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ु पृष्ठ छायाचित्र: आसावरी काकडे
या पस्ु िकािील लेिनाचे सर्व िक्क लेहिके कडे सरु हिि असनू
पस्ु िकाचे हकिंर्ा त्यािील अश
िं ाचे पनु र्वद्रु ण र्ा नाट्य, हचत्रपट हकिंर्ा
इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहिके ची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक
आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दडिं र् िरुु िं गर्ास) िोऊ
शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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•
हर्नार्ल्ू य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण िे फॉरर्डव करू
शकिा.
•
िे ई पस्ु िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ू ी हकिंर्ा
र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापर्ू ी ई-साहित्य
प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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आसावरी श्रीनिवास काकडे
बी.कॉम., एम.ए. मराठी,
एम.ए. तत्त्वज्ञाि
प्रकानित पुस्तके गद्यलेखि*‘कचवतेभोवतीिं अवकाश’ (लेखसंग्रह)
*ईशावस्यम ् इदं

सववम:् एक आकलन-प्रवास’ (तत्त्वज्ञान)

* ‘अथागं ’- (अनवु ाचदत कादबं री) चबन्द्या सब्ु बा याच्ं या
‘अथाह’ या साचहत्य अकादेमी परु स्कार प्राप्त मळ
ू नेपाळी
कादबं रीिा मराठी अनवु ाद.
* आनंदी गोपाळ (कादबं री- संचिप्त आवृत्ती) श्री. ज. जोशी
यांच्या आनंदी गोपाळ या कादबं रीिे मल
ु ांसाठी संचिप्तीकरण
कनवतासंग्रहमराठी- ९ :
‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लाहो’, ‘मी एक दशशनचबंद’ू ,
‘रहाटाला पन्द्ु हा गती चदलीय मी’, ‘स्त्री असण्यािा अथश’,
‘उत्तरार्श’, ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर’ आचण ‘भेटे नवी राई’
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चहन्द्दी- ३
‘मौन िणों का अनवु ाद’, ‘इसीचलए शायद’, आचण ‘मेरे चहस्से
की यात्रा’- (स्वतःच्या चनवडक मराठी कचवताि
ं ा चहन्द्दी अनवु ाद.
या चहदं ी अनवु ादािा तचमल अनवु ाद प्रकाचशत झाला आहे.)
अनवु ाचदत- ४
* ‘बोल मार्वी’ (िन्द्रप्रकाश देवल याच्ं या ‘बोलो मार्वी’ या
चहन्द्दी कचवतासंग्रहािा अनवु ाद),
* ‘तरीही काही बाकी राहील’ (चवश्वनाथ प्रसाद चतवारी यांच्या
चनवडक चहन्द्दी कचवतांिा अनवु ाद),
* ‘लम्हा लम्हा’ (दीचप्त नवल यांच्या ‘लम्हा लम्हा’ या
कचवतासग्रं हािा अनवु ाद),
* ‘तू चलही कचवता’ (डॉ. दामोदर खडसे यांