गयातला
धातूdया तक
ु ड् याचं सोनं करhयासाठी प0रस हडकणा^या
माणसासारखी. असे िकतीक Fसंग येऊन गेलेले असJयान,
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गयातJया तक
ु ड् याकडे न बघताच, आपण कधीतरी प0रस
फे कून तरी िदलेला असतो िकं वा आपJया हातून िनसटून
तरी गेलेला असतो. प0रस हडकायची सवय काही जात
नाही आिण हातून िनसटून गेलेला प0रस काही परत येत
नाही. तो गेलेला असतो कायमचाच, दस
ु ^याdया आय~ु याच
सोनं करhयासाठी! आपJया हाती माX तेवढा काळ
आय~ु याच झालेलं सोनं आठवून jया आठवणीत
रमhयाgयित0र काही िशJलक रहात नाही
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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7. गढूळ .......

पाhयानं गdच भरलेJया हौदात कुणी धoपकन मातीचा
ढेकूळ टाकावा तसं मनाच झाल आहे. सगळ गढूळ, गढूळ.
हळूहळू ढेकूळ िवरघळतय, तसतस jयाची राड होतीये.
काडी कचरा वर तरंगायला लागला आहे. बारीक सारीक
खडे तळाशी बसताहेत. ढेकळातJया हवेचे बडु बडु े मनात
उठणा^या Fांसारखे ओळ धtन खालून वर उमटून
येताहेत. उUर माX कशाचच सापडत नाहीए.
डोयासमोर प नास वषाQ चा िसनेमा सGु आहे. कडू Fसंग,
गोड Fसंग, चक
ु लेले िनणQ य, बरोबर िनणQ य, पिहJयांदा
बरोबर वाटलेले पण नंतर चक
ु लेले िनणQ य, एक ना अनेक,
आय~ु यात आलेली माणसे, आय~ु यातूनउठून गेलेली माणसे,
भरीस भर हणून सभोवती गोळा झालेली आय~ु यातून
उठलेली माणसं.
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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दस
ु ^यांdया हातात कशी? आपली िनणQ य Fिया दस
ु ^यावर
अवलंबून का? आपलं मन तरी आपलं कशावtन? कायम
ते दस
ु ^याचाच िवचार का करतं? jयातही mयांना आपली
काही पडलेली नाही ितथच ते घोटाळत का िफरत?
Nवतःचा िवचार के ला तर गु हा के Jयासारख का वाटत?
कशात काही नसताना,Nप< बोलhयाचा एवढा माजूरडेपणा
अंगात आला कुठून? एक ना धड भाराभार िचं&या. एवढा
वेळ हाताशी असून काहीच का हातून घडत नाही?
आय~ु यातल एकही दान आपJया मनासारख का पडत
नाही? ढेकळाचा एक मोा तक
ु डा िवरघळला. पु हा पाणी
गढूळ... गढूळ ....
कुठJयाच VेXातलं सगळं काही आपJयाला का कळत
नाही? एवढया सगया गो<ीत रस असूनपण आपण
कुठJयाच गो<ीत तरबेज का नाही? माणसं येतात थोडया
वेळापूरता जीव लावतात. आपला जीव jयांdयात गंतु त
जातो. माणसं काम झालं कl जीव काढून घेतात, आपला
जीव ितथच घटु मळत पडतो. का आपJयाला िनःसंग होता
येत नाही ? खरं आहे तमु चं हणणं, mयाला jयाला आपलं
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पडलयं आिण मला माX दस
ु ^याची गाढवं आपJया ताटात
ओढून यायच gयसन जडलयं, jयांना गरज नसताना !
मग मी हळहळतो, jयांdयासाठी पळ पळ पळतो, jयांdया
आठवणी काढ काढून जीव तळमळतो .... आररQ काही
िकडेही होते वाटत jया ढे कळात, हातपाय मारत पळताहेत
वर, काही िदसत नाहीए jयांनाही 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 वतQ मानात जगता
येत नाही अशी अवNथा झालीय…..... थोडं थांबाल का?
लगेच नका दस
ु रं ढेकूळ टाकू. एवढ पाणी जरा Nवdछ होऊ
ा. थोडं थांबा ... अरे .. अरे ... धoप धoप...... गढूळ
..गढूळ.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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8. सांज ये गोकुळी ......
गेJया तीस वषाQ त रायगड हा आय~ु याचा अिवभाmय भाग
झालाय.एखाा वषाQ चा जरी गॅप पडला तरी जीव कासावीस
होतो. पंचवीसेक इितहास संNकरण िशबीरे झाली गेJया
तीस वषाQ त रायगडावर. सगया आखीव कायQ मात दस
ु ^या
िदवशीचा सं&याकाळचा कायQ म हणजे टकमक टोकावर
िकं वा िहरकणी टोकावर बसून बाबासाहेब परु दं ^यांdया
आवाजात, Fतापरावांdया बिलदानाची गाथा ऐकवणे. नीरव
शांततेत कथेतली शेवटची भैरवी पूणQ gहायची. बरोबरीचे
पंचवीस, प नास, शंभरजण भारावलेले, डोयांdया कडा
ओलावलेJया. कुणाdया पापhयांना तोही भार सहन gहायचा
नाही. नजर समोर सूयाQ वर िखळलेली.
कोकण िदgयाdया उजgया हाताdया डYगररांगेला िचकटलेला
अNताला जाणारा सूयQ. सगळे Nतpध असायचे. आकाश
सगळं िवरागी भगgया रंगानं माखलेल.ं कुणाचीच काहीच
बोलायची इdछा नसे. सांजवेळ अशीच कातरवेळेत
प0रवितQ त झालेली आिण अचानक आशाताई ंची आलाप
कानावर यायची सोबतीला सधु ीर मोयांचे दैवी शpद अन्
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Pीधर फड*यांच Nवगcय संगीत ... सांज ये गोकूळी ..
सावळी सावळी. jया ितकडे पार िVतीजापासूनिनघालेला
भाला खdचकन Lदयात घस
ु ायचा. आUा या Vणापय>त
पापhयांआड दडवलेला आसवांचा पूर बांध फोडून बाहेर
वाह लागायचा. समोर पसरलेला अफाट सहयाि¡. पाचाडवर
उतरणारी शेवटची सूयQिकरणे, गयातली घाटरं वाजवीत
िहरकणीवाडीकडे परतणारी गरु .ं आता या वेळेला या
गाhयाdया पा$Q भूमीला आणखी काय हवं? गाhयातली ओळ
न् ओळ समोर साकारत असायची.
पवQ तांची िदसे, दूर रांग
काजळाची जणू, दाट रेघ
या रेघेवरच तो सूयQनारायण टेकलेला असायचा.
धूळ उडवीत, गाई िनघाJया
शाम रंगात, वाटा बडु ाJया
िहरकणीवाडीत िकं वा रायगडवाडीत परतणा^या गायxचे
कळपही w<ीस पडायचे.
माऊली सांज, अंधार पा हा
िव$ सारे, जणू होई का हा
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सभोवतालचा दाटून येणारा अंधार सोबतीला jयाच
सावया चाहली घेऊन येत असे.
वाटायचं आता इथून ऊठूच नये, असच jया अंधाराdया
पांघtणात गडु ू प gहाव.
काही काही गाणी एखाा िठकाणासाठीच िलहीली आहेत
िकं वा jया गाhयांचा पारलौिकक अथQ jया िठकाणीच
उलगडतो अस काहीसं असावं. jयामळ
ु े आजं कुठही हे गाणं
ऐकलं कl मी िहरकणीवर मनाने कधीचं पोहोचलेला असतो.
असतो
डोळे अंतरात वळतात. तीच ती िचरप0रचीत wiय मािलका
सt
ु होते. शरीर कुठेही असलं तरी मन रायगडाdया
कातळावर िवसावत.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
(Image Curtacy - Google Images)
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9. माणसातलं .... माणूस .....
खर तर मला माणसातल जनावर अस शीषQ क ायचं होतं
पण जनावरातही काही मयाQ दा असतात, काही िनयम
असतात, थोडाफार िववेक असतो, तेवढाही माणसांत आता
िशJलक रािहलेला नाही, हणून हटल जनावरांना का
उगाच नावं ठेवा? एखादा हरणाचा कळप िदसला हणून,
वाघाने एकदम पाच पंचवीस हरणे माtन, Nवतःपरु ती पाच
सहा ठेवून, बाकlची वीस इतरांना चढया भावाने िवकJयाचे
आपण कधी ऐकले नाही.
सगळ जग एका रा~¨ाने आपJया आिथQ क सााmयाdया
सबु Uेपायी मरणाdया दारात आणून उभे के ले आहे,
jयासाठी Nवतःचे हजारो नागरीक जाणीवपूवQक मारhयाची
पण तयारी यांनी ठेवली व तसे के लेही. उपाययोजना
नसलेले वैि$क संकट िनमाQ ण कtन सगया जगाला
िभके ला लावणारी ही मानिसकता के वळ माणसातच असू
शकते. पVी Fाणी इत*या नीच पातळीवर कधीच उतरत
नाहीत. उा समजा झालेच ते रा~¨ एक नंबरचे, पण जर
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मानवजातच उरली नाही तर राmय तरी कोणावर करणार?
उjपािदत के लेला हजारो टन माल, जगातील अ य देशांनी
यायचा नाकारला तर काय करणार? पण Nवाथc लोकांना
असले F पडत नसतात.
सार जग आपापJया पातळीवर उपाययोजना करीत
असताना, jया अंमलात आणताना माX Fशासनाdया नाकl
नऊ येत आहेत. मला तर वाटत कl सार जग जबाबदार
आिण बेजबाबदार या दोनच गटात िवभागलं गेलं आहे. इथ
धमाQ चा, देशाचा, जातीचा, िशVणाचा काही संबधं च उरलेला
नाही. माणूस जबाबदार का बेजबाबदार ओळखhयाची एकच
फूटप©ी उरली आहे ती हणजे jयाdयावरचे संNकार आिण
jयाच आचरण.
हा सगळाच कालखंड परीVा पहाणारा आहे. आपJयातJया
संयमाची परीVा, आपJयावरdया संNकारांची परीVा,
कुटुंबातJया नातेसबं धं ाची परीVा, आपJया मैXीची परीVा,
आपJया आvहाची, आपJया िनvहाची, आपJया भोगाची,
आपJया jयागाची सगयाची परीVा होणार आहे. काही
परीVा रª झाJया हणून काही जण खूष झाले पण सगया
मानवजातीचीच एकदम परीVा लागली आहे. िनकाल माX
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भयंकर असणार आहे. उUीणQ झालो तर जीवनदान आिण
नापास झालो तर थेट मjृ यू.
प«ृ वीवरdया सवQ च सजीवांना, िवशेषतः माणसांना, इतर
सजीवांबरोबरdया सहजीवनाचा नgयाने िवचार करावा
लागणार आहे. काय खायच? िकं बहना काय काय खायच
आिण काय काय नाही खायच? याचा शेवटचा िवचार
करhयाची संधी परमे$राने िदलेली आहे, jयाचाही िवचार
करावाच लागेल.
आता शेवटdया दोन गो<ी ....
िव¬ानाdया मयाQ दा आता Nप< झाJया आहेत. वागhया
बोलhयातली आिण आचरणातली नैितकता ही स&याdया
घडीला िव¬ानापेVा वरचढ ठरली आहे हे मा यच करावे
लागेल. आपJया अहंकाराला अलंकार घालhयासाठी
कुठJयातरी धमाQ च,े वैचा0रक परंपरेच,े इझमचे िन}ावंत
पाईक असhयाचा मोठेपणा िमरवणारे एक माणूस हणून
िकती उथळ आिण अप0रप*व आहेत हे या संकटाने जगाला
दाखवून िदले आहे.
आताचे हे एकवीस िदवस िकं वा यापढु े गरज पडली तर
काढावे लागणारे िकतीही िदवस, हे शेवटी डोळस P&देdया
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आिण आjमबलाdया जोरावरच काढावे लागणार आहेत. पण
jयासाठी आपJया जीवनाला एक बैठक असावी लागते, एक
पाया असावा लागतो. तो िवचारात मरु वावा लागतो आिण
आचरणातून िदसावा लागतो. असा कुठला भ*कम पायाच
आपJया जीवनाला अथवा gयिमjवाला नाही याचा
साVाjकार या संकटाdया िनिमUाने आपJया सगयांना
झालेला आहे, jयामूळे भूकंपात इमारती थरथराgयात तशी
आपली अवNथा झाली आहे. येते काही िदवस िमळालेला
अवधी हा तो पाया िनमाQ ण करhयासाठी उपयोगात
आणूयात. जे पशपु Vात नसतं , कृमी िकटकात नसतं आिण
जे के वळ माणसातच असतं, अस एक िवकृत माणूसपण
आपJयात िनमाQ ण झालय ते संपवhयाचा िनधाQ र कG.
आपJया पूवQसूरxनी िदलेJया दोन घोषणा या प0रिNथतीत
अंमलात आणhयाचा िवचार कG. एक वसधु ैव कुटंबकम
हणजे सारे िव$ एक कुटुंब आहे आिण दस
ु री कृhव तो
िव$मायQ म हणजे सा^या जगाला आयQ हणजे सस
ु Nं कृत
कGयात. सगयात महjवाचे हणजे याची सGु वात
Nवतःपासून कGयात. सवः िप सिु खनः स त.ु ......
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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10. चुळ चुळ मगुं ळा .......
परवा िदवशी बिहणीचा फोन आला, हणाली, "अरे, तल
ु ा
बाहेर पडून एक मिहना झाला कl?" मी हसलो. खरं आहे.
तेवीस फे वु ारीला मा]या हNते मबंु ईत एका पNु तकाचे
Fकाशन होते ते उरकून आलो आिण jयानंतर बाहेर पडताच
आले नाही. मागं एका लेखात मी हटलं होतं, gयसन
असलेच तर ते एकमेव gयसन हणजे Fवास. सलग पंधरा
िदवस घरात कधी पाय ठरतच नाही. कुठलं ना कुठलं
िनिमU काढून गडी पसार. अगदीच काही कारण नाही
िमळाल तर एखादा िदवस पhु यात जाऊन िमXांना भेटून
परत. अलीकडचे Fवास जरा आरामदायक होते jयामळ
ु े
jयाचा कं टाळा येत नसे.
ही िफरhयाची सवय खूप लहानपणापासूनची. मी गंमतीनं
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 कौतक
ु ,
नाना तरीचे िववेक आढळY येती.
आजपय>त जे काही िहंडलो ते डोळे उघडे ठेऊन िहंडलो,
jयामूळे खूप छान अनभु वांची िशदोरी जमा झाली. jयातलं
जे चांगल होतं ते सगयांसाठी वाटून टाकलं, कधी
'कातळमनीचा ठाव' या पNु तकाdया Gपाने तर कधी 'काही
जनातलं काही मनातलं' या पNु तकाdया tपाने. िहणकस
होतं, ते सगळ मजपाशी ठेऊन घेतलं आहे. ते सगळ बरं
वाईट अनभु वांचं गाठोडं या पंधरा िदवसात आवरायला
घेतलं आहे. पु हा पु हा नgयाने एके क अनभु व हाताळतोय.
अशी ही अंतमQ ख
ु करणारी, सगया अनभु वांचा पनु Q िवचार
करायला लावणारी संधी कधी िमळणार ? या ऐिdछक िकं वा
अनैिdछक गहृ बंदीनंतर, पु हा जो Fवास सt
ु होईल तो
को^या पाटीने! जवळचं गाठोडं थोडं हलकं झालेलं असेल.
काल बोलता बोलता ही आमdया मल
ु ीला हणालीच, "तझ
ु े
वडील हणजे नस
ु ता चळ
ु चळ
ु मंगु ळा आहे. इतके िदवस
कसा घरात रमला आहे कुणास ठाऊक?"
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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11. तुजिवण जाऊ शरण, शरण कोणा ?
सकाळ, सं&याकाळ, टीgही, फे सबक
ु , सगळीकडे एकाच
िवषयावरdया बात या, िचXे आिण पोNट पाहन मन िवषhण
होत आहे. मागdया लेखात हटJयासारखं सगळं जग
जबाबदार आिण बेजबाबदार माणसे या दोन गटातच
िवभागलं गेलं आहे. जबाबदार माणसे, Nवतःबरोबर
इतरानाही वाचवायची पराका}ा करताहेत आिण बेजबाबदार
माणसे, आपJयासकट इतरांनाही मरणाdया खाईत
ढकलताहेत. का तर हणे धमाQ ची 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$ास ठेवत? पण तसे
करणे हणजे Fितगामीपणाचे ठरते ना? िकती िठकाणी
FjयV भगवंताने सांगून ठेवलय कl जो कोणी अन य भावाने
मला शरण येईल jयाच रVण, पालन पोषण करhयाची
जबाबदारी माझी आहे. इथे अन य भावाने शरण या शpदांना
Fचंड अथQ आहे. अ य कुणालाही शरण न जाता तू समिपQ त
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भावाने मला शरण येशील तर त]ु या रVणाची जबाबदारी
माझी आहे.
अन यािस रिVतसे चापपाणी..
पण आमची बिु y, आमचा अहंकार, आमचं िशVण, आमची
संपUी, आमचं सामािजक वजन आ हाला कुणापढु
वाकायची परवानगी आिण िशVणच देत नाही, jयामळ
ु े मग
आ हाला या गो<ी अंधPyा वाटायला लागतात. असो,
वातावरण गढूळ आहेच, jयात काही मंडळी जाणीवपूवQक
माती कालवत आहेत. आपण यात काहीच कt शकत नाही
ही जाणीव मनाला टोचणी िनमाQ ण करणारी आहेच. या
सगया घोळात सगयांनी मानिसक w<ीने खंबीर रहाणे
अjयंत आवiयक आहे. मा]यापरु तं मीही Fयjन करतोय.
दासबोधाचं वाचन सGु आहे. पण इतरांनीही जेgहा के gहा
अशी मरगळ येईल, उदास वाटेल तेgहा,
समथाQ िचया सेवका, व पाहे,
असा सवQ भूमंडळी, कोण आहे?
अस मोठयानं हणून पहा, धीर वाटJयािशवाय रहाणार
नाही. बाकl सरकार देत असलेJया सूचनांच तंतोतंत पालन
करा. शेवटी एवढेच हणेन, यातूनही परमे$र सवा>ना
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सख
ु tप बाहेर काढेल, मग तो एखाा डॉ*टरdया Nवtपात
असेल, नसQ dया, वॉडQ बॉयdया NवGपात असेल, पोिलस
िकं वा सफाई कमQ चा^याdया Nवtपात असेल कारण ..
ना जाने िकस GपमS नारायण िमल जाए ....?
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
(Image Curtacy – Shri. Parag Ghalsasi)
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12. आचारसंिहता ....
स&या सगळे ल±मणरेषेत कYडले गेले असJयाने,
सगयांनाच िचंतनाला भरपूर वाव आहे. असाच नेहमी
सतावणारा एक F काल राXी पु हा मनात डोकावला,
किलयगु ातील आदशQ आचारसंिहता कुठली ? तु हाला
वाटेल, हे काय नवीन ? हणून थोडं Nप< कtन सांगतो.
आपली कुठलीही कृती, ही नेहमी दोन पातयांवर घडत
असते. एक िवचारांची पातळी आिण दस
ु री आचरणाची
पातळी. आता यातली नेमकl कुठली पातळी
आचारसंिहतेसाठी आधारभूत मानायची? हणजे परत Nप<
करतो, वािचक पातळीवर हणजे बोलताना, ओवी आिण
िशवी यांdयामधली नेमकl सीमारेषा कोणती? आिथQ क
बाबतीत नेमकं Fपंचासाठी आवiयक असलेलं धन,
कोणjया सीमारेषेनतं र हgयासात प0रवितQ त होतं?
आचरणातली नेमकl कोणती कृती नैितक आिण कोणती
अनैितक? सािहjयातला शpदांचा वापर नेमका कुठपय>तं
ि²ल आिण कशानंतर अि²ल? आता हे सगळं या
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किलयगु ात कशाdया आधारावर Fमािणत के लं जातं?
तपासून पाह जावं तर नैितकतेdया gयाaया अजूनही
सjययगु ाशी संबिं धत आहेत. किलयगु ाशी ताळमेळ असणारी
वतQ णूक, आजही jयाmय आिण अनैितक ठरवली जाते.
काया, वाचा, मने या Nतरावर गो<ी घडत असताना मनाdया
पातळीवरची एखादी िवकृती अथवा वैचारीक घडामोड ही
कायेdया पातळीवर उतरेपय>त पाप समजली जात नाही, पण
मनाला माX jयाची बोच लागून रहाते. वािचक पातळीवरचं
नामNमरण कायेdया आिण मनाdया पातळीवरच सगळं
दरु ाचरण धवु ून काढू शकतं असं सांिगतलं जातं. संताचं
सगळं सािहjय हे कलीयुगात िनमाQ ण झालेलं आहे. jयांचे
जीवनFवास हेही किलयगु ातीलच आहेत jयांनी ही आदशQ
आचारसंिहतेचे पाठ सांगत असताना सjययगु ाचे िनयम, Xेता
आिण gदापार यगु ातील दैवते ( राम आिण कृ~ण )
आधारभूत मानली आहेत. किलयगु ाचा मिहमा सांगत
असताना माणसाच सगया पातळीवरचं Nखलन गहृ ीत
धtन वणQ नं के ली आहेत. jयातही जी माणसं उजडेल
ितकडे उजडेल या वृUीने वागणारी आहेत, तीच या
किलयगु ात यशNवी आिण Fिस&द होताना िदसतात. तमु dया
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आमdयासारखी कंु पणावरची माणसे माX या सगया
मतमतांdया Fवाहात गटांगया खाताना िदसतात. यामूळे
मूळ मªु ा अिधकच Nप< आिण गहन होत जातो कl नेमकl
या यगु ाची आचार िवचारांची आचारसंिहता काय? मूळात ती
अिNतjवात आहे का? असलीच तर ती कुणी िनमाQ ण के ली?
कधी िनमाQ ण के ली? ती िनमाQ ण करत असताना ितचा
आधारभूत पाया काय होता? िकती िदवस असं
अिनिततेdया गतत गटांगया खात रहायचं? हे सगळं
मनात येhयाचं खरं कारणस&ु दा स&याची जागितक
प0रिNथतीच आहे .आपJया हजारो माणसांचा जाणीवपूवQक
बळी देऊन, जगात आिथQ क बाबतीत मांक एकवर
पोहोचणारा चीन आज यशNवी िदसतोय, jयाच आधारावर
धडपडणारी अमे0रका आज पराभूत िदसती आहे आिण
यापैकl कुठJयाचं Nपधत नसणारा आपला देश या
प0रिNथतीची फळं भोगतोय ! हणजे मग कोणं बरोबर?
कोणं चूक? नेमकं हेच वैयिक पातळीवरही घडत असतं
आिण आपण काही कारण नसताना दस
ु ^याdया पापाची फळं
भोगत असतो, हणून िवचारलं कl कलीयगु ाची नेमकl
आचार संिहता कुठली? मªु ा चचसाठी तु हां सवा>समोर

आनंदाचे डोही

41

ठेवला आहे, हाताशी वेळ भरपूर आहे, िवचार करा आिण
काही सापडलच तर कळवा. वाट पहातोय. (नाहीतरी स&या
आपण काय कG शकतोय हणा).
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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13. समयी धा8रJयं धरणे .......
आपलं घर, आपलं कुटुंब, आपली सवQ सख
ु सोय, आपJया
आवडीचे पदाथQ , आपलं वेळापXक, कुणाचीही ताबेदारी
नाही एवढं असूनही आ हाला फ एकवीस िदवस घरात
थांबणे होईना आिण आ ही Nवतःला िशवाजी महाराजांचे
अनयु ायी हणवून घेणार? FjयV िशवाजी महाराजांवर
जेgहा अशी वेळ आली होती,तेgहा jयांनी काय के ले असेल?
१ ) पहाMयाचा वेढा :
महाराज प हायावर पोहोचले jया िदवशी तारीख होती
िद.२ माचQ १६६०. (चैX श&ु द Fितपदा) आिण
प हायावtन सूटले, jया िदवशी तारीख होती
िद.१२ जूलै १६६०. ( आषाढ श&ु द पौिणQ मा ) हणजे
तpबल १३२ िदवस हणजे पूरपे ूर ४ मिहने आिण १२
िदवस महाराज प हायाdया वेढ्यात अडकले होते. काय
प&दतीने सटु का होईल? कधी होईल? याची शा$ती नाही.
मे मिह यातच शािहNतेखान, सgवा लाख फौज घेऊन
पूhयात येऊन बसलेला अशा सवQ प0रिNथतीत महाराजांdया
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िजवाला िकती काळजी लागली असेल ? याचा आपण कधी
िवचार के ला ?
२ ) आOPयाहQन सुटका :
महाराज आb^यात FjयV कै देत पडले तो िदवस होता, िद
२९ मे १६६६ आिण महाराज FjयV सटु ले तो िदवस होता
िद . १७ ऑगNट १६६६ हणजे तpबल ८० िदवस महाराज
औरंगजेबाdया FjयV कै देत होते. बर कै द पण अशी कl mया
िदवशी सटु का होईल, jया िदवशी मjृ यु ठरलेलाच ! mया
औरंगजेबाने आपले छUीस नातेवाईक, शहेनशहा
होhयासाठी कापून काढले, तो महाराजांना थोडाच िजवंत
सोडणार होता ? Nवराmयाचं अधQ मंिXमंडळ आिण यवु राज
बरोबर, jयासोबत आलेली साडेतीनशे मावळे मंडळी. कसे
काढले असतील ते ८० िदवस महाराजांनी? बरं, नNु ते
कपाळाला हात लावून बसून िदवस काढायचे नgहते,
सटु के ची योजना यशNवीपणे तयार कtन राबवून िनसटून
जायचे होते आिण सख
ु tप राजगडावर पोहोचणे अपेिVत
होते. िवचार करा, काय डो*याचा भगु ा झाला असेल ?
या पा$Q भूमीवर आ हाला हे एकवीस िदवस फ घरात
बसायचे आहे तर आ ही िवgहळतोय, टाया वाजवा हटलं,
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थाया वाजवा हटलं तरी राग येतोय, िदवे लावा हटलं
तरी राग येतोय. काही स माननीय अपवाद सोडले तर बाहेर
जाऊनही आपण काय िदवे लावणार आहोत? सगळे ऐषाराम
उपभोगत फ सख
ु ाने घरात रहा हीच देशभि आहे एवढं
समजावून सांिगतलं तरी आ हाला कळत नाही. एवढी
सख
ु द देशभि कुणाdया वाट् याला आली होती सांगा बरं ?
आपण खरोखर जर Nवतःला िशवरायांचे पाईक मानत असू
तर jयांdयाFमाणे या संकटांना तYड देhयाचे साम«यQ आपण
अंगी बाळगले पािहजे असे वाटत नाही का ?
jयांनी जसे,
समयी धा8रJय धरणे, अSूतिच कायT करणे ||
हे समथQ वचन साथQ कtन दाखवले, तसेच आपणही या
संकटातून सटु hयासाठी आवiयक तो संयम, धीर दाखवून
ही लढाई िजंकhयाचा िनय कt.
छXपित िशवाजी महाराज कl जय ....
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.

आनंदाचे डोही

45

06-04-20

14. सहवीयW करवावहै.......
आज महावीर जयंती ! सा^या जगाला आचरणाचे महjव
आिण महाj य समजावून सांगणा^या जैनपंथातील
चोिवसाgया तीथ>करांची जयंती !! या देशाdया हजारो
वषा>dया महान परंपरेम&ये, mया पंथांनी आपJया आचार
िवचारात सातjय राखलं, पूवाQ पार चालत आलेJया आपJया
परंपरा पढु dया िपढीपय>त डोळसपणे पोहोचिवJया, jयाम&ये
जैन पंथाचा मांक फार वरचा आहे.
कृिमिकटकांसह, इतर योनीतील सा^या सजीवांच, या सा^या
िनसगQ चात एक Nवतःचं NवतंX असं अिNतjव आहे आिण
ते तसच अबािधत ठेवणं हा jयांचा ह*क आिण मानवाचं
कतQ gय आहे हे जैनांइतकं दस
ु ^या कुणीही समजावून
सांिगतलं नाही आिण पाळलंही नाही.
शाकाहार ही जैनांनी सा^या जगाला िदलेली एक फार
मूJयवान देणगी आहे असं मी मानतो. िवकारांचे दगु Q णु आिण
jयांचे प0रणाम सगयाच पंथीयांनी सांिगतले, पण jया
िवकारांवर जय िमळवhयासाठी जो आचार, िवचार आिण
आहार जैनांनी सांिगतला आिण पाळून दाखवला jयाला
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तोड नाही. जगरहाटीम&ये mयांच mयांच जे जे हणून उUम
आहे आिण अंितमतः सवQ FाणीमाXांना मोVाFत घेऊन
जाणारं आहे jयाची Fशंसा करणं आिण आपJया जीवनात
jया उdच मूJयांचं आचरण करhयाचा Fयjन करणं हे Fjयेक
मानवाचं कतQ gय आहे .
सªिNथतीत सवQ मानवजातीवर ओढवलेलं जे भयंकर संकट
आहे ते FािणमाXातील इतर सजीवांdया जगhयाdया
ह*कावर आपण के लेJया अितमणामूळे ओढवलेलं संकट
आहे.
साप, उंदीर, वटवाघळे , पाली, झरु ळं , कुXी, मांजर या
पशयु ोनी ´ास&ु दा या जीवनचाdया साखळीdयाअjयंत
महjवाdया कडया आहेत आिण jया जर आपण आपJया
हgयासापोटी, बभु िु Vतांसारaया खायला लागलो तर िनसगQ
jयाdया लेकरांचे संरVण करhयास समथQ आहे आिण वेळ
पडलीच तर jया FािणमाXांdया संरVणासाठी मानवजातीचा
िनदQ यीपणे संहार करhयासही मागे पढु े पहाणार नाही हेच
आUाdया संकटाने दाखवून िदले आहे.
jयामूळे आता गरज आहे ती सवQ FािणमाXांच सहअिNतjव
मा य करhयाची, आपJया आहार िवहारात सस
ु Nं कृतपणा
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आणhयाची. हेच तर जैनांनी हजारो वषQ सांिगतलं आिण
पाळूनही दाखवलं हणून आजdया या महावीर जयंतीdया
िदवशी या थोर परंपरेबªल कृत¬ता gय कGया आिण
भगवान महावीरांना वंदन कGयात. जय िजनS¡ .
©अॅड.आनंद रा.दे
रा शपांडे.
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15. अनदाता सुखी भव ....
सगळं बंद, सगळे gयवहार ठoप, वकQµॉम होम, अशी
कुठलीही सवलत नसलेल,ं अहिनQ शं सेवामहे ( आजdया
भाषेत२४x७) अशी सेवा देणारं आिण तीही जीवावर उदार
होऊन, असं एकमेव VेX आहे, ते हणजे शेती आिण
शेतकरी!
आजdया घडीला कशाचाही बाऊ न करता तमु dया
मा]यासारaया घरात बसून असलेJया कोट् यावधी
लोकांdया पोटात अ नाचा घास पडतोय तो के वळ आिण
के वळ शेतक^यामळ
ु ं ! आिण ही वNतिु Nथती कोणीही
नाकारणार नाही. आपJया घरापय>त भाजी, हातगाडीवाला
आणत असला तरी ती भाजी शेतक^याने शेतात िपकवलेली
असते हे कदािचत पढु dया िपढीला मािहतही नसेल.
ददु व ाने आजdया घडीला देशातील सवाQ त दल
ु Q िVत VेX शेती
आिण सवाQ त दल
ु Q िVत माणूस शेतकरी हाच आहे.
आUास&ु दा या बंदमळ
ु े औोिगक जगताचं िकती नक
ु सान
झालं िकं वा होणार? बँकांdया वसूलीच काय होणार?
सॉ¶टवेअर VेXातJया नोक^या रहाणार कl जाणार?यावरच
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जाNतीत जाNत चचाQ सt
ु आहेत. पण या बंदdया काळात
जो तू हा आ हाला सख
ु ाचे चार घास भरवतो आहे
jयाdयाकडं कुणाचं लV आहे? शेती हे एकमेव VेX असं
आहे िजथं र, घाम गाळून अ न िपकवणारा माणूस jयाची
िकं मत ठरवू शकत नाही. mयांनी कधी शेतातJया ढे कळात
पाय घातलेला नसतो, शभु -लाभ िलिहलेJया त**याची पाठ
सोडलेली नसते अशी मंडळी शेतक^याdया मालाचे भाव
ठरवतात.
शेतक^याdया पोटाला असं िकती लागतं? हणत उªामपणे
jयाdया सgवाtपये िकमतीdया मालाची िकं मत चार आणे
ठरवतात आिण Nवतः jयाdयावर अडीच Gपये िमळवतात.
या संकटकाळात तूमdया आमdया पाठीशी आिण पोटाशी
ख^या अथाQ ने उभा आहे तो शेतकरी. jयाdयासाठी आपण
ना टाया वाजवJया ना िदवे लावले, पण उा िजवाdया
भीतीने jयानेही जर घरात बसायचे ठरवले तर 0रका या
थाया माX वाजवाgया लागतील. मिह या दोन मिह यानंतर
जेgहा के gहा सगळ सरु ळीत होईल तेgहा खूप गो<xचा नgयाने
िवचार होईल.
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थोडासा िवचार शेतक^यांचापण करा असा आvह आपण
सवा>नी सरकारला के ला पािहजे. कजQ माफl देणे हणजे
शेतक^याचा िवचार करणे हा िवचार सोडून दया.
जो लाखांचा पोिशंदा आहे jयाला काय Nवािभमानाने
जगायला आवडत नाही? तो कशाला मनापासून
कजQ माफlची भीक मागेल? पण jयाdयावर ही पाळी येणार
नाही अशी प0रिNथती िनमाQ ण करhयाची जबाबदारी तमु ची
आमची आहे आिण ते आपण मनापासून कGयात.
आजपासून आठवणीने एवढच करा जेवण झाJयावर हात
धवु ायला उठhयापूवc ताटाला हात लावून नमNकार आिण
कृत¬तापूवQक शेतक^याचे Nमरण कGन हणा,
... अ नदाता सख
ु ी भव ..... ©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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16. सख
ु दुखतयं .......
भोवतालची प0रिNथती, कुटुंबात असूनही मनाचा एकटेपणा,
सदैव जे अFाoय आहे jयाची ओढ, कुठJयाच िNथतीत
मनाच समाधान न मानhयाची वU
ृ ी या सगया गो<xना
माझी आजी एकच शpदFयोग वापरायची ते हणजे ...
लेकांनो तमु च सख
ु दख
ु तय, अगदी खरय. मानवी मन हे
असच आहे. ते कायम हातच सोडून पळjयाdया पाठीमागे
लागत. कुठJयाही अवNथेत मनाला समाधान िमळू दयायचं
नाही ही मनाचीच खोड आहे. आUाच सोडून दया,पण इतर
वेळेलाही आपण पहातो कl सामािजक, आिथQ क, कौटुंिबक
कुठJयाही पातळीवर आपण कधीच समाधानी असत नाही.
आहे jयापेVा जाNतीdया सख
ु ाची अपेVा करत असताना
आपण jया सख
ु ाला पाX आहोत कां? याचा आिण एवढा
साधा िवचारही आपण करत नाही. सतत अNवNथ,
असमाधानी आिण अoपलपोटे असhयाचा आपJयाला शाप
आहे. याdया कारणांचा िवचार के ला तर एक महjवाचा मªु ा
लVात येतो कl, आहे jयात समाधानी आहे असं हणलं तर
लोक आपJयाकडं दल
ु Q V करतील का? आपJयाला िवसtन

आनंदाचे डोही

52

जातील कां? याची एक भीती सारखी आपJयाला वाटत
असते, jयामूळे लोकांdया िवचारांdया, भावनेdया कS ¡Nथानी
रहाhयासाठी, मग माणसे नानाFकारdया य*ु jया करतात.
अगदी लहान मूलं करतात तशा. लोकांना जसं Nवतःचं
कौतक
ु कGन यायला आवडतं, िततकच िकं बहना 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 अनंते तैसेिच रहावे, िचUी असू
दयावे समाधान ... हे कुणाdया पचनी पडत नाही.
आUाचचं बघानां, के वळ घरात राहन तमु चा जीव वाचवणं
श*य आहे हे सांगूनही लोकांना पटत नाही. काही ना काही
कारण काढून लोक बाहेर जाऊन येतातच. घरात बसूनसy
ु ा
डालगीत डांबलेJया कYबडीसारखी, सारखी कुरकूर सGु च.
काहxना अतीिशNतीचे डोहाळे तर काहxचे पाककलेचे
सोहाळे . कुणी घरात पNु तकच नाही हणून अNवNथ तर
कुणी नेट Nलो चालतयं हणून िचडिचडे. चोवीस तास
घरात घमु णा^या बापाकडून कौतुकाऐवजी एखादा जाNतीचा
धपाटाच िमळhयाची पोरांना िभती. पाच िमनीटसy
ु ा जपाची
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माळ हातात धरhयाची कुणाची तयारी नाही. घरात मªु ाम
दाखवhयासाठी हणून शोके सम&ये आणून ठेवलेला गाथा,
दासबोध हातात धरhयाची इdछा नाही. दोन ितथं
चारवेळेला खाऊन पु हा पंतFधानांच कस चक
ु तयं,
मaु यमंXी कसे नNु ती भाषणं ठोकताहेत, याdयावर फ
भरJयापोटी Fवचनं आिण उरला सरु ला वेळ gहॉटस्अपdया
कचराकंु डया भरणे आिण 0रका या करणे एवढाचं उोग ...
होय ! होय ! मीही jयातलाच !! नाहीतरी हे काय करतोय?
हणूनच हणतोय, बाकl काही नाही, सख
ु दख
ु तयं आपलं...
© अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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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 राजाचे Fयोग सt
ु होते. शेवटचा Fयोग. मी
सकाळीच धावत पळत रायगडवtन परतलो होतो.
या Fयोगादर यान, मी एक कJपना बाबासाहेबांसमोर
मांडली होती. तीस तारखेचा Fयोग संपला कl सगया
कलाकारांना 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, कलाकारांची gयवNथा,
अनेक अडचणी होjया. पण मी इरेला पेटलो होतो. मी
हणालो, "ते सवQ मा]यावर सोपवा". मी आिण माझा िमX
Pीिनवास वीरकर आ ही दोघांनी ती जबाबदारी घेतली.
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कामाला लागलो. महाडचे Fयोग सGु असतानाच, मी
एकदोन वेळा रायगडावर जाऊन gयवNथा कGन आलो.
Pी. वीरकरांनी मंबु ईचा िकJला सांभाळला. िशवसेनेचे
मा. गजाननराव िकतcकर jयावेळेस पयQ टन आिण
सांNकृितक खाjयाचे मंXी होते. jयांनी परवानगी तर िमळवून
िदलीच, पण Nवतः सहकुटुंब रायगडावर येणार हणून
आवजQ नु सांिगतलं.
तीस तारखेचा महाडचा शो सGु झाला. तोबा गदc !!
मी शाहीर करत होतो आिण एका Vणी समोरची FेVकांनी
खचाखच भरलेली गॅलरी अकNमात कोसळली.
आरडाओरड, िकं काया, Fयोग थांबवला. सगळे कलाकार
Nटेजवtन अपघातNथळी धावलो. सगया कोसळलेJया
नाग0रकांना बाहेर ओढून काढलं. चाळीसएक जण गंभीर
जखमी होते. jया सगयांना हॉिNपटलला पाठवलं. आयQ
हणजे Fयोग पु हा सt
ु के ला. Fयोग gयविNथत पार पाडून
मी आिण Pी राXी अडीच वाजता रायगडला पोहोचलो.
ितथच पाय^यांवर एक डुलकl काढून अंधारातच तडक
गडावर आलो. सकाळी सहाला सगळे कलाकार पाय«याशी
पोहोचणार होते. सगळयांची कमीतकमी वेळात रायगड
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चढhयाची NपधाQ साडेसहाला सGु होणार होती. मी िनरीVक
हणून हUीटा*यापाशी येऊन बसलो. आमचा िवाधर
रायरीकर अवया बावीस िमनीटांत गड चढून पिहला आला.
िदवसभर सगळे बाबासाहेबांबरोबर गडभर िफरत होते.
सगया gयवNथा, जेवणखाणं, Fयोगाची पूवQतयारी
करताकरता माझी आिण Pीची अवNथा बाजीFभू आिण
मरु ारबाजीसारखी झाली होती.
jयातच एक संकट दU हणून उभे रािहले. तpयेत िबघडली
हणून गागाभ©ांचे काम करणारे कलाकार गडावर आलेच
नgहते. एgहाना Fयोग होणार हा िव$ास बाबासाहेबांना आला
होता. मला हणाले, "काळजी कt नको. मी करतो
गागाभ©ांचे काम !"
सं&याकाळचे सात वाजले. कुणालाही न कळवता, िकं बहना
कळणार नाही, याची खबरदारी घेऊनही, राजसभेत
मा. गजानन िकतcकरांसह दोन-अडीच हजार माणसं जमली
होती. मा]यामागं शाहीरी फडात, तpबल अठराजणं ऊभे
होते. डोयाचं पारणं फे डणारा Vण सगळे जण अनभु वत
होते. तार एकच होती, वारंवार डोळे भGन येत असJयान
Nप< िदसत नgहतं. दाढी वाढलेले बाबासाहेब गागाभ©ांdया
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भूिमके त एखाा ऋषीसारखे भासत होते आिण तो
राmयारोहणाचा Vण, mया िठकाणी तीन-साडेतीनशे वषा>पूवc
घडला jयाच िठकाणी, तेवढ् याच उjसाहात, तेgहढ् याच
जोषात, jया वैभवाची चणु क
ु दाखवणा^या सािहjयासह
घडून आला. सारा जीव पायात गोळा कtन नाचलो
jयािदवशी !
आUा िलहीतानाही, डोयातलं पाणी आवरत नाहीए आिण
मग jयाच िदमाखात िशवछXपतxची िमरवणूक िनघाली
जगदी$रमंिदराकडे! असंaय मशाली पेटJया होjया. िशंगे
वाजत होती, ड् फ कडाडत होते. अ<Fधान आिण
छXाखाली असलेले महाराज सारेजण jयाच वैभवात
मंिदराकडे िनघाले. पोवाडे, गाणी, पदय नस
ु ता कJलोळ
उठला होता. तpबल दोन तासांनी ही िमरवणूक
जगदी$राdया मंिदरात पोहोचली. महाराजांनी आिण इतर
सवा>नी जगदी$राचे आिण िशवसमाधीचे दशQ न घेतले आिण
मग समाधीdया चौथ^यावर तो िशवयोगी, गागाभ©ांdया
वेषात बोलायला ऊभा रािहला.
तpबल तासभर नNु ती िशवगंगा ओसंडून वहात होती. शेवटी
एक वा*य हणाले, "आज एकतीस िडसSबर१९९५, सार
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जग वषाQ अखेर साजरं करीत असताना आपण एक इितहास
इथ घडवला आहे. सा^या जगापेVा वेगया, जगावेगया
पyतीने". परतताना मा]या पाठीवर हात ठेऊन हणाले,
"कGन दाखवलतं तु ही!" बास! आणखी काय हवं होतं? ती
सं&याकाळ राजसभेत साकारायला िमळालेला तो शाहीर,
तो राmयािभषेक, रायगडाला जायला लागJयापासूनच माझं
आय~ु यभराचं Nवoन होतं ते, ते आज साकार झालं होतं. मन
भtन आलं होतं.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
Image Curtacy - ©अॅड. आनंद रा.
रा देशपांडे.
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18. देणे ईराचे ......
१९९२सालची ठाhयातली जाणता राजाची पिहली
मािलका, दस
ु रा िदवस. सं&याकाळचे पावणेसात वाजलेले.
समोर खचाखच भरलेलं Nटेिडयम. अंदाजे सतरा - अठरा
हजार माणसं असावीत. मी jयावेळेस शाहीरी फडात
ढोलकl वाजवीत असे. मा]या नेहमीdया सवयीFमाणे मी
पंधरा ि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
खांावर हात ठेवून हणाले, "आनंदराव, Fयोग सGु
gहायला फ पंधरा िमनीटे िशJलक आहेत, िववेकराव
अजून पhु यावtन आले नाहीत. शाहीर करणार का?"
एक Vणभर िवचार के ला आिण हणालो,"करेन कl". "जावा
मग ढोलकl सोडून शाहीराचा अंगरखा घालून या". पळतच
अंगरखा घालून आलो. पिहलं िशंग वाजलं आिण महाराजांच
Nमरण कtन Nटेजवर पाऊल टाकलं. समोर पािहलं तर
बाबासाहेब साऊंडबॉ*समधे बसलेले. mया भूिमके चा एक
िमनीटाचा ही सराव के लेला नgहता, ती म&यवतc भूिमका
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के वळ बाबासाहेबांdया िव$ासाखातर आिण महाराजांवरdया
P&देने साकार करायला उभा होतो.
Fयोग पढु ेपढु े सरकत होता. बहधा जमून गेलं असावं. योbय
jयािठकाणी, योbय तो Fितसाद येत होता. शेवटी
राmयािभषेकानंतर हातात सो याचं कडं घातJयानंतर,
आनंदाने सहज हणून हातातला डफ हवेत फे कला, दोनच
Vण, तो ड् फ तसाच हातात िNथरावला आिण कडकडून
टाळी पडली. Fयोग संपला. Nटेजवtन खाली उतरलो.
कलाकारांdया गदcतून वाट काढत बाबासाहेब मा]याकडेच
येत होते. जवळ आJयावर नमNकार करायला वाकलो तर
jयांनी उचलून पोटाशी धरलं. jयांdया नेहमीdया Nटाईलने
हणाले, "छानं". मी भtन पावलो. jयािदवशी हातात
घेतलेला ड् फ पूढे जवळजवळ दोनशे Fयोगातून शाहीर
साकाtन नgयाhणवसाली खाली ठेवला. पणु ,े मंबु ई,
जळगांव, लातूर, रjनािगरी, सोलापूर ते पार अमे0रके तस&ु दा
शाहीर साकारला. पिहJया िशंगापासून ते शेवटdया
तोफे पय>त अंगात जणू काही संचार होत असे.
मा]या मनात माX एक खूणगाठ न*कl होती कl मी इथे
फ एक िनिमU आहे. कुणीतरी मा]याकरवी हे घडवून
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आणतयं. हे माझं नाही. आजही वळून जेgहा jया
कालखंडाकडे पहातो तेgहा हीच भावना मनात असते.
िकतीही भारलेला काळ असला तरी ते देणे ई$राचे .......
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे

(Image Curtacy - ©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.)
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19. आचार - िवचार ....
गेJया पंधरा िदवसांपासून पेपर बंद कGन टाकला आिण
टीgहीवरdया बात याही बघणे बंद कGन टाकले. रा~¨ीय
आपUीdया काळात कसे वागावे, याचे Fाथिमक ¬ानही
आ ही गेJया पंचाहUर वषा>dया कालखंडात आमdया
जनतेला देऊ शकलो नाही. हे सचु ायचे कारण हणजे
सं&याकाळी एका िमXाचा फोन आला, jयाने सांिगतले,
मदरु ाईजवळ कुठेतरी एक बैल मेला तर jयाdया अंतयाXेत
तीन हजार माणसे होती हणे.
काल अशाच एका घटनेत मंबु ईत, एका िठकाणी एकदम पाच
सहा हजार माणसे जमली. सUर वषा>चे आपले पंतFधान,
आपले मaु यमंXी, आपलं पोिलस खातं घसा कोरडा
पडेपय>त एकX येऊ नका, गदc कt नका हणून सांगत
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 कसं वागावं याच िशVणच
आ हाला कुणी िदलं नाही.
सारासारिवचार, सतिववेकबिु y आिण तारत य हे कुठJयाही
अ¹यासमात िशकवलं जात नाही. ते गणु असतात
संNकारांम&ये आिण ते संNकार करणा^या िपढीने उपजत
हणजे ज माला येताना घेऊन यायचे असतात आिण
आचरणातून पढु dया िपढीवर िबंबवायचे असतात. मग पढु ची
Fjयेक िपढी ते अनक
ु रणातून jयाdया पढु dया िपढीवर ते
संNकार Gजवत जाते.
स&या संNकार, आचारधमQ हटलं कl सगयांdयाच अंगावर
बाभळीdया काट् याएवढा मोठा काटा येतो. अशा कुठJयाच
िशVणाची सोय व सवय नसलेले नाग0रक मग पंतFधानांdया
सूचनांची िटंगल उडवतात, Nवतःdया आिण कुटुंिबयांdया
जीवाला धोका िनमाQ ण करतात आिण पयाQ याने रा~¨ीय
हानीला कारणीभूत होतात. राजकlय gयिं ना तर अशा
रा~¨ीय आपUी हणजे एकमेकांवर कुरघोडी करhयाdया,
आरोप Fjयारोप करhयाdया इ<ापUी वाटतात. पण यामधून
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आपण सवQ सामा य जनतेdया नजरेतून िकती खाली उतरत
चाललो आहोत याचेही jयांना भान रहात नाही.
लाखो माणसांdया बिलदानातून जपानने हे रा~¨ीय चा0र¸य
िमळवले, जोपासले आिण वाढवले. याच रा~¨ीय
चा0र¸याdया वाढीसाठी दोन हजार वषाQ पूवc चाण*याने
जीवाचा आटािपटा के ला होता. jयानंतर महाराणा Fताप,
छXपित िशवाजी महाराज यांनी याचसाठी आपली आय~ु ये
खचc घातली. आ ही jयांचे पतु ळे जागोजाग उभे के ले, पण
jयांनी िदलेले आदशQ माX जाणीवपूवQक िवसरले.
फ आपJया घरातच रहा, एवढी साधी गो<सy
ु ा आपJया
िहतासाठी आपJयाला करणं जमत नसेल तर रा~¨ीय
चा0र¸याdया बाबतीत तर आपण नापास आहोतच, पण
वैयिक िहताdया बाबतीतही आपण िततके च उदासीन
आहोत हेच खरे. पण हा पराभव आपJया एकटयाचा नाही,
या समाजावर हे सामािजक, नैितक जाणीवेचे संNकार
करhयाची जबाबदारी असलेJया जे}ांचा, Pे}ांचा आिण
समाजधरु ीणांचाही हा पराभव आहे.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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20. असाही एक \योग ......
बहधा१९९४चा एिFल मिहना असावा. इचलकरंजीला
जाणता राजाचे Fयोग सGु होते. चौथा पाचवा िदवस असेल.
दपु ारपासूनच आभाळ भGन आलं होतं. अवकाळी पावसाची
िच ह होती. Fयोग होणार का नाही? करायचा का नाही?
काहीच न*कl नgहतं.
पण मा. बाबासाहेबांचा एक िशरNता असे. काहीही होवो,
Fयोग सात वाजता सGु होणार हणजे होणार. पाच
वाजताच पावसाला सGु वात झाली. चांगला तासभर सडाका
पडून गेला. िनरोप आला, Fयोग होणार. सगळे तयारीला
लागलो. शेवटून दस
ु रा िदवस असJयाने तडु ु ंब गदc. बरोpबर
सातdया ठो*याला Fयोग सGु झाला, पिहला अधाQ तास
झाला असेल नसेल पु हा िवजा चमकू लागJया, बारीक थSब
सGु झाले, मी अथाQ तच शाहीर करत होतो, माझा पढु चा
पोवाडा होता,
दaखनचा मल
ु ूख पेटला,
सGु ं ग लागला शाहीतaताला,
िजंकlला मल
ु ूख मराठ् यानं,
भोसJया िशवाजीराजानं,
मा0रJया फौजा इरेसरीनं,
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हो... जी ... जी.......
मी नेहमी सारखा उडी घेऊन धoपकन खाली बसलो अन
ठळ..... मा]यासमोर लावलेJया िदgयांdया हंडयातले
पाचही एक हजार वॅटचे बJब पावसाचे पाणी पडून फूटले.
मा]यासमोर काचांचा सडा. कसला तरी आवाज होऊन
वीजही गेली. Fयोग थांबला.
बाबासाहेब समोरच साऊंडबॉ*समधे बसलेले होते. पाऊस
सGु झालाच होता. चटकन बाबासाहेब Nटेजवर आले.
Pोjयांना दहा िमनीटं थांबायची िवनंती के ली. पाऊस काही
थांबायचे नाव घेईना आिण वीजही येईना. बाबासाहेबांनी
मनाशी काहीतरी िनय के ला. Nटेजवर आले, सवQ
जमलेJया सात आठ हजार Pोjयांना उªेशून मोठयाने
हणाले, "पडjया पावसात Fयोग बघायची आपली तयारी
असेल तर मशाली पेटवून आ ही Fयोग सादर कt".
लोकांनी मनापासून तयारी दशQ िवली. भराभरा मशाली
पेटJया, Nटेजवर पाच-सहा आिण बGु ज व मेघडंबरीत
िमळून पाच-सहा अशा मशाली घेऊन मावळे उभे रािहले.
तेवढ् याच मशाली राखीव ठेवhयात आJया. बॅटरीdया
बॅकअपवर साऊंड सGु झाला.
एgहाना, आ ही आमdयासमोरचा पडलेला काचांचा सडा
अंदाजानं अंदाजाने Nवdछ के ला होता. िजथून नाटक थांबलं
होतं ितथूनच पु हा सGु वात झाली,
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दaखनचा मल
ु ूख पेटला .....
अलौिकक wiय होतं ते! मशाल हातात धरलेले मशालजी
एखाा खांबाFमाणे िनिवQ कार 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 देत होता. गंमत अशी कl िशवाजीमहाराज
आिण सोयराबाईसाहेब यांdया खासगी महालातJया
Fवेशालास&ु दा jया दोघांबरोबर दोन मशालजी िनिवQ कारपणे
शेजारी उभे होते.
दोन अडीच तासांचा उवQ रीत Fयोग असाच पार पडला.
शेवटची राmयािभषेकाची तोफ उडाली आिण सगया
FेVकांनी एकदम उभे राहन टायांचा Fचंड कडकडाट
के ला. jया राXीने आ हा सवQ कलाकारांना एक धडा
िमळाला. अंगीकृत कायQ िकतीही अडचणी आJया तरी
सGु च ठेवायचे. प0रिNथतीसमोर कधीच शरणागती
पjकरायची नाही, शे खाली ठेवायची नाहीत, अंितम
िवजय आपलाच आहे. जयभवानी !!
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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21. व4षे अमतृ ाचा घनु ....
िवPामबागवाडयात अ$दलाचा एक कायQ म होता. Fमख
ु
पाहणे हणून सूयQकांत मांडरे आिण िनतीश भारgदाज यायचे
होते. िनतीशजxचं Nवागत करायला मा. बाबासाहेब आिण
सूयQकांतकाका दरवाजात उभे होते. मी जीना चढून वर
आलो आिण दोघांनाही वाकून नमNकार कtन आत गेलो.
दोन िमनीटांनी मला एकाने िनरोप िदला, कl बाबासाहेब
तल
ु ा दरवाजापाशी बोलवत आहेत. मी तडक दरवाजा
गाठला. मला बघताच बाबासाहेब हणाले, "बघा, सरदार
सूयQकांतराव काय हणताहेत?" मी FाथQ क नजरेने
सूयQकांतकाकांकडे पािहले. jयांनी हसून मा]या पाठीवर हात
ठेवला हणाले, "मी Pीमंताना िवचारले,"हा मल
ु गा कोण
आहे? िशवाजीमहाराजांdया भूिमके साठी हा अितशय योbय
आहे. आमचे िदवस संपले आता. आता यांचा जमाना सGु
gहायला हवा". मी िनशpदं ! बाबासाहेब मा]याकडे बघून
हसत होते. भूिमके चा योग येईल का नाही हे मािहत नgहतं,
पण सूयQकांतकाकांdया पावतीने मी भtन पावलो होतो. ऐन
थंडीचे िदवस ....... नागपूरमधली जाणता राजाची पिहलीच
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मािलका. यशवंतराव चgहाण Nटेिडयम भtन जात असे.
तशा थंडीत लोक राXराX ितकlटांdया रांगेत उभी असायची.
मी शाहीरी फडात ढोलकl वाजवीत असे. दस
ु रा िकं वा
ितसरा Fयोग असेल. म&यमवयीन िशवाजीमहाराजांचे काम
करणा^या कलाकाराला ताप आला. Fयोगापय>त होईल बरे
हणून सगळे िनधाQ Nत होते. पाच वाजताdया कलाकारांdया
बैठकlला jयाला येणे श*य झाले नाही, तेgहाच Fिच ह
उभे रािहले, काम करणार कोण, इत*या ऐनवेळी? jयात
एक ए ¨ी घोडयावtन !! आिण अचानक बाबासाहेबांनी
मला बोलावून सांिगतले, ए ¨ी, एि*झट समजून या.
म&यमवयीन िशवाजीमहाराज तु ही करणार आहात. माझी
अवNथा वणQ न करhयाdयापिलकडची. सयु Q कांतकाकांचा
आशीवाQ द फळाला आला तर ! नंतर कळालं कl मा]या
काही िजव कं ठ िमXांनी यासाठी दपु ारपासून Pीमंतांकडे
ह© धरला होता. सात-साडेसातला अंगरखा घालून
मेकअपला बसलो. िजरेटोप डो*यावर ठेवhयापूवc एकदा
हातात धtन कपाळाला लावला. दयात आनंद मावत
नgहता, डोयातले अPू आवरत नgहते. एका िव$िवaयात
नाटयात मा]या परमदैवताची भूिमका साकार करणार होतो.
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Nटेजवरचा पिहला सीन संपवून घोडयावर बसलो, वा*य
घेतले आिण घोडयाला टाच मारली. घोडा नवीन होता. मला
घेऊन तो पाठीमागdया मैदानावर उधळला. इकडे कुणालाच
पUा नाही. साडेतीन िमनीटानंतर माझा पु हा Nटेजवर
Fवेश होता. घोडा मला घेऊन तफ
ु ान वेगाने गॅलरीकडे पळत
होता. अचानक मैदानावर िके टचे नेट िदसले, मी
घोडयासकट नेटमधे घस
ु लो. नेटमधे पाय अडकून घोडा
पडणार आिण मीही, तेgहढ् यात अंधारात कुणीतरी मला
अलगद उचलून बाजूला घेतले. फ आवाज ऐकू आला,
"लागलं नाही नां? पळ मग ". एका हाताने िजरेटोप सावरीत
मी पळतच Nटेज गाठलं. Nटेजवर पाय ठेवला अन माझं
वा*य सGु झालं. एवढ् या गडद काळोखात मला अलगद
घोडयावtन उचलणारं कोणं होतं? आजपय>त हे न सटु लेलं
कोडं आहे. पण आय~ु यात काही Fांची उUर शोधायची
नसतात. अUराdया कुपीसारखी ती मनात जपून ठेवायची
असतात, जेणेकtन jयांचा सगु धं आय~ु याdया शेवटपयQ त
दरवळत रहातो.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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22. मसा`याची बाग .....
गेJया तीस वषा>dया भटकं तीतले सगयात आवडते िठकाण
कोणते? असे कुणी िवचारले तर मी पटकन उUर देईन,
माझं कोकणं ! खरोखर कोकणाइतका वैिव&यपूणQ,
िनसगQ सपं न, अगjयशील आिण मायाळू Fदेश *विचतच
असेल.
२०१२ सालचा सoटSबर मिहना. jयावषcचं
दगु Q सािहjयसंमेलन िवजयदगु Q िकं वा िसंधदु गु Q यािठकाणी
यावं असं मनात योजून मी, अिभिजत बेJहेकर, डॉ. वीणा,
िवजय देव असे चारपाच जण कोJहापूरdया आमdया राजू
पGळे करबरोबर िनघालो. िवजयदगु Q कGन मालवणला
पोहोचलो आिण ितथला आमचा िमX गGु नाथ राणे याdया
घरी आमचा म*ु काम होता. एके िदवशी गGु हणाला, "इथं
जवळचं आमdया भाऊ सामंतची मसाJयाची बाग आहे. जा
बघून या". काहीशा अिनdछे नेच सगळे बाहेर पडलो.
मालवण-पणु े रNjयावर चार िकमीनंतर एक छोटा फाटा
डाgया हाताला आत वळतो. जाईपय>त आपण कुठे चाललोयं
काही लVात येत नाही. एक घमु ारदार वळण घेऊन गाडी
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उतारावtन खाली एका िवNतीणQ पटांगणात येऊन थांबली
आिण आ ही सगळे च अवाक झालो. अVरशः Nवoनातलं
गाव असावं तNसं आहे घमु डं ! jयािवNतीणQ
पटांगणाशेजाtन वाहणारी एक छोटीशी नदी, jया नदीवर
एक छानसा साकवं (पूल), नदीdया दो ही बाजूनी नारळी
पोफळीdया बागा, jया नदीशेजारी एक टुमदार घमु डाईदेवीचं
देऊळ, jयाdया पाठीमागे भाऊची मसाJयाची बाग, बागेतून
मधोमध वहात असलेला छोटा ओहळ; लवंग, दालिचनी,
वेलदोडा, काळीिमरी, तमालपX, जायफळ, नारळ, सपु ारी
अशा िविवधFकारdया झाडांनी दाटलेली बागं. वेडेच झालो
सगळे . पु हा कधीतरी भाऊकडं चार िदवस रहायला यायचं
न*कl कtन परतलो. दोन वषा>पूवc एक vपु घेऊन
िवजयदगु Q , िसंधदु गु Q के लं, jयावेळेस घमु ड् याला रहायचं
ठरवलं. एgहाना भाऊनं बागेत एक टुमदार 0रसॉटQ बांधलय.
सहा सूट आहेत. भाऊdया घरचं उUम जेवण आिण शांत
प0रसरातला िनवास. आणखी काय हवं? आता हे सगळं
गहृ बंदीपरु ाण संपल कl आवजQ ून एकदा भाऊकडं जायचा
िवचार आहे. येणार कां ? ©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.

आनंदाचे डोही

73

19-04-20

23. सखा सaु दं ....
अयाहUर सालdया मे मिह यात मी पिहJयांदा jयाला
पािहलं, पण jया दशQ नाचं Gपांतर ओळखीत gहायला नgवद
साल उजाडलं. पिहJया दशQ नाdया Nमतृ ी तशा धूसर आहेत,
कारण भेटलोच होतो मी ित हीसांजेला. लVात रािहला होता
फ jयाचा आवाज. साद घालायची jयाची एक वेगळीच
त^हा. पिहJया भेटीत तो नीट समजलाच नgहता. jयाचं ते
Gपच मला मोहन गेल होतं. लVात रािहलं होतं, 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
घमु ायला लागतो.
भटकं ती सGु झाली तसा तो मग अनेक िठकाणी भेटला.
िदवेआगर, कोळथरे, दापोली, हण, मालवण, रjनािगरी,
जयगड, करहाटे$र, कुणके $र, गणपती पळ
ु े , वेळणे$र,
दाभोळ, िवजयदगु Q , िदघी अलीकडे अलीकडे, गोgयातस&ु दा
भेटला होता. Fjयेक िठकाणी jयाच Gप वेगळ असतं, 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, आरे-वारेचा िकनारा, कोळथ^याची 0रसॉटQ -मागची
जागा, भाट् याचा िकनारा, िदवेआगरचं के वडयाचं बन,
एgहाना तु ही ओळखलच असेल कl हा दस
ु रा ितसरा
कुणीही नसून माझा सखा सम¡ु आहे. एका िजवलग,
िन}ावान िमXात असणारे सगळे गणु jयाdयात आहेत. jयाचं
अमयाQ द, अफाट पण अgय Gप मला मा]या लहानपणाची,
खूजेपणाची जाणीव कtन देतं, जिमनीवर घ© पाय रोवून
उभा राहणं िकती महjवाच आहे याची जाणीव कtन देत.ं
िमXाची नस
ु ती आठवण आली कl jयाची साथ jयाdया
गाजेdया tपाने सतत बरोबर असते. मंबु ईपासून गोgयापय>त
तो वेगवेगया िठकाणी वेगवेगया tपात भेटतो.
जंगलं, डYगर, सम¡ु आिण िकJले, ही खरे तर भटकं तीची
तीथQ VेX आहेत पण jयातही याचं NवGप, याचा आवाका
सगयांपVे ा मोठा आहे. jयाdयाशी गoपा मारताना शpद
नाही वापरावे लागत. फ jयाdयासमोर जाऊन मनाची
कवाडं उघडली कl jयाला सगळं समजतं. खूपच साठलं
असलं मनात तर तो धNससस कtन आत घस
ु तो आिण
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सारं धऊ
ु न काढतो. jयाdया Fितसाद देhयाdया पyती
िनरायाच. एखादी गो< आवडली तर िकना^यावरdया
खडकावर येऊन असा आदळे ल िक jया लाटेdया तषु ारांनी
आपण िचंब िभजून जाऊ. आपJया तारी, आपला उेग,
आपली िचडिचड, सगळं सगळं तो पोटात घेतो. महjवाचं
हणजे आपJया मनातलं कळलेलं तो कुणालाही सांगत
नाही. आपली गिु पतं jयाdया पोटात सरु िVत रहातात. खूप
िदवस झाले jयाला भेटून. आता हे सगळ महामारी Fकरण
संपलं िक लौकरच jयाला भेटायला जावं लागणार. कधीचा
तो हाका मारतोय. कसा ? .. अहो ती काय , ती गाज येतीय
ना कानावर ..... ©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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24. िकं आयW जगत् ..?
महाभारताम&ये यVF नावाचे एक Fकरण आहे. jयाम&ये
वनवासात असताना, एका तयावर पाणी यायला
आलेJया धमQ राजाला jया तयाचा मालक असलेला यV
एक F िवचारतो, "िकं आय> जगत्….? या जगातलं
सगयात मोठं आयQ कोणते ?" jयावर धमाQ ने िदलेले उUर
फार मािमQ क आिण िXकालाबािधत सjय आहे. धमQ राज
हणाला, "एक ना एक िदवस आपण मरणार हे मािहत
असूनही माणूस िजवंत असताना mया मNतीत, माजात
जगतो ते या जगातलं सगयात मोठं आयQ आहे".
आज जवळपास िन मं जग मjृ यूdया उंबरठयावर उभं आहे.
उरलेJया िन या जगाचा जीवनावरचा िव$ासच उडाला
आहे, पण याही िNथतीत माणसाचा माज कायम आहे.
कुणी जगाdया आिथQ क महासUा होhयाची Nवoन पाहतोय,
कुणी असलेली आिथQ क महासUा हातून िनसटू नये हणून
नाग0रकांचे जीव पणाला लावतोय. कुणाचा जीव दाtसाठी
तळमळतोय, कुणाला चढलेला सUेचा माज उतरायचं नाव
घेत नाहीये, कुणी मताdया तक
ु डयांसाठी लाचार होऊन
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जनतेdया जीवाशी खेळ करतोय, कुणाला कुठJया तरी
वैचा0रक वादाdया आहारी जाऊन साधू संताdया हjया
कराgयाशा वाटताहेत, कुणाला गरीबांना ायdया अ नातही,
Nवतःचा वाटा काढून यावासा वाटतोय. ही कुठली
मानवजात आपJयाभोवती िफरताना िदसतेय? या
संकटातही सवQ सामा यांसाठी Nवतःdया जीवावर उदार
होऊन लढणारे स माननीय अपवाद सोडले तर इतर
बहसंaय जनता काय करते आहे हे फे सबक
ु वGन आिण
बात यांतून िदसतेच आहे. एवढं मोठं संकट मानवजातीdया
दारात िनसगाQ ने आणून ठेवलं तरी माणूस अजून सधु रायचं
नाव काही घेत नाही. कदािचत यालाच किलयगु हणत
असावेत. या अवNथेतही माणसाला अजूनही कुणावर तरी
कुरघोडी करावीशी वाटतीयं, कुणाला तरी धडा िशकवावासा
वाटतोय, उाdया भिव~यात आपण मानवजातीdया
मडु ांवर उभे रािहलो तरी हरकत नाही, पण आपण उdच
Nथानावर असलं पािहजे यासाठी jयाची के िवलवाणी धडपड
सGु आहे. मानवाचं चं¡ावर जाणं, मंगळावर जाणं सगळे
फोल ठरलय. mया प«ृ वीवर आपण रहातो आहोत, ितथं तरी
िजवंत राह शकू का नाही याची शा$ती उरलेली नाही. सगळं

आनंदाचे डोही

78

िव¬ान, सगळं तंX¬ान आUा या घडीला िनGपयोगी तरी
आमची मNती अजून काही उतरत नाही. धमाQ नं यVाला
िदलेलं उUर आ ही रोजdया रोज खरं ठरवतोय. एका
कवीने हटलयं ,
नरेिच के ला हीन िकती नर ...?
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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25. \ाथिमकता ....
तक
ु ाराम महाराजांनी हटJयाFमाणे,
ठेिवले अनंते तैसेिच रहावे,
िचUी असू दयावे समाधान .. हे िवसाgया शतकाdया
अखेरपय>तचे ढोबळमानाने सूX होते. थोडं िवNकटून
सांगायचे तर आपJया Fाथिमक गरजा ´ा रोटी, कपडा और
मकान इथपय>तच मयाQ िदत होjया.
िवसाgया शतकाdया अखेरीस आंतररा~¨ीय बाजारपेठ खल
ु ी
झाली आिण आपJया गरजा आपण ठरवायचे िदवस संपले.
तो ह*कच आपJयाकडून िहरावून घेतला गेला, नgहे नgहे
आपण तो Nवखशु ीने दस
ु ^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 शॉिपंग असे अनेक
Fकार सGु झाले. वेळ जात नाही हणून मॉलमधे जाऊन
उगीचच हजारो Gपयांची खरेदी सGु झाली.

आनंदाचे डोही

80

जसजशी या गो<xची Fासंिगकता संपली तसा jयातला
आनंदही संपला. िवदाऊट िकचनचे ¶लॅट िवकले जाऊ
लागले, यापेVा या िNथतीवर काय भा~य करायचं? संपूणQ
जगात एक नवी चावाQ क परंपरा tढ झाली,
यावत् जीवेत् सख
ु ं जीवेत,
ऋणं कृjवा घतृ ं िपबेत... !
जोपय>त जीव आहे, तोपय>त सख
ु ात रहा, कजQ काढा आिण
तूप oया. लोकांनी कजQ काढून नस
ु तं तूपच नाही तर घरं दारं
गाडया, बंगले, मोबाईल सगळं आय~ु यच दस
ु ^याdया
जीवावर, उधारीवर जगायला सGु वात के ली.
या जगावर आलेJया संकटाने माX या सगया Fाथिमकता
आमूलाv बदलून टाकJया. मिहना झाला, घरात कYडून
पडJयाने झ*कत घरचं खायची पाळी आली, लVात आलं
कl नाही गेलं हॉटेलात तरी चालतं. दोन टी शटQ आिण दोन
ब यQ ूडावर मिहना काढलेला असJयाने कपडयांची असोशी
संपली.
घरातJयांबरोबर संपूणQ वेळ काढावा लागJयाने बाहेरdयांना
घरdयांची आिण घरdयांना बाहेरdयांची िकं मत कळाली.
एका अwiय िवषाणूने हे एवढे दूरगामी बदल घडवून आणले,
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पण तेही घडलं तS मjृ यूdया भीतीने ! जसे हे बदल घरात
घडले तसे देशभरातही घडून आले. काही काही गो<xना जे
अप0रवतQ नीय Nथान लाभले होते ते िकती फसवे होते हे
देशाdया आिण पयाQ याने जगाdयाही लVात आले.
आता हे संकट टळJयानंतरच घर, गांव, खेड,ं शहर, देश
आिण जग सारं सारं वेगळं असणार आहे. सगयांdया
Fाथिमकता बदललेJया असतील िकं वा बदलाgया
लागतील. सहसा आपJया या छोट् याशा आय~ु यात असे
आमूलाv प0रवतQ नाचे िदवस येत नसतात, आले तर
वैयिक आय~ु यात येतात, सगया जगाdया आय~ु यात येत
नसतात.
या संकटाdया िनिमUाने हा मूलभूत िवचार करायची संधी
िमळाली आहे, चला jयाचे सोने कGया !!
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे
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26. पcु तकिदन ....
पाचवीत असताना वाडयातJया एका िमXाकडे पिहJयांदा
Pीमानयोगीचे दोन खंड पािहले, पाचशे पाचशे पानातले
उUम बोJड टाईपसेटमधले ते दो ही खंड तीन िदवसात
वाचून संपवले होते. jया पNु तकाने मला िशवाजीमहाराजांचा
भ बनवून टाकलं. पढु े महािवालयीन कालखंडात
इितहासाचा िवाथc हणून वाचनाला सGु वात के Jयावर
हातात पडलं बाबासाहेबांच राजािशवछXपित.
िशवच0रXाकडे पाहhयाचा माझा wि<कोनच या पNु तकामळ
ु े
बदलून गेला आिण नंतर हातात पडलं ते आoपांच
कादंबरीमय िशवकाल. हा मा]या मनातJया िशवमंिदरावर
ठेवलेला कळस होता. mयाला mयाला िशवच0रX वाचावसं,
अ¹यासावं असं वाटत jयाला या तीन पNु तकांना टाळून पूढं
जाता येणारच नाही. आज पNु तकिदनाdयािनिमUाने या
तीनही पNु तकांवर थोडी नजर टाकूया.
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१ ) dीमानयोगी :
िशवाजीमहाराजांच कौटुंिबक gयिमjव, jयांची जडण
घडण, jयातला Fjयेकाचा सहभाग, अ»तु र य कJपनाशl
आिण मानवी भावभावनांचा अjयंत सयु ोbय िवचार हा
रणिजत देसाई यांdया या कादंबरीचा आjमा. एकदा
वाचायला सGु वात के Jयानंतर संपेपय>त हे पNु तक खाली
ठेववतच नाही. आजही महारा~¨ातJया जनमानसावर याची
िकती मोिहनी आहे हे या पNु तकाdया िनघालेJया
आव¼ृ यांवGन लVात येईल. यातली छXपित
िशवाजीमहाराज आिण संभाजीमहाराज यांची प हायावर
झालेली शेवटची भेट तर मनावर कोtन ठेवhयाजोगी.
२ ) राजािशवछfपित ..
िशवाजीमहाराज एक Fेरक शि, हाच एकमेव संदशे
देhयासाठी अथक Fयjन, साधारसंदभQ , आिण
सवQ सामा यांdया मनापय>त पोहोचेल, Gजेल अशी आकषQ क
भाषाशैली वापtन बाबासाहेबांनी िलिहलेJया या
िशवच0रXाने मराठी भाषेतJया सवQ पNु तकांचे आजपय>तचे
िवम मोडीत काढले. िशवाजीमहाराज हा लोकोUर
महापGु ष कोणjया प0रिNथतीत ज माला आला? jयाdया
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ज माdया आधीची महारा~¨ाची िभषण प0रिNथती, आपJया
परामाने या नरोUमाने या भूमीला िमळवून िदलेले
गतवैभव आिण मानवी जीवनातJया सवQ अंगोपांगांचा या
महाj याने के लेला गौरव या सवQ गो<xच यथाथQ , साधार
आिण अितशयोििवरहीत वणQ न हणजे हा vंथ.
३) िशवच0रX वाचत असताना एक F नेहमी पडतो तो
हणजे हे सगळं रा~¨ोjथानाचं कायQ इत*या कमी
कालखंडात कसं पार पडलं असेल? कशी माणसं तयार
झाली असतील िकं वा के ली असतील? jया अिशिVत,
खेडवळ माणसांना ही Nवराmयाची संकJपना कशी
समजावून सांगावी लागली असेल? jयांचा Fितसाद काय
असेल? एका Vणी ती माणसं घरादारावर िनखारा ठे ऊन या
य¬ात काय हणून आहतीसारaया धडाधडा उडया टाकत
असतील? महारा~¨ाचं सामािजक, सांNकृितक आिण
कौटुंिबक आचरणं कसं असेल? या सा^या Fांच अjयंत
समपQ क, वNतिु Nथतीिन} आिण FjयVदशc वाटावं इतकं
िजवंत िचXण अoपांdया अफाट ®मंतीतून, िवलVण
Fितभेतून आिण जवळपास ५६ लोकभाषांdया वापरातून या
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कादंबरीमधून आपJया Fjययाला येतं. सवQ सामा य,
सPyिशवभाला आवiयक असणारं सवQ पाथेय या
कादंब^यांमधून वाचायला िमळतं.
अलीकडे gयाaयानाला गेJयानंतर अनेक जण येऊन
िवचारतात, “आ हाला िशवाजीमहाराजांचा अ¹यास
करायचाय, आ ही काय वाचावं ?” खरंतर हा F थोडा
चक
ु लेला असतो, F असा असतो आ हाला
िशवाजीमहाराजांिवजयी जाणून यायचयं तर आ ही काय
वाचावं? mयाला अ¹यास करायचाय नां, तो कुणाला
िवचारत बसत नाही, तो तडक इितहास संशोधन मंडळ
गाठून जु या कागदपXांचे िढगारे उपिशत बसलेला असतो.
बाकl F िवचारणारे असतात ते हौशी, उjसक
ु वाचक.
jयांdयासाठी माझं उUर असं आहे, स&याdया हणजे
वतQ मानकाळात आपJयाला िशवच0रXाdया Fेरणेची,
मागQ दशQ नाची गरज आहे ती Nवतःdया gयिमjवाdया
जडणघडणीसाठी आिण आपJया या FाणिFयभारतभूdया
सेवेसाठी, उभारणीसाठी. jयासाठी ही तीन पNु तक
आपJयाला परु शे ी आहेत. ही समजून यायला, Nवतःत
Gजवून यायला आिण आचरणात आणायला हा ज म
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िनघून जाईल. पढु चं पढु ं बघू. तेgहा सP&द िशवभांसाठी
स&या तरी ही तीन पNु तके हणजेच ¬ाने$री, तक
ु ारामगाथा
आिण Pीमjदासबोध.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.

आनंदाचे डोही

87

27-04-20

27. अगदी खरं सांगायचं .......
मिहना झाला, घरात लोळतोय,
उठतोय, जेवतोय, झोपतोय, बसतोय,
एकाच जागी बसून बसून, मंbु या आJया कl नाही ?
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
िमXाला फोन, िमXांचे फोन,
बॉसचा आपला, वेगळाच wि<कोन,
jयाच jयाच गो<ी, तीच तीच कारणे,
तरी सांगणारा काही दमत नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
भांडी घासून झाली, लादी पस
ु ून झाली,
Nवयंपाकात थोडीफार, मदतही कGन झाली,
पापड लाटले, सांडगे घातले,
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जरा बसाव हटलं तर, कामाची यादी काही संपत नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
हे पNु तक, ते पNु तक,
पान उघडताच,भणभणतय मNतक,
तरी कुणीतरी िवचारतोच,
काय वाचतायं स&या? वैतागून हणालो ,
माझं मलाच वाचतोय,
पण एक अVर, काही समजत नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
घराबाहेर हणे, उभा आहे यम,
घरात मांडी ठोकून, बसला आहे संयम,
´ाला सोडता येत नाही,
jयाला धरता येत नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
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jयाच jयाच मािलका, तेच तेच िवनोद,
&यान कGन हणे, Nवतःलाच शोध,
हरवलयं कोणं? शोधतयं कोणं?
कुणाचा कुणाला, पUाच नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
रNjयावर मोकाट, भटकणारी कुXी,
आकाशात Nवdछं द, उडणारे पVी,
आमdया डोयासमोर माX, ¿ताचीच नVी,
0रका या चौकात, गायी हशxिशवाय, दस
ु रं कुणीचं नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ?
महामारीनं या, के लायं कहरं,
परमे$रा बांध, या चीनचं उ हातं घरं,
िमचिमdया डोयांना jयांdया,
NवाथाQ िशवाय दस
ु रं, काही िदसतंच नाही,
अगदी खरं सांगायचं,
कं टाळा आला कl नाही ? © अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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28. िनरंतर मानवता ......
जसं हे महामारीचं संकट सGु झालं तसं Fjयेकाने
आपापJया परीने यथाशि इतरांना मदत करायला सGु वात
के ली. काही िठकाणी तर मदतीचे ओघ सt
ु झाले. भारतीय
मानिसकता अशा संकटाdया वेळी एकदम वेगया मोडवर
जाते. कुणी रNjयावरdया िभका^यांची, जनावरांची काळजी
घेतयं, कुणी डYगर घाटातJया पशपु Vांची अ न पाhयाची
सोय करतयं.
समाजाचा एक घटक हणून मला अशावेळी F पडतो कl
ही संकटकाळात उफाळून येणारी मानवता, इतर वेळी कुठे
लÀु होते? वकlल हणून काम करत असताना बांधावरdया
िलंबाdया झाडासाठी भांडणारे, एकमेकांच तYडही बघायला
तयार नसणारे सaखे भाऊ पािहले कl नाjयांवरचा
िव$ासच उडून जातो. आमचं विकलीचं VेXच असं िविचX
आहे कl सगया दिु नयेवtन ओवाळून टाकलेली नाना
त^हेची माणसं आ हाला अनभु वायला िमळतात.
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चांगल
ु पणा, समजूतदारपणा वगैरे गो<ी आमdया
आिशलांdया शpदकोषात सहसा आढळतच नाहीत. दैनंिदन
आय~ु यातही माणसं इतकl लोभी आिण Nवाथc असतात कl
काही वेळा विकल हणून आ हीही थ*क होतो. मा]या
आजोळdया शेताशेजारचा एक शेतकरी रोज सकाळी उठून
खरु पhयाdया नावाखाली दोन शेतातला बांध कोtन कोtन
पढु ं ढकलायचा. मरेपय>त jयानं जवळ जवळ पंचवीस फूटाचं
VेX टोकGन Nवतःकडं घेतलं होतं, आता काय जाताना ते
पंचवीस फूट बरोबर नेता आले का?
माझा मªु ा असा कl आपjकालात िदसणारी माणूसकl,
कGणा, Fेम दैनिं दन जीवनात का आचरणात येत नाही?
अनभु वायला येत नाही. तो माणूसकlचा झरा उjप न
gहायला अशी भयानक आपUीच का यावी लागते?
याही काळात साठेबाजी करणारे, Gपयाची गो< दहा
Gपयांना िवकणारे िवान आहेतच. jयांना खरंतर राVसच
हटलं पािहजे. यातही पु हा राजकारणी राVसांचा एक गट
वेगळाच आहे.
या आपUीdया काळात िदसणारी ही मानवता, िनरंतर
िदसत रािहली तर जग िकती सदंु र होईल. ही मानवता
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आपJया जीवनाचा एक सहजभाग gहायला हवी. माणूस हा
असा िविचX Fाणी आहे कl jयाला दानाचा आिण
jयागाचासy
ु ा माज येतो. तो टाळणं आवiयक आहे.
संत रहीमाना, एकदा एकाने िवचारले कl तु ही दान देताना
तूमची नजर खाली जिमनीकडे का असते? यावर संत
रहीमानी िदलेलं उUर Lदयावर कोtन ठेवhयासारखे आहे.
ते हणाले,
देनहार कोई और है,
भेजत जो िदनरैन,
लोग भरम हम पर करे,
तासो नीचे नैन ........
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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29. िहतून फुडं सhदं बरं हiईलं.......
पहाटे साडेचार पाचची वेळ. रNjयावरची वदQ ळ अजून सGु
झालेली नसायची. देवळातली महापूजा आटोपून पज
ु ारी
परतत असायचे. दारापढु े टाकलेJया सडयांचे सoपसoप
आवाज, मधूनच कYबडयाची बांग, पाखरांची िकलिबल,
यातच एक िचरप0रिचत आवाज िमसळून जायचा, छोटसं
डमt तारNवरात वाजवत, साधारण वासदु वे ासारखाच
पोशाख के लेला, पण डो*याला मोरिपसाdया टोपीऐवजी
मंडु ास बांधलेला हातात कं दील घेतलेला िपंगळा अथवा
पांगळ
ु येत असे.
jयाdया jया डमtdया आवाजाबरोबरच jयाचा तो लांबपय>त
पोहोचणारा िकनरा Nवर ऐकू यायचा, िहतून फुडं समदं बर
हईल, पाऊस पाणी चांगल पडल, पीकपाणी बरं हईल,
बायकापोरं, गरु ढं ोरं सक
ु ा समाधानानं नांदjयाल...........
आजी झोपेतनं खडबडून उठवायची अन हणायची, "जा,
शेरभर जYधळं घालून ये jयाdया झोळीत." अधQ वट झोपेत,
डोळे चोळीत, मी तो शेर jयाdया झोळीत 0रकामा के ला 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 आठवायचं कारण हणजे गेला जवळ जवळ
दीड मिहना आपण सगळे घरात बंद आहोत. कारखाने बंद,
दक
ु ानं बंद, gयवसाय बंद, रोजगार बंद आिण खचQ माX चालू!
लाईट िबल, टेिलफोन िबल, मोबाईलची िबले, िकराणा,
भाजीपाला, नोकरांचे पगार एक ना अनेक. अडचणxdया
टेकडयांचे डYगर कधी झाले कळालच नाही. मिहनाभर
सगयांनी वरवर हसत िदवस काढले, पण खरं तर आता
धीर सटु त चाललायं. हे अ0र< कधी संपणार?
पढु ं काय होणार? कसं होणार? या Fांनी राXीची झोप
उडत चाललीय. लोक पहाटे पहाटेपय>त जागताहेत आिण
हणूनच मला पहाटेdया jया िपंगयाची FकषाQ ने आठवण
होती आहे.
वाटत jयानं पु हा यावं अन खdचून ओरडावं, िहतून फुडं
समदं बरं हईल .....
आिण खरचं jयात एक आशेचा िकरण आहे. मी गेले
मिहनाभर सारखा वेगवेगया िवषयातJया लोकांशी
फोनवtन बोलतोय. अडचणxची वाळवंट तर Fjयेकजणच
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सांगतोय. पण Fjयेकाdया शpदात एका गो<ीिवषयी एकमत
आहे ते हणजे ही आपUी ही भारतासाठी फार मोठी संधी
असणार आहे. औषध िनिमQ तीdया VेXात, औोिगक VेXात,
शेती VेXात, आमूलाv बदल होतील, पण ते सारे आपJया
प«यावर पडणार आहेत. हॉटेल, िसनेमा आदी
करमणक
ु ldया गो<xना झळ बसेल, पण ती कायमची
असणार नाही. काही झाले तरी माणूस हा खिचQ क आिण
उjसविFय Fाणी आहे. तो शंभर ट*के काटकसरीने आय~ु य
काढणार नाही. पु हा सगळं पूवQवत होईल. आUाची
िमळालेली गरजेपVे ा जाNतीची िवPांती, पढु dया अिवPांत,
अथक प0रPमांसाठी िमळालेली आहे हे समजून उमजून
यावे लागेल.
इितहासात डोकावून पािहले तर यापूवcसy
ु ा अशा साथी,
असे रोग, नैसिगQ क आपUी येऊन गेJया आहेत.
मानवजातीचे भीषण संहार या आपUxनी घडवले आहेत.
jयातूनही पु हा मानवजात उभी रािहली आहे. अगदी
िशवाजी महाराजांdया ज मापूवc सलग बारा वषा>चा भीषण
द~ु काळ पडला होता. समथQ रामदासNवामी याचं काळात
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संपूणQ देशभर िफरत होते, लोकांना धीर देत होते, हणत
होते,
"धीधQ रा धीधQ रा तकवा,
हडबडू गडबडू नका ....
सदा सवQ दा देव, सि न&धं आहे
कृपाळूपणे, अJप धा0र<् य पाहे..
तेgहा काळजी कG नका, काळजी या.
िहतून फुडं स दं बरं हईलं ........
© अॅड. आनंद रा. देशपांडे, (Image Curtacy - Shri. Parag Ghalsasi)

(Image Curtacy

- Shri. Parag Ghalsasi)
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30. +यावे आपणांिस आपण ....
२०१५ साल होतं. दापोलीपासून बावीस िक. मी. आहे,
भाgयांचं गारवा बीच 0रसॉटQ .
सकाळी सकाळी सोलापूर सोडलं, दापोलीला पोहोचलो तर
सं&याकाळचे सहा वाजलेले. ितथून कोळथरं बावीस िक. मी.
मागdयाच वषc तर येऊन गेलो होतो. तासाभरात
पोहोचायला हरकत नgहती. साडेसात वाजून गेले, आठ
वाजले, कोळथरं काही िदसेचना. मला वाटलं लागला
चकवा. िफरत िफरत अखेर नऊ वाजता 0रसॉटQ वर
पोहोचलो. ऐन सम¡ु ाकडे तYड कtन असलेला सूट घेतला,
सामान टाकलं. अaaया 0रसॉटQ वर आ ही ितघेच होतो.
तीच ती िचरप0रिचत गाज ऐकू येत होती.
पहाटे पहाटे उठून बीचवर गेलो. दीड दोन िकलोमीटर
लांबीdया बीचवर एकटा होतो.
डाgया बाजूdया घळीत एक नदी सम¡ु ाला येऊन िमळते,
jया संगमापासून थेट 0रसॉटQ dया उजgया बाजूdया हाताला
असणा^या टेकडीपय>त िनमQ न~ु य िकनारा. ओहोटी सGु
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होती, पाणी आत आत ओढलं जात होतं. खरोखर या
भरती ओहोटीचं मला आयQ वाटतं. भरतीdयावेळी
खळाळत पढु े येणारा सम¡ु िकतीही अनावर ओढ असली
तरी मयाQ दा ओलांडत नाही आिण ओहोटीdयावेळी िकतीही
पाणी आत ओढलं तरी jयाला फुगवटा येत नाही. मागं
कधीतरी एका व*jयानं सांिगतलं होतं, मानवी शरीरातJया
पेशxमधे असलेलं ¡gय आिण सम¡ु ाचं पाणी यात काही
फरक नाही. चं¡ाdया Fभावाने जशी भरती ओहोटी येते,
तसाच चं¡ाचा Fभाव माणसाdया मनावरही पडतो हणून
माणसं पौिणQ मा अमावNयेला जरा िचडिचडी होतात हणे.
खरंखोटं jया चं¡ाला मािहत ! पण माणसांची भरती ओहोटी
माX िनjय अनभु वाला येते. ओहोटीपेVा भरतीचं जाNतं.
एवढा मोठा तो सम¡ु , तोही कधी आपली मयाQ दा सोडत
नाही. परंतु माणसाची Fjयेक भरती ही मयाQ दdे या पिलकडे
जाऊन नाती तोडणारीच का ठरावी? याचं काही उUर
सापडत नाही. ओहोटीdया वाटेला माणूस फारसा जात
नसावा असं वाटतं कारण jयात Nवतःला जाNतीत जाNत
आत ओढून घेणं आहे. आjमपरीVण आहे तरीही gयथQ
दंभाचा फुगवटा येता उपयोगाचा नाही. mयाला ओहोटी
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समजते नां, तोच मग भरतीdयावेळी मयाQ दdे यापिलकडे कधी
जात नाही. भरती-ओहोटी हे परमे$राने आपJयाला
िनयंXणात ठेवhयासाठी िदलेलं साधन आहे. िकतQ नात
टाळकरी अितउjसाहाने जागा सोडून उडया माt लागला
कl, बाबामहाराज सातारकर ओरडतात, "हां हां हां जागेवर,
जागेवर.." तसं भरती ओहोटीही सम¡ु ाला आिण आपJयाला
ही जागेवर ठेवhयासाठी के लेली िनसगQ रचना आहे असं मला
नेहमी वाटत. मयाQ दमे धे कJलोळ करायला काहीच हरकत
नाही, पण मयाQ दा सोडली कl भरतीdया लाटांबरोबर
पोटातला कचराही िकना^यावर येतो आिण आपलं खरं
Nवtप उघडं पडतं ....
असा सगळा िवचार करत िकना^यावर िहंडत होतो. अशा
िकतीतरी वेळांनी मला सम¡ु ानं सम&ृ द के लयं. ती एक जागा
अशी आहे कl,
सांडूिनया मीपण, &यावे आपणांिस आपण,
तेथ दूजेपण काही, अनभु वा येत नाही...........
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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31. जागितक महामारीjया दशा आिण िदशा : भाग 1
पिहलं आिण दस
ु ही जागितक राजकारणाdया
ु रं महायy
w<ीने घडलेली अjयंत महjवाची घटना. िन यापेVाही
जाNत जगाला या यy
ु ांची झळ पोहोचली. िकjयेक देशांचे
नकाशे बदलले. पण jयाही काळात अिलÀ रा~¨े Nवतःच
NवतंX अिNतjव िटकवून होती. jयांdया दैनिं दन
राजकारणावर अथवा समाजकारणावर या यy
ु ांचा FjयV
प0रणाम िदसून आला नाही.
स&या घYघावत असलेलं वादळ माX सगळे जग आपJया
कवेत घेऊन बसलयं. याआधीही नैसिगQ क आपUी आJया,
यy
ु ज य प0रिNथती िनमाQ ण झाJया, पण jया एके का
देशापरु jया, फार तर खंडापरु jया मयाQ िदत होjया. सारं जग
jयांनी gयापले नgहतं. या अथाQ ने स&याचं संकट हे वैि$क
संकट हणायला हवं (Universal phenomenon). दस
ु री
महjवाची गो< हणजे हे संकट िनसगQ िनिमQ त नाही तर
मानविनिमQ त आहे. पूवc राजकlय सााmयवादाdया
लालसेपोटी य&ु दे होत असत. आता आिथQ क
सााmयवादाdया Nवाथc हेतूने ही संकट आणली जाताहेत.
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कुठेतरी झालेला भूकंप, Fmविलत झालेला mवालामख
ु ी,
आलेली jसनु ामी या संकटांपVे ा हे संकट वेगळे , सवQ gयापी
आिण जीवघेणे आहे. यात हानी तर होणारच पण शेवटी
माणसालाच jयावर उपाय शोधून काढावा लागणार. िकती
िदवस असं जग Nवतःला घरात कYडून घेणार? उपाय
सापडणार िकं वा हडकला जाणार एवढं न*कl कारण
मारणारापेVा वाचवणारा नेहमीच Pे} आिण मोठा असतो.
जगाdया एखाा भागावर येणारं संकट हे सगया जगाdया
आचार िवचारावर, राहणीमानावर, जीवनपyतीवर कधी
सावQ कािलक प0रणाम घडवून आणू शकत नाही, पण असं
एखादं संकट माX संपूणQ जगाdया िदशाच बदलhयाला
कारणीभूत ठt शकतं.
Fjयेक माणसाdया वैयिक आय~ु यात संकटे नेहमी येतच
असतात jयातून तो मागQ ही शोधत असतो. तो, jयाचं कुटुंब
या सवा>ना jयाची झळ बसतेच पण जगभरातJया सगया
माणसांdया आय~ु यात एकच संकट आलयं, jयाने सगया
जगातJया सगया माणसांना झळ पोचलीय आिण सारे जग
एका अथाQ ने हतबल झालयं असं पिहJयांदाच घडतय. हे
संकटच जागितक Nवtपाचे असJयाने jयाचे होणारे
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प0रणाम ही जागितक Nवtपाचेच असतील अथाQ तच चांगले
आिण वाईटही. मला वाटतं आजdयापरु तं एवढं बास, उा
आणखीन थोडया गoपा माGयात ...
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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32. जागितक महामारी : दशा आिण िदशा : - भाग 2
आमdया शेजारdया सोसायटीचा वॉचमन गावाबाहेर रहातो.
सोसायटीdया सदNयांची छोटी मोठी कामे तो आवडीने
कGन देतो. संचारबंदीत भाजी िमळत नgहती तर सगळे
jयाला ितकडून शेतक^यांकडून भाजी आणायला सांगत होते
आिण परवाdया िदवशी jयाdया येhयाजाhयाdया वाटेवरdया
वNतीतला एक जण पॉिझिटgह िनघाला कl सोसायटीने
jयाला घरी रहायला सांगीतले.
वैयिक पातळीवर घडून आलेJया आिण पढु ील काळात
घडून येणा^या बदलांचे हे संकेत आहेत. माणसामाणसांम&ये
संशय, अिव$ास आिण एखाा वेळी नाjयांना तडा देणारे
Fसंगसy
ु ा घडून येतील. आजपय>तdया आय~ु यात घरातली
माणसेस&ु दा, चोवीस तास कधी एकमेकांdया संपकाQ त
नgहती. घरावेगळे Fjयेकांचे NवतंX िव$ होतं, Nपेस होती.
गेJया दीड मिह यात ती NवतंX Nपेस िडNटबQ झाली आहे.
सतत एकX रािहJयाने एकमेकांतले गणु दोष ठळकपणाने
अनभु वायला 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 यQ ूडावरच काढJयाने
आपलचं ओंगळ Gप आरशात बघायचा कं टाळा आला आहे.
काही gयिं ना ठरािवक िदवशी ठरािवक वेळी, ठरािवक
हॉटेलम&ये जाऊन नाiता करhयाची सवय असते, एखाा
िविश} पानप©ीवर उभा राहन एक िसगारेट ओढून मग
कामाला जायची सवय असते. या सगया सवयी, gयसनं
स&या बंद झाJयानं माणसं कावJयासारखी झाली आहेत.
जी नोकरदार मंडळी आहेत jयांdया नोक^या तरी प**या
आहेत, gयावसाियक, कारखानदार यांचे F वेगळे च आहेत.
mया िदवशी लॉक डाऊन उठेल, jया िदवशी काही हे संकट
पूणQपणे संपलेले असणार नाही. jयामळ
ु े घराबाहेर पडताच
पाळावी लागणारी Nवdछता, ठेवावे लागणारे अंतर,
सावQ जिनक िठकाणचा वावर या सगया गो<xचा वैयिक
जीवनावर प0रणाम होणार आहे नgहे तर घडवून आणावा
लागणार आहे. आUापय>त सवाQ त दल
ु Q िVत असलेली िकं वा
ठेवलेली गो< हणजे काटकसर ! ती आता Fाधा यमाने
पिहJया मांकावर येऊन बसेल, नgहे बसवावी लागेल.
खिचQ क, िदखाऊ, भपके बाज जीवनशैलीdया िठकाणी
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गरजेपरु ती, आवiयक पण समाधानी जीवनशैली अवलंबावी
लागेल. शरीराइतके च मानिसक आरोbय िकती महjवाचे
आहे हे एgहाना सगयांdया लVात आलं आहे आिण jयाची
कुठलीही िजम अथवा पॅकेज नसते, jयामळ
ु े jयासाठी
NवतंX वेगळे Fयjन करावे लागणार. घरातJया लहान आिण
वयNकर लोकांची NवतंX वेगळी काळजी यावी लागणार. ही
एवढी मोठी यादी बघून घाबtन जायचं कारण नाही, यातलं
बहतांशी सगळं आपण या दीड मिह यात के लं आहे पण ते
आपyमQ हणून ! परंतु इथून पढु े ते आता जीवनाचा एक
अप0रहायQ भाग हणून िनjयनेमाने करावे लागेल.
आज आपण वैयिक आय~ु यात या महामारीमळ
ु े झालेJया
आिण होणा^या बदलांची दखल घेतली, उा आपण
देशपातळीवर काय काय होईल यावर गoपा माtया. तोपय>त
काळजी या.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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33. जागितक महामारी.: दशा आिण िदशा. भाग 3
िद. 2० माचQ 2020 रोजी मा. पंतFधानांनी संपूणQ
देशभरासाठी जनता क¶यQ ूचे आवाहन के ले आिण एकशेतीस
कोटी जनतेdया या देशाने jया आवाहनाला िदलेला
Fितसाद बघून सगळं जग थ*क झालं. या देशाdया
एकरा~¨ीयjवाची, एकसंधपणाची, आपJया नेतjृ वावर
देशवासीयांdया असलेJया िव$ासाची ती झलक होती.
नंतरdया काळात तो संचारबंदीचा कालावधी वाढत गेला
तरी अपवाद वगळता ती भावना माX कायम आहे.
या संकटाने अनेक गो<xचे साVाjकार सगया देशाला
घडले. पोटाची खळगी भरhयासाठी लाखो लोक कसे हजारो
िकलोमीटरचे अंतर पार कtन वेगवेगया राmयात
िNथरावले होते, या अडचणीdया काळात कोण कोण jयांdया
पाठीशी उभे रािहले ? िकती जणांना आपJया आपJया
Fदेशात िनघून जावेसे वाटले.
एखाा Fदेशाचं औोिगक जीवन कसे ितस^याच Fदेशाdया
Pमशlवर अवलंबून होतं. कृिषFधान हणवून घेणा^या या
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देशात कशी शेतीलाच मजूरांची गरज पडत होती. एक ना
अनेक. जीवनाdया Fjयेक अंगोपांगाम&ये सारे भारतीय कसे
िमळून िमसळून जगत होते आिण या संकटाने या सगया
Nनेहबंधनांचा कसा िवNकोट के ला हे सारं आपण गेले
मिहनाभर पहात आहोत. िशVण, रोजगार, आिथQ क सबु Uा
अशा अनेक सबबxखाली तालक
ु ा पातळीवरची माणसं कशी
आिण िकती संaयेने शहरांकडे धावली होती, जागा िमळे ल
ितथे रािहली होती आिण एकूणच शहराचे NवाNथं, सÆदयQ
आिण पयाQ वरण jयामळ
ु े कसे िवNकळीत झालं होतं हे आता
शहरं 0रकामी झाJयावर अनभु वायला िमळतय.
आज जीवावर बेतJयावर माणसं 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 खरे
सख
ु आहे याचा साVाjकार jयांनाही होतोय. jयांनी
खेडयातच रहायचं ठरवलं तर पढु dया काळात शेतीची
अवकळा िनघून जाईल. या परत आलेJया Pमशlचा
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आदर आिण उपयोग करणारं Nथािनक नेतjृ व माX jया jया
भागात असायला हवं िकं वा उदयाला यायला हवं.
औषध िनिमQ तीdया कddया मालासाठी चीनवर अवलंबून
असलेला आपला देश, आता NवयंपूणQ होhयासाठी कसोशीने
Fयjन करतोय, आUा या घडीला शंभरपेVा जाNत देशांना
औषधे परु वतोय, या महामारीवर लस हडकून काढhयाdया
Fयjनात असलेले जग, आपJया देशाकडे मोठया आशेने
बघतयं ही कशाची शभु लVणं आहेत? ही ओळखायला
हवीत.
Nथलांतरीत झालेला कामगारवगQ आपापJया गावी िनघून
गेJयावर, मूळ कारखानदारीdया VेXातील बेरोजगारांना
नवीन संधी उपलpध होणार आहेत, jयाचा jयांनी
सकाराjमक िवचार करायला हवा. बास झाली आता
नेतािगरी आिण पढु ारीिगरी. या महामारीdया काळात कुठले
अhणा, ताjया, मालक, FेरणाNथान, आदशQ , jयांचे घर
चालवायला आिण वाचवायला पढु े आले ?
चला, आता अंग झाडून कामाला लागूया. हे सारे
सकाराjमक बदल जसे Fjययाला आले तसा मानवी
FवU
ृ ीचा एक घणृ ाNपद चेहराही या काळात जनतेसमोर
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उघड झाला, सवQ सामा यांdया Fjययाला आला. याही
प0रिNथतीत राजकारण करणारे नेते, शासनाdया योजना
सवQ सामा यांपयQ त न पोहोचू देणारे सरकारी कमQ चारी,
रेशनdया मोफत िदलेJया धा याची िवl करणारे महाभाग,
द~ु काळ आिण अशा आपUी हेच mयांचे सगु ीचे िदवस
असतात असे वेगवेगळे कं Xाटदार या सगयांनीपण
आपापJया िवकृतीला जागत, आपापJया तंबु डया भtन
घेतJया. jयांचा िहशोब परमे$र करीलच.
सावQ जिनक आचार िवचारातली अनौपचारीक दाखवली
जाणारी पण औपचा0रक नाटकं आता बंद होतील. पयQ टनाचं
VेX पु हा सt
ु gहायला वेळ लागेल. हॉटेल इंडN¨ीला
Nवdछता आिण िशNत याकडे नgयाने लV ावे लागेल.
िकतीही नाकारलं अथवा अमा य करायचं ठरवलं तरी एक
िविश< Fकारचे अंतर आता पाळावं लागेल. सावQ जिनक
आिण वैयिक Nवdछतेबाबत जागtक रहावे लागेल, काही
आvह धरावे लागतील. बहधा काही जणांना हे अFासंिगक
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 मल
ु ांना इथून पूढे, तझ
ु ं घर कुठJया झोनमधे
आहे? रेड, ऑरSज का vीन झोनमधे असाही F येऊ
शकतो बरं का ?
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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34. जागितक महामारीjया दशा आिण िदशा : भाग 4
नgवदीdया दशकात जागितकlकरणाचे आिण म
ु
अथQ gयवNथेचे वादळ घYघावू लागले. जे जे देश या
प0रिNथतीचा फायदा यायdया तयारीत होते, jयांनी jयांनी
आपापJया उjपादनांनी जगाdया बाजारपेठा भtन
टाकJया. सगळं आयत िमळायला लागJयावर, इतर
देशांनीपण कशाला फालतू गो<xचे कारखाने काढायचे,
हणून आपली अथQ gयवNथा परावलंबी कtन टाकली. पैसे
फे कले कl सगळं काही िवकत िमळत, हा माज jयाdया
मळ
ु ाशी होता. यातूनच मग आिथQ क सााmयवादाdया
लालसेची मूळं फोफावत गेली.
jया jया देशांची वैिश}यपूणQ उjपादने हळू हळू लयाला गेली
आिण सगळीकडे एकच नाव िदसून येऊ लागले. के वळ
आपलीच अथQ gयवNथा भ*कम रािहली पािहजे, इतर देशांनी
आपJया दयेवर िकं वा िभके वर जगलं पािहजे असा एक
राVसी gयवहारवाद जगभर फोफाऊ लागला. jयाला िवरोध
करणारी िकं वा कG शकणारी, आपJयासारखी जी रा~¨े
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आहेत jयांना दहशतवादाdया फे ^यात अडकवून, jयांचे लV
गंतु वून ठेवhयाचा यशNवी Fयjन झाला. या Fकाराला अमाप
यश FाÀ होत आहे असा िव$ास िनमाQ ण झाJयावर आUाचा
हा नवीन Fयोग कtन बिघतला गेला, जैिवक य&ु द !!
मळ
ु ातच या Fकारdया य&ु दाला तYड देhयाची जगाची
तयारी िकती के िवलवाणी होती, हे स&याdया
प0रिNथतीवtन लVात येतच आहे. jयातच औषध
VेXासारaया महjवाdया VेXात असलेलं Fायgहेट कं प यांचं
FाबJय, मौिलक संशोधन आिण संशोधकांकडे झालेले
दल
ु Q V या सगयांचा प0रणाम हणून, या रोगावर जगाम&ये
औषध नाही, घरातच रहा आिण Nवतःला वाचवा असं
कोडगेपणाने सांगhयाची पाळी जगावर आली.
mया देशानं हे संकट िनमाQ ण के लं jयाdयाच तYडाकडं
औषधासाठी बघhयाची वेळ आली. जगातली सगयात
शिशाली रा~¨ हणवणा^यांना, सा&या सा&या
औषधासाठी एकमेकांकडे पदर पसरायची पाळी आली.
संरVणासाठी आवiयक असलेली शिनिमQ ती आिण
औषध िनिमQ ती या दोन VेXात तरी यापढु े Fjयेक रा~¨ाला
Nवावलंबी gहावे लागेल.
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दस
ू रा मªु ा िश<ाचार आिण आचार िवचारांचा, याबाबतीत
पौवाQ jय ( पूवकडील ) देशांची जीवनपyती आिण पािमाjय
देशांतील सावQ जिनक Nवdछता आिण िशNत या दो हxचा
संगम जगाला पढु ील काळात घालावा लागेल. मांसाहार
आिण gयसने यांना िमळालेली अवाNतव Fित}ा कमी झाली
तरच जग सख
ु tप आिण पयाQ वरणपूरक जगhयाdया िदशेने
मागQ मण कt शके ल. राजकlय सााmयवादाdया फुटकळ
लालसा सोडून समिवचारी रा~¨े एकX आली तरच पढु ील
काळात मानवजातीला भिव~य असेल ! अित सबु Uा, अित
सख
ु , अित िवलासी जीवन, सख
ु ोपभोगांdया गो<ीतील
िनरथQ क NपधाQ या सगयाच गो<xचा पनु िवQ चार करावा
लागेल.
शेवटी सगयात महjवाचे हणजे या प0रिNथतीला जो
कोणी देश जबाबदार असेल jयाdयािवGy सगया रा~¨ांनी
एकX येऊन jयाला हे दाखवून िदले पािहजे कl आ ही सारे
एकX आलो तर तल
ु ाही िभके ला लावू शकतो, अ यथा
आUा िमळालेलं यश jयांdया डो*यात जाईल आिण मग
इथून पढु े तो देश िकं वा jयाचे बगलबdचे, जेgहा के gहा परत
अडचणीत येतील, तेgहा पु हा अशाच Fकारची नवीन

आनंदाचे डोही 114

जैिवक अे वापरायला कमी करणार नाहीत. mयांना जी
भाषा समजते, jयांना jयाच भाषेत उUरे िदली गेली
पािहजेत. एकमागc चांगल
ृ ी न< होत नाहीत
ु पणाने राVसी वU
हाच खरे तर भगवतगीतेचा संदशे नाही काय?
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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35. जागितक महामारीjया दशा आिण िदशा : भाग 5
उपसंहार.
परवा आपJया देशाdया सै याने हॉिNपटलवर प~ु पव<ृ ी
कtन आपJया आरोbय सेवकांचे आभार मानले. खरोखर
ही माणसे मjृ यूशी झज
ंु देत आपले Fाण वाचवताहेत, यांची
तल
ु नाच करायची झाली तर पावनिखंड लढवणा^या
बाजीFभूशं ीच करावी लागेल. सारे जग jयांdयािवषयी कृत¬
राहील.
घरात राहन आपJयाला आUा कJपना येत नसली, तरी
लॉकडाऊन संपJयानंतर घराबाहेर पडणारे आपले पाऊल
एका संपूणQपणे नgया िव$ात पडणारे पाऊल असेल याची
आपJयाला जाणीव ठेवूनच पढु ील वषQ भर आपJयाला
वावरावे लागेल.
घरभर चपला घालून िहंडणे, बाहेtन आJया आJया
हातपाय न धतु ा थेट Nवयंपाकघरात जाणे, गादीवर,
कोचावर लोळणे, यासारaया लाड*या सवयxचा िनयपूवQक
jयाग करावा लागेल. िमX मैिXणीम&ये आपJया भाविनक
एकाjमतेचे फाजील Fकटीकरण करhयासाठी, एकच िसगरेट
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दहा जणांनी ओढणे, एकाच डीशमधे खाणे, उगाचच
एकमेकांdया गयात पडणे, टाया देणे या सगया गो<ी
ऐकायला िकतीही कटू वाटJया तरी टाळाgया लागतील.
गेली सहा वष आपले मा. पंतFधान सावQ जिनक Nवdछतेचा
आvह धरीत आहेत, jयाची यथेdछ िटंगल सगयांकडून
कtन झाली. आता jयाने आपले मन भरले असेल तर
jयाचा अवलंब करायला हरकत नाही.
खरे हणजे या महामारीdया िवरोधात य&ु द लढताहेत
शासकlय Gbणालयातील इतर वेळी कोणाdया
िखजगणतीतही नसलेले डॉ*टर आिण वैिकय कमQ चारी.
jयांdया अवNथेचे वणQ न काय करावे? सगळी गंजकl शे,
सडलेJया तलवारी आिण भोकं पडलेJया ढाली देऊन
सरकार हणतय लढा ! तेही िबचारे आहे jया शांिनशी
आिण तटु पूmं या साधनांिनशी हे य&ु द लढताहेत. इथून
पढु dया काळात अशी य&ु दे वारंवार होणार, तेgहा jयांना
शसmज करhयाची िनतांत आवiयकता आहे. याचा
सरकार आता तरी गांभीयाQ ने िवचार करील अशी आशा
कtया.
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काही असलं तरी सै य, मग ते कुठलं का असेना? सीमेवरचं
असो, दवाखा यातलं असो िकं वा रNjयावरचं असो, ते
पोटावरच चालतं. या सगयांचे पोट चालवhयाचं मो काम
जीवाची जोखीम पjकtन खरे तर शेतक^यांनी के लं आहे.
jयांdया निशबीचा वनवास कधी संपणार आहे, देवच जाणे ?
सरकार कुठलही असू दे, शेतक^याdया वाट् याला उपेVाच
येते . आUापय>त एकही मायेचा पूत शेतकरी आिण जनता
यांdयामधला दलालांचा अडथळा दरू कG शकला नाही.
हणताना शेतीFधान देश हणायचे आिण शेतक^याdया
पोटात काटे भरायचे हे िकती िदवस चालणार आहे कुणास
ठाऊक? या सगया कठीण काळात अgयाहत, अखंिडत
सt
ु असलेली गो< हणजे बाबूलोकांची खाबूिगरी.
या माणसांना आपणही माणसे आहोत, राVस नाही हा
साVाjकार कधी होणार आहे, परमे$र जाणे ? या सगया
Fकारात, सगळी िबले वेळेवर भरणारा, सगळे टॅ*स न
चक
ु ता भरणारा, कसलीही सवलत न मागणारा आिण तरीही
तYड दाबून ब*ु *यांचा मार सहन करणारा वगQ हणजे म&यम
वगQ . या वगाQ इतके आपJया देशात कुणालाही गिृ हत धरलं
जात नाही. आिण तरीही आUा छातीवर हात ठेऊन
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सांगतो, आUा या आपUीdया काळात रNjयावर उतtन
वेगवेगया संघटना आिण वैयिक Nवtपात मदत
करणाराही म&यमवगQ च आहे. jयाची अवNथा माX
सगयांनीच, आई जेऊ घालीना आिण बाप भीक मागू
देईना अशी कtन ठेवली आहे .
शैVिणक VेXातले गYधळ तर वणाQ वे 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. जाणकारांdया
सवQ लVात आले असेलच.
इथून पढु े बाकl काही िशकवा न िशकवा रा~¨ीय
आपUीम&ये कसे वागायचे एवढे माX न*कl िशकवा, ही
कळकळीची िवनंती. खरे तर रा~¨ीय आपUी gयवNथापन हा
िवषय इथून पढु े Fjयेक वषाQ ला िशकवला जायला हवा.
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सगयात शेवटी एवढं हणेन कl संकट कुठलेही असो
जागितक िकं वा देशांतगQ त, आपJयाला ताtन नेते ते आपले
रा~¨ीय चा0र¸य. jयाचा अभाव माX स&या पदोपदी
जाणवतोय. तो अभाव दरू करhयाची संधी आपJयाला या
संकटाने ि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$र
माऊलxdया पसायदानातलं,
जो जे वांिछल तो ते लाहो
Fािणजात .. हे मागणं मागायचं धाडस मी करणार नाही पण
jयातलं,
जे खळांची gयंकटी सांडो,
तया सjकमc रती वाढो .... हे मागणं माX अवiय मागेन.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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36. dी रायगड : काही cमरण
चैX शy
ु चतदु Q शी, िशवपhु यितथीचा आदला िदवस.
वसंताकडे जेवणं उरकून िशबंदीdया घरट् यासमोरdया
खडकावर मी आिण राजू(राजS¡िटपरे) गoपा मारत बसलो
होतो. जगदी$राdया देवळात, िशवसमाधीपाशी वदQ ळ
जाणवत होती.
थोडया वेळाने मंिदराdया Fांगणात इचलकरंजीकरबवु ांचं
िकतQ न सGु झालं. टाळ मदृ गूं ाचे आवाज वातावरणात भtन
रािहले. तसेच िकतQ न ऐकत वसंताdया झोपडीबाहेरdया
अंगणात झोपून गेलो. पहाटे परत िकतQ नाdयाच आवाजाने
जाग आली. माtतीज माचं िकतQ न झालं. िशवपhु यितथीचा
कायQ म, सभा, िमरवणूक आटोपून आलेली तीन-चार हजार
माणसं गड उतtन िनघूनस&ु दा गेली. आमचा एक िशरNता
ठरलेला होता. पhु यितथीdया पौिणQ मेला गडावtन उतरायचं
नाही. दपु ारपय>त गड 0रकामा झालेला असे. गडावर
आमdयाgयित0र कुणी नसायचं.
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लaख पौिणQ मा, असा चांदीdया ताटाएवढा चं¡ उगवायचा.
jया चं¡ाdया Fकाशात मग राXभर भटकायचं. कधी
होळीdया माळावर, कधी नगारखा यात, कधी बाजारपेठेत,
कधी टकमकवर असे गoपांचे फड रंगत असत. jयािदवशी
असेच सं&याकाळdया समु ाराला िहरकणीवर सूयाQ Nत बघून
येताना बाबूरावकडे एमटीडीसीdया कँ टीनला थांबलो.
बाहेर gहरांडयात बसून चहा घेतला. अंधार पडायला लागला
तसे जगदी$राकडे िनघालो. म*ु काम देवळात करायचा
होता. गoपा मारत मारत राजवाडा, राजसभा ओलांडून
नगारखा यासमोर आलो, पूवला एक िनराळीच आभा
जाणवत होती. लवकरच चं¡ोदय होणार असे संकेत होते.
राजूdया डो*यात तो उगवता चं¡ जगदी$राdया
िशखराआडून फोटोत कै द करायचा िवचार आला नी आ ही
जरा वेग वाढवला. होळीdया माळावर शक
ु शक
ु ाट होता.
वा^याचाच काय तो आवाज.
काल राXी या िठकाणी दोनेक हजार माणसं होती हे कुणाला
सांगूनही खरं वाटलं नसतं. झपझप पावलं उचलीत
बाजारपेठ गाठली. तोपय>त पूवला चाहल लागायला लागली.
बाजारपेठ ओलांडून आ ही ा हणवाङ् याशेजारdया घळीत
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िशरणार तोच राजूला µे म सापडली, jयाने हातानेच मला
थांबायची खूण के ली. Nटँडवर कॅ मेरा अॅडजNट कtन
आ ही पापणीसy
ु ा न लववता जगदी$राdया कळसाकडे
पाह लागलो. कळसामागून उजाळ वाढू लागला. कळस,
कडेचे Nतंभ, देवळाची मागची िभंत, अलीकडच बोरीच झाडं
असं सगळं ओळीत काजळाने आखलेJया रेघेसारखं
िदसायला लागलं. अन् ....
अन् एका Vणी गपकन तो पांढरा श®ु , शीतल तेजाचा गोळा
jया कळसामागून वर आला. आकार उगवतीdया
सूयाQ एवढाच मोठा होता. मला चटकन माऊलxची ओवी
आठवली,
मात>ड जे तापहीन ...
तो असा िदसतच होता, पण होता तापहीन, शीतळ.
राजूdया कॅ मेराचा Vणा Vणाला आवाज येत होता. एका
अलौिकक Vणाचे आ ही दोघेचं साVीदार होतो. पंचवीसेक
पौिणQ मा तरी मी रायगडावर काढJया आहेत. पण jया राXी
तो जसा तेजःपज
ंु िदसला, तसा तो मला परत कधीही
िदसला नाही. लaखं चांिदणं गडभर पसरलं होतं. वसंताकडे
जाऊन जेवणं के ली आिण िनवांत समाधीसमोर
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नगारखा याdया पाय^यांवर बसून यथेdछं गoपा मारत
बसलो. समोरचा भवानी टोकापय>तचा प0रसर पंचामतृ ात
हाJयासारखां पांढरटं िदसत होता. पहाटे पहाटे कधीतरी
देवळात जाऊन झोपलो.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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37. समपTण ....
काही काही वेळा सामािजक VेXासारखा, पारमािथQ क
VेXातला jयागही आपJयाला थ*क कtन सोडतो. सहा
वषा>पूवc एक िदवस सं&याकाळी सांगोJयाहन सनु ील
िबडकरचा फोन आला."उा सकाळी सातेरीला िनघायचं
आहे, म*ु कामाला ये". काही िमX असे आहेत कl jयांनी
सांिगतJयावर िकं वा बोलावJयावर िनमूटपणे ऐकायचे एवढेच
मा]या हातात असते. का, कुठे , के gहा, कशासाठी असले
F िवचारायचे नसतात.
सकाळी गाडीत मी, सनु ील, िवल आिण पराग घळसासी.
सांगोला सोडलं ते सं&याकाळी थेट पावस गाठलं. धमQ शाळे त
उतtन Nनान आटोपून दशQ न, Fसाद घेतला. दस
ु रे िदवशी
सकाळी गाडीत बसताना मी िवचारलं, "आज कुठं?"
उUर आलं, "गोवा,सातेरी !" वाटेत कुठूनतरी सिु नलने फोन
के ला, "अhणू काका, आ ही चौघेजण येतोय,जेवायdया
वेळेपय>त पोहोचतो". मी शेवटी िवचारलेच हटलं, " काय
आहे हे सातेरी?" सिु नल हसला, हणाला,"सांगतो ऐक.
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अhणूकाका नवाथे नावाचे गYदवलेकर महाराजांचे एक
अनगु हृ ीत आहेत. jयांची इथ सातेरीला पंचवीस एकर
जमीन आहे. काही वषा>पूवc या भागातJया महाराजांdया
भांसाठी, jयांनी दर शिनवारी उपासना सGु के ली.
पंचवीस तीस माणसे शिनवारी सकाळी येत, िदवसभर
उपासना कtन सं&याकाळी परत जात. jयांचा जेवणखाण,
चहा वगैरे सवQ काका काकू पहात.
हळूहळू संaया वाढायला लागली. मग काकांनी उपासना
मंदीर बांधायला घेतलं. Nवतःची पंचवीस एकर नारळी
पोफळीची बाग मंदीराdया नावानं कtन टाकली. तल
ु ा
एकदा हे सगळं दाखवायचं होतं."
एgहाना आ ही पोचलो होतो. गdच नारळी पोफळीच बन,
एका छोटया ओढ् यावरचा साकव ( पूल ) ओलांडून एका
छान FशNत कौलाt घरात Fवेश के ला.सUरी ओलांडलेले,
थोडे कमरेत वाकलेले अhणूकाका Nवागताला हजर.
"पटकन हातपाय धवु ून दशQ न घेऊन या, Nवयंपाक तयार
आहे". कडेलाच िटपीकल गोवा Nटाईलच महाराजांच मंदीर,
Fस न, शांत मूतc, सकाळdया पूजेची फूलं अजून ताजी
होती, मनोमन नमNकार कGन बाहेर आलो. सभामंडपाच
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बांधकाम सt
ु होतं. जेवायला बसलो तर सगळं साvसंगीत
जेवण तयार ! पण काकू कुठे िदसेनात हणून सूनीलने
िवचारलं तर काका हणाले, "अरे ती गेली आहे गावाला.
हणून मग पटकन सकाळची पूजा झाली कl Nवयंपाकाला
लागलो. कसं झालयं सांगा?"
मला आ$याQ चे ध**यावर ध*के बसत होते. सनु ील
हणाला, "काका एकटयाने कशाला एवढं करत बसलात?"
"अरे, तु ही महाराजांची लेकरं एवढया लांबून येणार, मग
एवढं तरी नको करायला? आता वरं भिनवासचे काम
चालू आहे, ितथे हॉलमधे छान झोपा. दपु ारी चहा झाला कl
मी हाक मारतो". एिFलचा मिहना होता.ऊन मी हणत होते,
jयातून गोgयाची हवा. सगया अंगातून घामाdया धारा
लागJया होjया. फॅ नचं वारंपण गरम येत होतं.
मी सहज िखडकlपाशी जाऊन उभा रािहलो तर खाली
सभामंडपाdया कामापाशी सUरी ओलांडलेले अhणूकाका
gहायेटरने पायाचा खडक फोडत होते. माणूस एखाा
ई$री तjवाशी जोडला गेला कl तो िकती पराकोटीचा
समपQ णशील, दातjृ ववान आिण Fेमळ होऊ शकतो याचं हे
दांपjय हणजे आदशQ उदाहरण आहे. गोवा हटलं कl
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अनेकांना अनेक गो<ी आठवतात. मला माX आठवतं ते
सातेरी आिण नवाथे दांपjय !
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.

आनंदाचे डोही 128

25-05-20

38. असा जातोयं िदवस .....
चांगल साडेपाच पावणेसहापासूनच फटफटायला सGु वात
झालेली असते. इतके िदवस गायब झालेJया साळंु *या
समोरdया गdचीवर कोJहाळ करायला लागतात. गdचीवर
एक पाhयाची टाकl आहे. ितचं झाकणं वा^यानं उडून गेलयं.
jया टाकlत कलकलाट करत jयांdया आंघोळी चालतात.
अगदी िपंजरा िप*चरमधJया देरे का हा चोळी लगु डी
Nटाईलमधे. तोपय>त उजgया हाताdया जांभळाdया झाडावर
अचानक नव^याची आठवण आलेJया बाईसारखी कोकlळा
ककQiश ओरडू लागते.
मी उठून चहासाठी Nवयंपाकघरात येतो. सगळा जामािनमा
गोळा करेपय>त, समोरdया शाळे dया िलंबाdया झाडावGन
भारgदाजाचं ऑउoप ऑउoप सt
ु होतं. एकाचे कॉल सt
ु
झाले कl, दस
ु रा मागdया शाळे dया नारळाdया झाडावGन
0रकॉल सt
ु करतो. मी गॅसवर चहा तसाच टाकून jयाला
बघायला बाहेर गॅलरीत येतो. नशीब चांगल असलं तर
महाराज w<ीस पडतात िकं वा मग या झाडावGन jया
झाडावर के लेली शानदार ¶लाईट पहायला िमळते.
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तोपय>त शेजारdया 0रका या ¶लॅटमधली कबतु रं बाहेर
पडलेली असतात. jयाचं हं हं हं हं चालू होतं. साडेआठ
नऊपासून ऊन चांगलचं तापायला सGु वात होते. jयाचे
वाफारे यायला सGु वात होते. मग हे सगळे आवाज
सावलीdया आडोशाला जाऊन बसतात. दोन तास ऑिफस
आटोपून येताना आकाशाकडं नजर टाकावी तर अशा
उ हातदेखील एखादी घार उंच, संथ उडत असते.
जेवण होईपय>त उ हाची भ©ी चांगली तापलेली असते.
दरवाजात, गॅलरीत चांगJया झळा लागतात. वामकुVी
घेhयासाठी खोलीत जावं तर िखडकldया,दाराdया फटीतून
आलेJया उ हाdया ितरीपेकडे बघवतपणं नाही. गेले पंधरा
िदवस सलग तापमान ए*के चाळीस ते Xेचाळीस आहे.
पाच वाजायdया समु ारास पु हा समोरdया पाhयाdया
टाकlवर पVी मेळा गोळा होतो. पण सकाळचा उjसाह jयात
नसतो. पाणी िपऊन अंधार पडायdया आत घर गाठायची
घाई असते. सूयQ समोरdया जैन मंिदराdया कळसावर आला
कl सं&याकाळची चाहल लागते.
चाहल एवढयासाठीचं हटलं कl पhु यासारखं,
कोJहापूरसारखं वारंिबरं सटु त नाही. वातावरणातला उ~मा
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कमी gहायला चांगले राXीचे दोन वाजतात. गॅलरीत उभं
रािहलं तरी कठडयाचा चटका बसतो, तरीपण सं&याकाळची
पिमेची रंगपंचमी पहायचा मोह काही सटु त नाही.
आकाशाdया पा$Q भूमीवर सं&याFकाशात समोरचं िशखर,
jयावरचा धमQ &वज, वर आकाशात रेघोट् या मारणा^या
बगयांdया माळा पाहता पाहता अंधार पडतो.
अिलकडे सलग अडीच तीन मिहने शाळा बंद असJयाने
समोरdया दोन शाळांdया वरdया मजJयांवरdया
िखड*यांdया छतावर पाच सहा घबु डं येऊन बसतात. इकडे
एका िलंबावर एक िपंगळा बसतो.
jया िपंगयाचं iश ... iश .... सGु झालं कl इकडे घबु डं
िकचिकचाट करतात. समोरचा रNता दपु ारी दोनलाच शांत
झालेला असतो. मागdया शाळे dया गॅलरीत मागdया
मिह यात एक मधमाशांच पोळं लागलं. बघता बघता ते भलं
मों झालं. घागरी, दोन घागरी मध िनघेल jयाdयातून. jया
पोयाdया सरळ रेषेत माझी टीgहीची खोली असJयाने
अंधार पडून टीgही लागला कl, चार पाच माशा येऊन
टयूबलाईटभोवती घYघावू लागतात.
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मग जेवणाची तयारी होईपय>त jयांना हाकलhयाचा उोग.
जेवणं झाली कl िदवसभरातलं झोपायdया आधीचं एकदा
मोबाईल पाहणं. स&या भट*या कु¸यांचं रNjयावर
अनिभिष सााmय असJयानं, jयांचे सीमावाद दहा
वाजJयापासूनचं सt
ु होतात. jयातून आमचं शहरं
पढु ा^यांच,ं गJलीगिणक कमीत कमी दोन दोन तरी पढु ारी,
तीच परंपरा यांचीही, jयाdयामळ
ु ं एखादा पढु ारी, jयाचा
घोळका आिण दस
ु रा पढु ारी आिण jयाचा घोळका अशी
काही काळ य&ु द रंगतात. नेहमीसारखा शेवट, शेपटी
घालhयानं होतो.
तोपय>त झोपेचं एक आवतQ न झालेलं असतं. पाणी oयायला
उठून बसावं तर कुठलं तरी एखाा गJलीतलं कुXं एक
भेसूर सूर धरतं आिण मग jयाdया पाठोपाठ या गJलीतनं,
jया गJलीतनं jयाची आवतQ नं सt
ु होतात. वातावरण
आणखीनंच भयाण होतं. घरापासून ते जगापय>तचे सगळे
नकाराjमक िवचार मSदूत गदc करतात. jयांना हातात काठी
घेतलेJया पोिलसाFमाणे हाकलून देता देता मSदू थकून जातो
आिण कधीतरी मा]या नकळत डोळे िमटतात.
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ता.क . उगीच मोठमोठया पNु तकांची नावं सांगून स&या हे
वाचतोय, ते वाचतोय असलं िकं वा रोज एक तास gयायाम
करतो, असJया थापा मारणार नाही. तो सगळा उjसाह
पिहJया मिह यातच संपला. फे सबक
ु वर लाईgह येऊन
दस
ु ^याला चाटण ायला मा]यापाशी कुठलीही मूळी अथवा
माXा नाही, उपदेशाचा डोस ायची माझी पाXता नाही.
jयामळ
ु े उाची िचंता करीत मी बापडा एक म&यमवगcय
झोपेची आराधना करतो.
अगदीच िन¡ादेवी अFस न असेल तर वीस लाख कोटxवर
िकती शू ये ावी लागतात िकं वा परवाdया घोषणेत
म&यमवगcयांसाठी न*कl काय होतं? असे F मनाला
िवचारतो हणजे मग मनासह बिु y शरणागती पjकtन
चटकन झोपेdया अधीन होते.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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39. dीरायगड : काही cमरण.....
सरता पावसाळा होता. अजून पावसाची झड काही
ऊणावली नgहती. Fतापगडावरचा लिलतापंचमीचा ऊjसव
आटपला आिण गाडी तशीच पढु े रायगडला दामटली. पाच
वाजायचा समु ार होता, पाचाडला पोहोचलो.
तेgहा देशमख
ु ांचे हॉटेलचे नूतनीकरण अजून झाले नgहते,
झोपडीवजा हॉटेल होते. मी, राजS¡ िटपरे आिण सोलापूरची
काही िमXमंडळी होती. आभाळ भtन आलं होतं. गरमगरम
कांदाभजी, चहा असा बेत सGु होता आिण पावसाला
सGु वात झाली. हा असा बोराएवढा थSब कोसळू लागला.
बघता बघता हॉटेलdया शेजारdया ओढयाच पाणी वाढलं.
हॉटेलमधे घोटाभर पाणी आलं. वGन पाhयातनं वहात
आलेले िवGळे , नानेट्या टेबलाखाली घोटाळू लागJया.
आ ही सगळे पाय वर घेऊन मांडया घालून बसलो.
तासभर पावसाचा िधंगाणा चालू होता. हा हॉटेलशेजाtन
वाहणारा ओढा कYझरdया पढु े 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. पु हा एक चहाचं आवतQ न झालं,
पाऊस ऊणावला होता. सॅक पाठीला लावJया आिण हॉटेल
सोडून रNjयाला लागलो. समोर जे काही िदसलं jयानं
वाचाच बसली.
शंभर एक हशxचा कळप शेण टाकत गेJयावर रNjयावर
जसे शेणाचे असंaय ढीग पडलेले िदसतील तसे िबळात
पाणी िशरJयानं रNjयावर सापांची वेटोळी पडली होती.
एवढे असंaय साप पिहJयांदा पािहले. सवाQ नमु ते म*ु काम
पाचाडलाच करायचा ठराव तातडीने मंजूर झाला.
रघवु ीरdया ओळखीने सावQ जिनक बांधकामखाjयाdया
गेNटहाऊसमधे राX काढली. सकाळी लवकर उठून
िचतदरवाजा गाठला. कालचा पाऊस जोरातच झाला होता.
गडाचे तीनही धबधबे अजून छान सGु होते.
खूबलढा बGु जापाशी आलो आिण काय आयQ , ठरािवक
वषा>नतं र (बहधा सात) फुलणारी कारवी, यावषc फुलली
होती. वाटेdया कडेने कारवीचा, तेरडयाचा आिण सोनकlचा
जणू बांध घातला होता. महादरवाmयापाशी आJयावर तर
तटावtन कोसळणारे धबधबे, खालचं िपंपळाच झाडं आिण
दरवाजा ते टकमक पसरलेलं गवत, jयावरची तेरडा
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सोनकlची नVी असं काही अ»ूत िदसतं होतं, आमचे
सोलापूरकर पार खूळाऊन गेले. गडावर गेJयावर सॅक
धमQ शाळे त टाकJया आिण खु यासारखे होळीdया माळावर
धावलो. अaखा गड हळद लागJयासारखा िपवळाधमक
िदसत होता. चांगला दोन िदवस म*ु काम ठोकला. परतताना
पु हा सगळं ते wiय डोळयात साठवून घेतलं. एक गो<
मनाशी न*कl के ली. इतर कोणjयाही वेळेला रायगडला
जाणं झालं तरी पावसायात एक च*कर न*कl मारायची.
दोन वषाQ पूवc बिUसिशरायाdया घाटातून मलकापूरला
चाललो होतो. कोकtड फाटयापासूनच पाऊस सGु होता.
घाट सt
ु झाला आिण पु हा रNjयावर तशीच सापांची
वेटोळी पडलेली िदसली. न राहवून पु हा एकदा रायगड
आठवला. हणलं वेळ आहे हाताशी तर तु हालाही सांगावी
आठवण. गेला नसाल कधी तर एकदा जाऊन या
पावसायात रायगडला.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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40. एक बुडालेली आठवण:- िहडlिश.
पूवcdया पणु े रायगड रNjयावर, भोरनंतर वरंधपय>त चांगला
तीस-पNतीस िकलोमीटरचा घाट होता, वरं&याचा घाट!
भोर सोडून ऐन घाटात िशरायdया आधी एक टुमदार खेडं
लागायचं िहडÈिश ! उजgया हाताला अन् डाgया हाताला
पसरत गेलेJया सहयाि¡dया पवQ तरांगा, याच रांगेत कुठतरी
नीरा नदीचा उगम. आसपासdया डYगरातून या नीरेला
खळाळत येऊन िमळणारे ओढे. डYगर उतारावर बांबूची बनं,
भाताची खाचरं अस सगळ िनसगQ सÆदयQ घेऊन हे गाव येjया
जाjया वाटेवरचा एक थांबा होतं.
दपु ारी दीडdया रायगड गाडीचे Éायgहर कं ड*टर इथे
जेवायला थांबत. रNjयाdया कडेला दोन तीन मोठी प¸याची
हॉटेल, समोर टोपJयातून करवंद, तोरणं, ताडगोळे , जाम
असा कोकणचा मेवा घेऊन बसलेJया कातकरी िया,
जंगलातून लाकूड फाट् याdया मोया डो*यावर आणून
िवकायला बसलेले मोळीिवके . एका शेडचं एसटी Nटँड,
शेजारीच िजJहा प0रषदेची शाळा.
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ब^याच वेळा Éायgहर, कं ड*टरचं जेवण होईपय>त आमची
पोटपूजा चालायची. भजी, िमसळ, बटाटेवडा, एकदा पोटोबा
थंड झाला कl मग घाटात छान झोप लागायची.
एकोणनgवद सालचा जून मिहना, मी आिण डॉ. लोहोकरे
मोटरसायकलवtन रायगडला चाललो होतो. पाऊस सGु
होऊन पंधरा िदवस झाले होते. नीरेला ब^यापैकl पाणी होते.
भाताdया खाचरांतून तांदळाच बी िपNकाtन िचखलात
उगवलेली िहरवीगार रोपं वा^यावर डोलत होती.
गावाdया अिलकडे एका छोटया वळणावर एक छोटा पूल
होता, jयाdया उजgया बाजूस एका ओढयावर तयार झालेला
छोटा धबधबा. Nटँडवर चहा झाला. िभजतच घाटात
िशरलो. रवीला हटलं, भाताची खाचरं काय छान िदसत
होती नाही? भात तयार झाJयावर काय दरवळ सूटत
असेल? तो हणला, jयात काय पु हा ऑ*टोबरमधे परत
येऊ आिण खरचं jयाचं 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 ह0रहरे$र गाठलं.
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असा तो रायगडवारीतला महjवाचा थांबा! पढु ं पाच दहा
वषाQ त नीरा देवधर FकJपाच काम सt
ु झालं. तंबु णार पाणी
पार मागं डYगरापय>त जाणार होतं, िन यापेVा जाNत
रNताही पाhयाखाली जाणार होता हणून मग गाव उठवलं,
रNताही उचलून वर डYगरावर नेला.
एक हसतंखेळतं खेड,ं jयातJया आठवणीसह पाhयात बडु ू न
गेल.ं तो Nटँड, ती शाळा, सगळं सगळं !
िशJलक उरले फ पाhयातून वर आलेJया झाडांचे शSडे .
मागdया वषc माचQ मधे, रायगडवर फUे िशकNतdया संिहतेचं
पूजन कtन परतत होतो. उ हाळा असJयानं पाणी पार
पढु ंपय>त गेलं होतं. मागचा सगळा भाग उघडा पडला होता.
एका वळणावर गाडी वळली आिण शाळे dया ढासळलेJया
दगडी िभंती पाhयात अधQ वट िदसJया. Vणभर गाडी
थांबवली. ती शाळा, jयाशेजारचा एसटी Nटँड, डाgया
हाताचा पूल, समोरdया पाhयात िवtन गेलेJया कूडाdया
झोपड् या. आठवणxची िकलिकली झालेली दार घ© लावून
घेतली. डोळे िमटले. नकळत हात जोडले गेले. Éायgहर
मा]याकडं बघतच रािहला.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.

आनंदाचे डोही 139

28-05-20

41. आmा लnात येतयं .......
दोन मिहने पूणQ आÀNवकlयांdया गराडयात असूनही,
सगया Fकारचे िजभेचे चोचले पूरवले जात असूनही,
सगया सख
ु सोयी आजूबाजूला असतानास&ु दा मन रमत
नाहीएं, सारखं उचलून टाकJयासारखं होतय. हणून आUा
समजतयं ताjया, कl अंदमानात तु ही अकरा वष कशी
काढली असतील ?
ती वरdया मजJयावरची अGं द, अंधारी कोठडी,
एकटेपणािशवाय, दस
ु रं कोणीही सोबतीला नाही, दरवाmयात
गजांना धtन उभं रहावं तर समोर िदसणारा फाशीचा
वधNतंभ, आभूषणं हणून हातापायातले साखळदंडांचे
अलंकार, jया रबरासारaया रोटया आिण पालxचे, सापांचे
तक
ु डे असलेJया भाmया ! कुणासाठी सहन के लतं हे सगळं
? रl आव झालेली असतानासy
ु ा तो िफरवलेला कोलू,
ती का«याकूट कुणासाठी के लतं हे सगळं ? या भारतभूमीला
Nवातं¸य िमळावं हणून ? पण मग ितला Nवातं¸य
िमळाJयावर एकमताने तु हाला या देशाचे पिहले रा~¨पती
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हणून मानाने नेमलं जायला हवं होतं, ितथं खनु ाdया
गु ´ातला आरोपी हणून लाल िकJJयात बसवलं गेल.ं
आUा लVात येतयं ताjया, तु हाला jयावेळेस काय वेदना
झाJया असतील ? अंदमानापेVा जाNत jया वेळेला तु ही
gयिथत झाला असाल !
रjनािगरीत तु ही पिततो&दाराचं के वढं काम के लतं ? ती
सहभोजनं, ते पिततपावनमंदीर ! jयांनीही तु हाला
आजपय>त कधीही मनापासून िNवकारलं नाही. कुणासाठी
करत होतात हे सगळं ? mयांनी तमु चं नाव घेhयाआधी
दहावेळा FायिU यायला पािहजे होतं, तीच मंडळी
आजही तु हाला माफlवीर हणून िहणकस शेरे मारताहेत.
jयांना Nवातं¸य िमळवून देhयासाठी एवढं िदgय करायची
काय गरज होती ? कमरेचं धोतर बदलhयाइत*या सहज
0रतीने mयांनी आपJया भूिमका बदलJया, डो*यावरची
टोपी बदलhयाइतके सहजपणे mयांनी आपलं िहंदjु व बदलले
jयांdयासाठी इत*या खNता खायची काय गरज होती ?
ताjया तमु dया ज मवेळेचा कायं गणु होता कुणास ठाऊक,
पण िजवंतपणी आिण मेJयानंतरही तमु dयाइतकl वंचना
कुणाdयाच वाट् याला आली नाही !!
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आUा लVात येतयं ताjया, तु ही या लोकातले मानव
नgहताच. तमु चं अवतारकायQ आ हा पामरांना कधीच कळलं
नाही. वावटळीत भरकटणारांनी वादळाला आमंXण दयायचं
नसतं, होळीdया हडgयातला नारळ काढणा^यांनी
mवालामूखीdया वाटेला जायचं नसतं.
ताjया, तमु dया अंतःकरणातून बाहेर पडणारा देशभिचा
रसरसता लाgहा पेलhयाची सोडाच,पहाhयाचीपण आमची
ताकत नाही. जात-पात, धमQ , NवाथQ , राजकारणं, अहंकार,
अoपलपोटेपणा यांdया िचखलात िलडिबडलेली,
वळवळणारी गांडुळं आ ही, आ हाला शेषाचं Gप काय सहन
होणार?
आUा लVात येतयं, शरीरात ताकद असेतोपय> त तु ही
आमdयासाठी झटलात. पण शेवटी शेवटी तमु dयाही लVात
आमची पाXता आली असेल. सभोवताली चाललेलं
gयिपूजक राजकारण पाहन तु हालाही वाटलं असेल, हेिच
फळ काय मम तपाला? हणून मग तु ही इdछामरणी
िपतामह भी~मांसारखं इdछामरण िNवकारलतं, Fायोपवेशन
कGन !!
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दाराशी आमंXण देऊन बोलावलेJया मjृ यूdया खांावर हात
टाकून Nवगc िनघून गेलात.
तमु चे क<, तमु चा jयाग, तमु ची िविजगीषु वU
ृ ी,तमु चं
सािहjय, तमु चं काgयं, तमु ची Fखर देशभि, तमु चं ¡<ेपण,
तमु ची दूरw<ी, तमु dयातला अखंड सावध असणारा
राजकारणी यातलं काही काही आ हाला समजलं नाही,
काही काही लVात रािहलं नाही, लVात रािहली फ तमु ची
जात ! कारण हJली आपJया देशात तेgहढ् या एकाच
गो<ीची चलती आहे. jयावtनच तमु चं कतQ jृ व Nवीकारायचं
कl नाकारायचं हे ठरवलं जातं. ताjया, माफ करा आ हाला
!!
आUा लVात येतयं कl तु हाला अनयु ायी का िमळाले
नाहीत, कारण तु ही एक लखलखती, धगधगती अिbनिशखा
होतात, तमु dयाबरोबर चालून कोण कशाला Nवतःला जाळून
घेईल ? ©अॅड. आनंद रा.
देशपांडे. .
(Image Curtacy - Google Images)
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42. खापराचा खेळ .......
आपJयासारaया (तथाकिथत) लोकशाही असलेJया देशात
कुठलीही समNया हाताबाहेर गेली कl ती समNया िनमाQ ण
करणारे, ती समNया वाढhयासाठी हातभार लावणारे, jया
समNयेचा फायदा उठवणारे, jया समNयेकडे दल
ु Q V करणारे,
jया समNयेवर उपाय सचु वणारे, jया समNयेशी संबिं धत
असलेले, संबिं धत नसलेले सगळे िमळून एक आवडीचा
खेळ सt
ु करतात.
तो हणजे खापराचा खेळ आिण एकदा का खेळ सGु झाला
कl jया समNयेचा परु ता खेळखंडोबा होतो. आिण jया
समNयेमधे होरपळून िनघालेJया सवQ सामा य जनतेला तो
खेळ बघत रहाhयािशवाय दूसरं काही करता येत नाही.
काय असतो हा खेळ ? एका मोठया गोलाम&ये ( आताdया
संदभाQ त संपूणQ देशभराम&ये ) ही लोकांनी, लोकांसाठी
िनमाQ ण के लेली जी लोकशाही आहे jयामधले जबाबदार
लोक, मग ते कुणीही असतात, राजकारणी, समाजकारणी,
पXकार, सािहिjयक, शासनातील अिधकारी, कमQ चारी,
gयावसाियक आिण बेजबाबदार नाग0रक आपापJया
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जबाबदारीचे खापर घेऊन jया 0रंगणात येतात आिण एकदा
का ती समNया हाताबाहेर गेली कl मग अjयंत चतरु पणे
आपJया हातातील जबाबदारीचे खापर दस
ू ^याdया
डो*यावर फोडायचा Fयjन सt
ु करतात. माX हे करताना
दूसरा कुणी jयाचे खापर आपJया डो*यावर फोडणार नाही
याची काळजी यायची असते.
एकदा का, हा खेळ सt
ु झाला कl सवQ सामा य होरपळलेली
जनता हताशपणे हा खेळ पाहात बसते, *विचत Fसंगी
टाया वाजवते, *विचत Fसंगी तJलीन होते, कधी बेभान
होते पण मूळ मªु ा हणजे ती मूळ समNया िवसtन जाते
अशी या खेळाची ताकद आहे .
स&या आपJयाकडे हाच खेळ रंगात आला आहे. कS ¡
सरकार, राmय सरकार, शासकlय अिधकारी, Fशासन,
राजकारणी, jयांचे पाठीराखे, jयांचे ि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 नंबर कधी लागतो
याची वाट पहात असलेले, रNjयावर, घरात मGन पडणारे,

आनंदाचे डोही 145

जाjयातले , सपु ातले सगळे जण हा रंगलेला खापराचा खेळ
आता टीgहीवर, फे सबक
ु वर, ट् वीटरवर, वतQ मानपXात
लाईgह पहातील, मरेपय>त आपली करमणूक कtन घेतील.
जगून वाचून िशJलक रािहलेले, पु हा याच लोकांdया
पालaया वाहतील आिण पु हा पढु dया समNयेची आिण
jयानंतरdया खापराdया खेळाची वाट पाहतील.
लोकशाहीचा िवजय असो !!
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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43. hहणे नरसैयो तेनो .....
पहाटेचं गार वार सटु लं, तसं पांघtण गंडु ाळून मरु कुटून
झोपलो. उ हायाचे िदवस होते, jयामळ
ु े म*ु काम
सांगोJयात होता. िदवसभर शेतात, िमXाdया पोJ¨ीवर, कुठं
कुठं भटकून झालं तरी राXी ब^याच वेळा िमXाdया,
सनु ीलdया गdचीवर झोपायला असायचो.
सनु ीलच घर थोडं एका बाजूला, भोवती बाभळीचं रान,
काही जु या बाभळीdया फांा गdचीवर पसरलेJया
असायdया. िसमSटची गdची िदवसभर तापलेली असायची.
मग झोपhयापूवc बादलीभर पाणी माtन गoपा मारत
बसायचं. jया राXी अंथtणावर पडून बराच वेळ संत
सािहjय, jयावरची गायकl असं गoपा<क सGु होतं.
पहाटेdया गारठयात झोप लागली. काही झालं तरी सनु ीलला
पहाटे उठायची सवय होती. माझं सगळचं िनवांत.
मा]याबरोबर jयाचा दस
ु रा चहा gहायचा. jया पहाटे jयाने
उठJया उठJया रामरतन धन पायोची कॅ सेट लावली.
मी अधQ वट जागा, अधQ वट झोपेत. पण लताबाई ंचे Nवर,
नरसी मेहता, तल
ु सीदास, मीरा यांची भजनं, पहाटेची शांत
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वेळ काही वेगळाच माहौल जमून गेला. एक एक भजन असं
आत आत मनाdया गाभा^यात उतरत होतं. वै~णवजन तो
तेणे किहए रे.. याचा कॉपीराईट गांधीजxचा. jयामळ
ु े ते कधी
एवढं मनापासून, िनवांत ऐकलं हवतं. पण jया पहाटे, jया
वातावरणात, लताबाई ंनी माझी िशकवणीच घेतली. नरसी
मेहतांdया भजनाचा एके क पदर उलगडून दाखवला.
माहौलच असा होता कl एक एक ओळ मनाdया तळापय>त
उतरत गेली.
पंढरपूरdया िवठोबाdया देवळाdया सभामंडपात कधीतरी
नरसी मेहतांचे िचX पािहलेल,ं पण jया वेळी जो अथQ मनात
उतरत होता jयावGन, पhु य ते परोपकार, पाप ते परपीडा,
हणणारे परािवया नारी, माऊली समान हणणारे,
तक
ु ोबाच िदसत होते. कुणीतरी हटलयं, संत िदसती
वेगळाले, परी अंतरी िमळाले. हे िकती खरं आहे. काल
मल
ु गी आवडीने वै~णवजन ऐकत होती, ितला हणालो,"अथQ
कळतोय का?" ती हणाली, "तु ही सांगा कl !" आज ितला
अथQ सांगताना, मला तो कसा आिण के gहा कळला हेही
सांगेन. सहज वाटलं तु हालाही सांगावं.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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44. या वाटेने ......
या वाटेने ......
या वाटेने जावे वाटे,
िजकडे वाट फुटे II
िहरवा पाऊस, ओला वारा
सजल घनातून, बरसत धारा
िचंब दाटJया, गdच ध*ु यातनु
अविचत कुणी भेटे ..
या वाटेने, जावे वाटे
िजकडे वाट फुटे ॥१॥
तणृ ांकुरांचे उभवनु ी पाते
रोप सानल
ु े, सचु वनु ी जाते
कधीकाळdया तषृ ातQ बीजा
जीवनरस भेटे .....
या वाटेने जावे वाटे,
िजकडे वाट फुटे ॥ २॥
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पानांवरती ओली थरथर
वेळूमधनु ी घमु े सNु वर
दविबंदचूं े होऊन ओझे
एखादे पान तटु े ....
या वाटेने जावे वाटे
िजकडे वाट फुटे ॥ ३ ॥
भोगीत जावे, हे वनवैभव
उमटू न ावे, कुठे पायरव
अनाËात या सÆदयाQ ने
नयनांचे ऋण ही िफटे
या वाटेने जावे वाटे,
िजकडे वाट फुटे ॥४॥ ©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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45. nेfसंयास
िवजयदगु ाQ तलं एक देखणं, चौसोपी, कौलाt घर, ओसरीपढु े
देखणी, काळजीपूवQक जपलेली फुलबाग, एक Fस न तळ
ु शी
वदंृ ावन, बाग संप,े ितथून सम¡ु ाची पळ
ु ण सt
ु होई. पढु ं
नारळीच, सt
ु चं बन. घराdया डाgया उजgया हाताला
Nवdछ, सारवलेलं अंगण. नारळाdया, पोफळीdया वा^याने
पडलेJया झावया नीट एकावर एक रचून ठेवलेJया.
मागdया बाजूला ओसरी. परसात एक छोटासा आड. पाच
पंचवीस नारळाची आिण पोफळीची झाडं. सगळं घर लaख.
पांढराश®ु रंग िदलेला. अगदी घरावरdया कौलांdया
फटीतस&ु दा कुठही गवत उगवलेलं नाही. दारात सरु ख
े
रांगोळी.
ित हीसांज झाली, तशा Fभावतीताई ( हणजे माझा िमX
राजीवची आजी ) हातात िदवा घेऊन तळ
ु शी वंदृ ावनापाशी
आJया. खालdया कोनाडयात िदवा ठेवून jयांनी हात
जोडले आिण jया ओसरीवर येऊन खचु cत टेकJया. भरती
सGु झाली होती, पौिणQ मा अमावNयेला कधी कधी पाणी
सt
ु dया बनापय>त यायच. आज भरतीच पाणी जरा जाNतच
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खंदु ळत होतं. भरतीची आठवण झाली तशी आजीdया
चेहे^यावर एक हलकlशी िNमतरेषा उमटली.
ऐ ंशी वषा>पूवc हणजे एकोणीसशे चौतीस साली ही दयागौरी
रमाकांत Fभूदस
े ाई, सोळाgया वषc लbन होऊन Fभावती
Fभाकर पGळे कर बनून िवजयदगु ाQ त आली jया िदवशीपण
भरती होती. मोठी भरती ! jया िदवशी ती अशीच ओसरीdया
खांबाला टेकून लाटांकडे पहात उभी होती.
Fभाकरपंतांच गावात दक
ु त, आते - मावस,
ु ान होतं. चल
मामे भावंडांचं िमळून तीस चाळीस जणांच कुटुंब. पै पाgहणा,
नोकरचाकर िमळून प नास जणांचा Nवयंपाक दवु  करावा
लागे. भरतीपाठोपाठ ओहोटी येते हणतात ती गत झाली.
मूलं मोठी झाली तशी िशVणाdया, नोकरीdया िनिमUाने
NवतंX घरं झाली. पूण,े मंबु ई, रjनािगरी, कोJहापूर आिण
मग पाखरांना पंख आले तसे पाखरं उडून दरू देशी गेली.
कुणी अमे0रका, कुणी इंbलंड, कुणी ऑN¨ेिलया.
प नास लोकांनी भरलेJया या घरात आता फ दोन माणसं
उरली एक आजी आिण एक मल
ु गा. सगयाच गो<xना
ओहोटी लागलेली. आजीचं वयपण आता चौ^याhणव हणजे
तीपण एक ओहोटीच !
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आजीची नजर दूर िदसणा^या िवजयदगु ाQ dया तटावर
िखळली होती. सारं जग हा िकJला पहायला येतं पण आपण
गेली ऐ ंशी वषQ इथ या िकJJयासमोर राहन कधी हा िकJला
पािहला नाही. एवढच काय, लbन होऊन आले तशी या ऐ ंशी
वषाQ त िवजयदगु ाQ dयाबाहेर पाऊलस&ु दा टाकलं नाही.
काय हणालात? कस श*य आहे? अहो पण हे मा]या
बाबतीत घडलं ना. VेXसं यास घेतलेJया एखाा तपिNवनी
सारखी, मी गेJया ऐ ंशी वषाQ त या गावाdया वेशीबाहेर
पाऊलही ठेवलं नाही. काय सGु वातीdया काळात
हळदीकंु कुवाला गावात गेली असेन तेgहढीच. खर नाही ना
वाटत. अहो पिहली प नास वषQ तर या प नास जणांdया
कुटुंबाचं हव-नको बघhयात गेली, पढु ची तीस वषQ माहेरपणं,
बाळं तपण करhयात गेली. आUा चौ^याhणव संपेल.
आपJया पायांनी उभी चालत या घरात आले होते, आता
चौघांdया खांावtन आडवीच जाईन.
अशी िवचारात हरवले असता मल
ु गा, कोJहापूरचा नातू
राजीव आिण jयाचे तीन चार िमX आले. राजूने ओळख
कtन िदली. पोरं घर पाहन हरखून गेली, तोपय>त आत
जाऊन jयांdयासाठी गळ
ु पापडीचे लाडू घेऊन आले.
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मग पु हा थोड् या गoपा. िनघताना राजूचे िमX हणाले,
"पढु dया वेळी इथे रहायलाच येऊ." हसून हटलं, "मी आहे
तंवर या."
िद .२४ ऑ*टोबर २०१४, Fभावती आजी गेJया, गेJया
jया िवजयदगु ाQ तून थेट NवगाQ तच! काकाही मग मंबु ईला
आपJया मूलीकडे िनघून गेले, कारण jयांचीही सUरी
उलटली होती. घराला आता कुलपु असते. समोरची बागही
सक
ु ू न गेली आहे. भरतीdया लाटा अधूनमधून धीर कtन
ओसरीवर आजी िदसते का? ते बघायला बागेdया
कंु पणापय>त येऊन जातात. तेgहढीच काय ती जाग. बाकl
मग सगळं शांत असतं .....
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे. (Image Curtacy - Google Images)
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46. सदा सवTदा देव सिनध आहे ....
२०१४ चा नोgहSबर मिहना. गdच अंधार, हवेत चांगलाच
गारठा होता. रायगडावरdया हUी टा*याdया िभंतीवर बसून
होतो. सकाळी सहा वाजता सयु श िवालयाचे शंभर
िवाथc घेऊन सोलापूर सोडलं होतं. सं&याकाळी पार
अंधार पडJयावर पाचाडला पोहोचलो. पोरं सावकाश चढत
चढत येत होती. मी पढु येऊन हUी टा*याdया िभंतीवर
पोरांची वाट पहात बसलो होतो.
अंधारात काही िदसत हवतं. आजपय>तdया एके क
रायगडdया वा^या आठवत होjया. कधी एकटा, कधी
गोतावळा. Fjयेक वेळी नवीन अनभु व, नवीन कथा. या
वेळेस काय अनभु व येणार कोण जाणे, असा िवचार करीत
असतानाच महादरवाजाdया घळीतून पोरांdया घोषणा,
बॅट^यांचे Fकाश िदसू लागले. वाकून पािहलं तर मशालxची
रांगdया रांग िदसावी तशा बॅट^या िदसत होjया. पोर जशी
वर आली तसा दंगा ऐकू येऊ लागला.
थोडं पढु ं जाऊन पािहलं तर दोन िशVक एका पोराला
पाठीवर घालून घेऊन येत होते. पोरगं अVरशः ठोठो

आनंदाचे डोही 155

बYबलत होतं. िवचारलं, "काय झालं?" तर हणाले, "वाटेत
कुठतरी िवंचू चावला". माझी अवNथा काय वणाQ वी? कसंबसं
jया पोराला एमटीडीसीपय>त आणलं. मग सGु झाली
डॉ*टरांबरोबर फोनाफोनी. तोवर दोन चार पोरं रोपवेकडे
पाठवली. डॉ*टर फोनवtन िवचारत होते, िवंचू कोणjया
रंगाचा होता? माझ कoपाळ ! jया िम© अंधारात पोरांना
काय कळणार होतं? एक डॉ*टर हणाले, "jयाdया
oलेटलेट कमी होतील, ताबडतोब महाडला घेऊन जा".
पाचाडला फोन कtन जीपची gयवNथा के ली.
पोरगं ओरडतच होतं. मोरे नावाचा एमटीडीसीचा मॅनेजर हा
सगळा गYधळ पहात होता. jयाने कँ टीनमधJया पोराला
सांिगतलं, "जा रे, बाजारपेठेमागdया हाता^याला घेऊन ये".
पंधरा िमनीटांत हातारा हजर. jयानं आधी घोळका के लेली
पोरं बाजूला के ली. एका िशVकाला पोराला धरायला
सांिगतलं. हाफ पॅ ंट् dया िखशातून दोन पूड्या काढJया,
पोरावtन ओवाळून लांब टाकून िदJया आिण mया पायाला
िवंचू चावला होता jया पायाdया वGन चार बोटं अंतरावtन
आपला तळहात मांडीपासून बोटापय>त खाली आणला,
पोरगं खdचून आरडायला लागलं, jयान हात बोटांवtन
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खाली घेऊन झटकला आिण पोरगं टुणकन उडी माtन उभं
रािहलं. वेदनेचा लवलेशही चेह^यावर नgहता. मा]यासकट
हजर असलेले प नास साठ जण अवाक! नेमकं काय झालं
तेच कळे ना. सावरेपय>त हातारा आला तसा अंधारात गडप
झाला होता.
के वढया मोठया संकटातून वाचलो होतो. काय काय धावपळ
करावी लागली असती. िजथ उभा होतो ितथूनच िशव
समाधीकडे बघून हात जोडले. पोरांची जेवणं ऊरकून घेतली
आिण दोन िशVक बरोबर घेऊन तडातडा राXीच समाधी
गाठली.
हात जोडून समोर उभा रािहलो. मनात हणालो, इतके
वेळेला, इत*या जणांना घेऊन तूमdया दशQ नाला आलो.
कधीच कसलं संकट येऊ िदलं नाहीत. सगयांना सख
ु tप
घेऊन यायचात आिण सख
ु tप पोहोचते करायचात,
तमु चाच आधार असायचा आिण असतो ही.
आज परीVेची वेळ होती, पण तु हीच jया हाता^याdया
Gपात येऊन सोडवलत. काय बोलू ? अशीच कृपेची सावली
आय~ु यभर िशरावर राह दे. चं¡ाचा मंद Fकाश पडला होता.
बराच वेळ तसाच बसून होतो.
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थंडी वाढली तसे मग एमटीडीसीला परतलो. समथQ वचनाचा
साथQ अनभु व आला होता,
सदा सवQ दा देव सि नध आहे |
कृपाळूपणे अJप धा0र<य पाहे ||
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.

(Image Curtacy - Google Images)
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47. मेरे नैना सावन भादo,
मेरे नैना सावन भादY,
िफर भी मेरा मन oयासा ......
माणसाचं मन मोठं िविचX आहे. लहान मल
ु ांना जशी घरात
नसलेलीच खेळणी हवी असतात तत jयालाही आपJया
आवा*यात नसलेJया, आपJया कVेबाहेरdया अFाoय
गो<xची ओढ असते, इdछा असते. मेहबूबामधJया आनंद
बVxनी िलिहलेJया या गाजलेJया गाhयाdया ओळी काहीसा
तोच अथQ Fकट करतात. jयात एक अजून अंतभQ ूत 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 माझं मन माX
अजूनही तहानलेलचं आहे.
आय~ु याdया पंचवीस, प नास आिण पंचाहUर या तीनही
टooयांवर Fjयेक माणसाला हा अनभु व आJयािशवाय रहात
नाही. आपJया पाXतेनस
ु ार, क<ांना अनस
ु tन आिण
Fारpधानस
ु ार परमे$राने आपली झोळी भरलेली असते. पण
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झोळीत काय पडलं यापेVा काय पडलं नाही, िकं वा काय
पडलं असतं िकं वा काय पडायला हवं होतं याचाच माणूस
िवचार करत रहातो.जे हातातून सटु लेलं असतं ितथं एकतर
आपले Fयjन कमी पडतात िकं वा दस
ु ^याचे Fयjन बाजी
माtन जातात, नाहीतर ते आपJया Fारpधात तरी नसतं.
एखाा वा^याdया झळ
ु ू कlसारखं ते आपJया आय~ु यात
डोकाऊन जातं, नेमके आपण jयावेळी मनाने एकाv झालेले
असतो. मग ते wiय, ती gयl, ती संधी अwiय झाली तरी
आपJया मनाdया पटलावर कोरले गेलेले ते िचX शेवटपय>त
पस
ु ले जात नाही. िकतीही Fयjन के ला तरी !
िचXपटात ते गाणे थोडे वेगया संदभाQ ने हणजे
पनु जQ माdया संदभाQ त येते. पण मी जेgहा जेgहा हे गाणं
ऐकतो, तेgहा तेgहा मला माX रोजdया आय~ु यातले संदभQ च
िदसत रहातात, सूचत रहातात. आपJया हातून सटु ू न
गेलेली, आपJया Fारpधात नसलेली एखाा अFाoय
गो<ीची, ओढ, जाणीव हे गाणं कGन देतं आिण िसनेमातJया
सारaया या गो<ी जेgहा आपJया आसपासच असतात,
jयांdया चाहली वारंवार मनाला NपशQ कGन जातात, तेgहा
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माX ती जाणीव, ते सूर सगळं अNवNथ आिण थोडया
वेळापरु तं का होईना सगळं उ&वNत कtन जातात.
खरं ना ? तपासून पाहा.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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48. मगंु शी .. मcु क .... माcक ...
या महामारीdया काळात अनेक Fितभावंतांची 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, jयांचे शSडे बैलांनी खाऊ
नयेत हणून बैलांना मंगु शा ( मNु कं ) बांधत असत.
एका िचXात मंगु शा बांधलेले बैल तर दूस^या िचXात,
अथाQ तच स&याdया, माNक घातलेला शेतकरी आिण
अथाQ तच 0रका या तYडाचे बैल होते. आता िवचाराचा मªु ा
हा आहे कl हे ( माNक Fकरण ) फ माणसाdयाच
वाटयाला का आलं ? आज अखेरपय>त एकही पVी, Fाणी,
िकटक, अगदी माकडा वानरांसारखा सNतन Fाणीसy
ु ा
महामारीने दगावJयाची एकही खाXीशीर बातमी नाही. अशा
िNथतीत फ माणसेच, या महामारीची िशकार का होत
असावीत ? एवढा Nप< संदशे िनसगाQ ने आजवर कधी िदला
नgहता. मग फ माणसांdयाच मस
ु *या आवळायची वेळ
िनसगाQ वर का आली ? आिण आपJयावर आलेली वेळ
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माणसाने तरी समजून घेतली आहे का ? गेJया दीडशे वषाQ त
झालेJया औोिगक ांतीने माणूस बेभान, बेताल आिण
बेमवु Q त झाला होता. िनसगाQ सह सारं जग एवढंच काय
अंतराळस&ु दा िजंकJयाdया वJगना jयाने सGु के Jया
होjया. jयाdया उलाढाली सारं िनसगQ च उलटं सल
ु टं
िफरवणा^या होjया. दैनिं दन आय~ु यात माणसे अहंकाराने,
पैशाने, सUेने, jयागाने माजली होती. तYडाला येईल ती
बडबड सGु होती. हे कुठंतरी संपायला हवं होतं, कुणीतरी
याला वेसण घालणं आवiयक होतं.
अशावेळी एका अwiय िवषाणूने ही भूिमका पार पाडली.
आता तो मानविनिमQ त आहे का िनसगQ िनिमQ त या चचने
jयाdया प0रणामावर काही फरक पडत नाही, उपायांवर
पडेल कदािचत ! पण लाखभर माणसांपVे ा जाNत बळी
घेऊनसy
ु ा माणसातJया अहंकाराचा jयाला बळी घेता
आला नाही. माणूस असाच बेभान जगत रािहला तर एक
िदवस तो Nवतः सह सा^या मानवजातीचा आिण या सदंु र
िव$ाचाही नाश करेल. या महामारीचा संदशे समजलेले
काही देश, काही शा¬ एकX येत आहेत, jयाdयावर
िवचार करताहेत, ही एक चांगली गो< आहे, पण िनिवQ वादपणे

आनंदाचे डोही 163

या मोिहमेचे नेतjृ व भारतालाच करावे लागेल कारण सा^या
िव$ाdया कJयाणाचे कोणतेच तjव¬ान भारतािशवाय अ य
कोणाकडेही नाही आिण jयाdयाच जोरावर सा^यांना
िव$ासात, कवेत घेऊन आपला देश ही लढाई िजंकेल याची
मला खाXी आहे. या लढाईत काही जणांdया मस
ु *या
आवळाgया लागतील िकं वा काही बैलांdया मस
ु *या कायम
ठेवाgया लागतील jयाला पयाQ य नाही.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे
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49. साकडं ....
या वषc पाऊस जरा लवकरच आला. जे}ाdया शेवटचे
शेवटचे वळवाचे एक दोन तडाखे संपताहेत, तोवरच
पिमेला मेघांनी फळी धरली. वा^याचं भूत अंगात
आJयासारखं इकडून ितकडून पळू लागलं. jयानं jया
ढगांdया फळीतले चार दोन चक
ु ार अितउjसाही ढग पकडले
आिण jयांना पढु ं घालून पळवत आणलं आिण रायगड थोडा
िशंपडून घेतला. खरपूस भाजलेJया मातीचा आिण मGु माचा
वास सटु ला. सोनकl, तेरडा आिण इतर गवतफुलांनी
पटापटा आपापJया जागा धरJया आिण अजून मगृ
उजाडतो न उजाडतो तोच काडकन िवजेचा चाबूक ओढीत
पाऊस येऊन दाखल झाला.
गेला आठवडाभर संततधार सt
ु होती. अिजबात खळ
नgहता. एgहाना सांदी सापटीतले छोटे झरे, मोठे खळाळ,
धबधबे सt
ु झाले होते. एकाच गो<ीची कमी होती.
कुठJयाच िशवभाचा पायरव येत नgहता, चाहल लागत
नgहती. जे}ातला राmयािभषेकाचा उjसवसy
ु ा जेgहा सनु ा
सनु ा गेला, पाच प नास जणच येऊन अिभषेक कtन गेले
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तेgहा माX िशवसमाधीdया मनात शंका आली. काय बरं
झालं असेल ? ितनं थोडं वाकून आतJया जगदी$राdया
नंदीला हाक मारली. पण तो िढ म काही हलेना. तेgहा मग
नगारखाना हसून ितला हणाला, "अगं, jयाचं लV बाहेर
असतं कधी ? कायम मान, नजर आिण कान आंत
गाभा^याकडे टवकारलेले ! थांब, मीच थोरJयाला िवचारतो"
हणून jयानं मान जराशी वर के ली आिण राजसभेdया
नगारखा याकडं बघून हात हलवला. थोरलाही jयाच िचंतेत
पडला होता. jयानंही धाकटयाला बघून हात हलवला.
तेवढयात एक वा^याची झळ
ु ू क खालdया दरवाmयातून
चालली होती, ितला थांबवीत jयानं धाकटयाला िनरोप
िदला "सं&याकाळी िदवस मावळायdया वेळेला
िशवसमाधीला घेऊन होळीdया माळावर ये. ितथं िनवांत
भेटू. मी सदरेला, मेघडंबरीला आिण राणीवशाला िनरोप
देतो".
सं&याकाळी िदवस बडु ायला घटकाभर िशJलक असताना
िशवसमाधी अन् जगदी$राचा नगारखाना होळीdया
माळावर आले. चटकन जाऊन jयांनी िशरकाईला डोकं
टेकवलं, वळाले तो, पतु याdया उजवीकडून राणीवसा,

आनंदाचे डोही 166

राजसदर आिण नगारखाना येताना िदसले. मग ितथच
पतु यासमोर ऐसपैस बैठक बसली. राजसदर
िशवसमाधीला हणाली, "आपण एवढया लांबून इथं येऊन
बसलो, जरा jया बाजारपेठेला हाक मार कl." िशवसमाधी
हणाली, "मी बाई तमु dयात वयानी सगयांत लहान, माझा
ज मच मळ
ु ी १९२५चा ! तु ही सगळे एका वयाचे, पार
थोरJया राजांपासूनचे, तु हीच हाक मारा." jयात काय एवढं
हणून राणीवशाने बाजारपेठेला हाक मारली. तो बाजारपेठ
उUरली, "तु हाला काय वाटलं, मला ऐकू आलं नाही ?
येतच होते मी, हे बघा" हणून ितनं नNु त इकडं तYड
वळवलं. पतु यातले राजे या गoपा ऐकून गालातJया गालात
हसले.
इकडdया ितकडdया गoपा झाJयावर थोरJया नगारखा यानं
िवषयाला हात घातला, " यावषc अजून िशवभांची गदc
कशी नाही ?" "मी सांगू ? मी सांगू ?" हणत िशवसमाधी
पढु ं सरकली. "सांग बाई, तू सांग, वयानं लहान असलीस
तरी तझ
ु ा मान मोठा." राजसदर हणाली. "अगं, तसं नाही
ग, परवा अिभषेकाला आलेली मंडळी जेgहा मा]या पायावर
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डोकं ठेवीत होती ना, jयावेळी सगळे मनातJया मनात
FाथQ ना करत होते कl हे महामारीचं संकट लवकर नाहीस
करा महाराज." "अNसयं होय, तरीच परवा अिभषेकाdया
वेळेस सगळे तYडाला शेले गंडु ाळून आले होते" मेघडंबरी
पटु पटु ली. तेgहढयात, PीगYदयाdया टोकाकडून आलेला
वा^याचा सोसाटा होळीdया माळावर पोहोचला. ही सगळी
बडी मंडळी ितथं एकX झालेली पाहन, तो ितथचं
jयांdयाभोवती घोटाळू लागला. jयांdया चचवtन उडत
उडत िवषय jयाdया कानावर पोहोचला.
jयालाही आयQ वाटलं. मग jयानं मनाशी एक िनय के ला,
या सगयांकडे वळून तो हणाला, "मंडळी, तु ही सगळे
एकX आलेले पािहJयावरच, मा]या लVात आलं होतं का
िवषय गंभीर आहे. ´ाdया jयाdया हातून सटु णारा नाही.
´ा महाराजांdया पतु याdया साVीनं सांगतो, हा असाच
तडक Fतापगडावर जातो, आई भवानीला साकडं घालतो
का या लेकरांवर आलेJया संकटातून jयांची सटु का कर,
jयांना पोटाशी घे आिण jया आिदमायेचा उजवा कौल
घेऊन तु हाला सांगायला येतो का िदवाळीला तमु ची लेकरं
तमु dया दशQ नाला येjयाल. गड पु हा नांदता होईल. पु हा
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चौघडा वाजल, पु हा घंटा घणाणतील, पु हा झSडे
फडफडतील, थोडी कळ सोसा!" jया वा^याdया झोतानं या
सगयांdयाभोवती एक िगरकl घेतली आिण पतु याdया
पायांना NपशQ कtन तो पहाता पहाता पोटJयाdया
डYगरावtन Fतापगडाकडे िनघून गेला .
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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50. तो आहे .....
सं&याकाळ थोडी आळसटJयासारखीच जाते.
िहरकणीवtन परत येताना सारखं वाटत रहात, आज राXी
ठोकणार बहतेक ! नस
ु तच गार वार सटु लेल असत. पार
ितकडं िVतीजाdया टोकावर एक काळी रेघ िदसत असते,
आपण jयाdयावtनच अंदाज बांधतो, आज राXी
कोसळणार पाऊस! राXी उिशरापय>त सूटdया पाय^यांवर
बसून रािहलं कl पिमेला िवजा चमकताना िदसतात.
पाऊस काही येत नाही. मग कं टाळून मी झोपायला जातो.
पहाटे के gहातरी वरdया िसमSटdया प¸याचा ताशा वाजायला
लागतो. अधQ वट उघडया िखडकldया फटीतून वा^याची
ककQiश शीळ घमु ायला लागते.
मी झोपेतनच हणतो, "आले वाटतं, साहेब." मग चांगलं
तास दोनतास आभाळ गजQ त रहातं. राणीवशापाठीमागून
वाहाणा^या ओढयाचा खळाळ कानावर ऐकू येऊ लागतो.
तरीही अजून उजाडलेल नसतं हणून मग तसाच घस
ु मटून
मी पडून रहातो. थोडयावेळाने ताशाची आवतQ न कमी
होतात. पूवचा उजाळ वाढतो, पण गdच धक
ु ं भरलेलं असतं.
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सूटचा दरवाजा उघडला कl गार वार आिण धक
ु ं भसकन
आत घस
ु तं. तशीच शाल लपेटून चहासाठी कँ टीनकडं
िनघतो. मधJया ओढयावरdया पल
ु ाची लाकडं िभजून िचंब
झालेली असतात. ओढ् याचा आवेग कमी झालेला असतो.
वळवाdया पावसानं िहरवट झालेJया गवताdया कYबांनी
पावसाचे थSब तोलून धरलेले असतात. चांगले दोन bलास
गरम गरम चहा 0रचवला कl मग बरोबरचा िभडू हणतो,
"काय िफtन यायचं का ?" मी काय िनिमUाला टेकलेलाच.
मग एखादी काठी घेऊन बाहेर पडायचं. तशा गdच ध*ु यातून
मेणादरवाजा गाठायचा, पावसाचं पाणी अजून पाय^यांवtन
वाहात असतं. कोपरे उडालेJया पाय^यांdया खाचातून,
पाhयाdया बारीक बारीक धारा लागलेJया असतात. एकदा
राजवाडयात िशरलं कl NवगाQ त आJयाचा भास होतो. भtन
आलेJया पांढरट ध*ु यातून िदसणारे काळे कुळकुळीत
चौथरे, धूसर िदसणा^या िभंती, बारीक पावसाचे थSब अंगावर
घेत jयातून वाट काढत चालावं. वाट पायाखालची
असJयानं काळजी नसते. वळणं वळणं घेत, चौथ^यांचे
चढउतार करत, आपण राजसभेत येतो. ध*ु यानं गdच
भरलेJया एका मो्या चौकोनी खो*यात आपण उभे आहोत
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असा भास होतो. उजgया हाताचा नगारखाना आिण डाgया
हाताचं िसंहासन नस
ु तं जाणवत रहातं. डावीकडं वळून
नमNकार कtन मी नगारखा याdया बाहेर येतो. समोरचं
काही िदसत नाही. अदमासानं होळीdया माळाची वाट
पकडून चालत रहातो. डाgया हाताचा खडक संपला कl गार
वा^याचा झोत एकदम अंगावर येतो. एक िशरिशरी उठते.
पावसानं झालेला स<ृ ीतला बदल िनरखीत पतु यातले
महाराज NवNथ बसून असतात.
होळीdया माळावरचं पावसाचं पाणी, एका बाजूनं
गंगासागरात तर दस
ु ^या बाजूनं हUीतलावात धावत असतं.
तशा ध*ु यातस&ु दा, एका रेघेत असलेJया बाजारपेठेdया
काळसर िभंती दो ही बाजूला जाणवत रहातात. चटाचटा
पावलं उचलून बाजारपेठं मागं टाकली कl ाÍणवाडयाdया
घळीतून एक छोटा ओहोळ वाहात असतो, तो ओलांडून वर
खडकावर आलं कl पु हा एकदा वा^याचा झोत जाणवून
जातो. जगदी$राची मागची िभंत िदसायला लागते. मी हात
वर कtन सवयीनस
ु ार गणपतीdया पायाला हात लावून
कपाळाला लावतो. आत आलो कl जाणवतं, राजवाडा जर
NवगQ असेल तर हे अपर कै लास आहे.
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इथे तो कधीकाळीचा मा]या राजांनी पूजलेला, जगदी$र
ठाण मांडून बसलेला आहे. आतबाहेर गdच भरलेJया
ध*ु यामळ
ु े ध याची wि<भेट न होऊन, थोडी मान वाकडी
कtन आत वाकून पाहणारा, पावसाने िनथळणारा नंदी
बघून आत जावं. ¿ताdया गळणा^या िचर्यातून आत
टपकणारे पाhयाचे थSब खाली साचलेJया पाhयात टप, टप,
िटिपक, िटिपक वाजत असतात. सदाQ वलेला माtतीराया,
थSबाथSबाने िनथळत असतो.
गाभा^यातJया ओलसर िनसरड् या दगडावर पाऊल पडलं
कl िशळक अंगात जाते. कोरडी जागाच िशJलक नसते,
jयामळ
ु े दशQ न घेऊन बाहेर येतो. नगारखा यापासून ते थेट
समोरdया राजगड, तोरhयापय>तdया आसमंतात फ एका
िशवसमाधीचं अिNतjव जाणवत राहात. कालचा पूजेचा हार,
पावसाने िभजून, एका बाजूला सरकलेला असतो. गdच
िभजलेJया jया समाधीवरdया अधQ Fितमेकडं पहावं अन् मग
इथे शpद संपतात. इथून पढु े भावनांचा Fदेश ! बरोबरचा
िभडू पार गYधळून गेलेला असतो. कँ टीनमधून बाहेर
पडJयापासून, मी एका चकार शpदाने jयाdयाशी बोललेलो
नसतो. तोही या वातावरणात रमलेला, मा]याबरोबर

आनंदाचे डोही 173

Nवतःला ओढीत रहातो. मनाला वाटेल िततका वेळ,
िशवसमाधीसमोर हात जोडून उभा रहात, मी खूप गoपा
मारतो, गा^हाणी सांगतो, तावातावाने मªु े मांडतो, jयांdयाशी
मनापासून भांडतो, पण सगळं मनातJया मनात !! मग शांत
होतो. डोयात आलेलं पाणी पस
ु तो, घशातला आवंढा
िगळतो. मनात येतं या िव$tपासमोर मी कोण आहे ?
एक कlटकं !
पण काहीही असो, आमdयात एक नातं आहे, jयािशवाय का
असा मी सारखा भेटीसाठी धावत येतो ? मला मनापासून
मोकळं gहायला याdयािशवाय दस
ु रं Nथान नाही, कारण इथे
मा]याकडून कसलीच अपेVा नाही. इथे असतं फ jयांचं
अिNतjव आिण असतो एक भरवसा, काळजी कt नको,
मी आहे !!
मागं वळून पहातो तो, जगदी$र ध*ु यात हरवलेला, फ
नंदी अNप< िदसत असतो, jयाdयावtन आपण खाXी
बाळगायची कl तो आहे आिण खरच तो असतो.
©अॅड. आनंद रा. देशपांडे.
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»ÖêÜÖÛú ¯Ö×¸ü“ÖµÖü
†ò›ü. †Ö®ÖÓ¤ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›üê
×¿ÖõÖÞÖ : ²Öß.ÛúÖò´Ö.,‹»ÖË‹»ÖË.²Öß.,‹´Ö.‹.
(‡×ŸÖÆüÖÃÖ)
•

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

•

´ÖÖ•Öß ÃÖ¤üÃµÖ :- ´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 ¯Öã¸üÓ ¤ü¸üê
×¤üÝ¤üÙ¿ÖŸÖ “•ÖÖÞÖŸÖÖ ¸üÖ•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
¤üÖ¸î 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.

•

¤ãüÝÖÔ´ÖÆüÙÂÖ ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö ®Öß»ÖÛÓúÞšü ¤üÖÓ›üê Ûú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ “¯Öã®Ö³Öì™ü ÝÖÖê®Öß¤üÖ“Ó µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÛéúŸÖà“Öß” Æêü ¯ÖãÃŸÖÛú
¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ.

•

¤ãüÝÖÔ³ÖÏ´ÖÓŸÖßŸÖß»Ö †®Öã³Ö¾ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
“ÛúÖŸÖôû´Ö®Öß“ÖÖ šüÖ¾Ö” Æêü »Ö×»ÖŸÖ »ÖêÜÖÖÓ“Öê
¯ÖãÃŸÖÛú ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ.

•

ÝÖê»µÖÖ¾ÖÂÖá
»ÖêÜÖÖÓ“ÖÖ
•Ö®ÖÖŸÖ»ÖÓ,
»ÖêÜÖÃÖÓÝÖÏÆü

•

ÝÖÖê®Öß¤üÖ ¤ãüÝÖÔ¯ÖÏ´ê Öß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûêú»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ¤ãüÝÖÔÃÖÖ×ÆüŸµÖ
ÃÖÓ´Öê»Ö®ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÛú ÃÖ¤üÃµÖ.

×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö Ã±ãú™ü
ÃÖÓÝÖÏÆü †ÃÖ»Öê»ÖÖ “ÛúÖÆüß
ÛúÖÆüß ´Ö®ÖÖŸÖ»ÖÓ ” ÆüÖ
¯ÖãÃŸÖÛú ¹ý¯ÖÖ®Öê ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ.
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•

×¾Ö®ÖµÖ ¬Öã´ÖÖôêû ×®ÖÙ´ÖŸÖ ¾Ö ×¤üÝ¤üÙ¿ÖŸÖ
»ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ ×™üôûÛúÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö®ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ “»ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ” µÖÖ ØÆü¤üß
¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ®Ö ´ÖÖ×»ÖÛêúŸÖ †Öª ÛÎúÖÓ×ŸÖÛúÖ¸üÛú
¾ÖÖÃÖæ¤üê ¾Ö 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×¿ÖÛúÃŸÖ“ µÖÖ
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖÛú ´Ö¸üÖšüß ×“Ö¡Ö¯Ö™üÖŸÓ Öæ®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¯ÖÖì¸üê ¿Ö®Ö µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü (×¾Ö¬Öß
ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü) ´ÆüÞÖæ®Ö ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ.
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मित्रहो, पस्ु तकं वाचल्यावर कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणूस शहाणं होत.ं
वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न
करणार््ा माणसाहं ून अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात.
कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण
्ेत.ं प्रत्क्ष अनभु वासारखा धशक्षक नाहीच. इतर प्राण््ानं ा काही
प्रमाणात त्ांचे जन्मदाते थोडंफ़ार धशक्षण देतात. पण मानव हा असा
प्राणी आहे ज््ाला पवु ी जगलेल््ा आधण आता धजवंत नसलेल््ा
माणसाच
ं े अनभु वही धशकता ्ेतात. ते पस्ु तकाद्वं ारे . माणसाला
आपल््ा सभोवताली नसलेल््ा, दरू देशातल््ा माणसांचे अनभु व
समजनू घेऊन धशकता ्ेतं. तेही पस्ु तकांद्वारे . प्रत्क्ष अनभु वांहून
चागं ला धशक्षक नाहीच. पण इतरानं ा आलेले अनभु व, त्ानं ी
खाल्लेल््ा ठे चा ्ाही माणसाला धशकवतात आधण शहाणे करून
सोडतात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शंभर टक्के सत् आहे. एक एक पस्ु तक म्हणजे
धहहटाधमनची एक एक गोळी असते असं समजा. शहाणं करून सोडणारं
धहहटाधमन. आधण जसे इतरांचे अनभु व तम्ु हाला शहाणं करतात तसे
तमु चे अनुभव इतरांना सांगनू त्ांना शहाणं करा्चं काम तुम्ही करू
शकता. तम्ु ही तमु चे अनभु व धलहून ई साधहत्कडे पाठवा. बाकी सवव
आम्ही बघ.ू

मंडळी!
वाचायला तर हवंच!
पण वाचनू झाल्यावर प्रततसादायलाही हवं…
…आधण स्वतःही धलहा्ला हवं.

esahity@gmail.com
www.esahity.com
www.esahity.in

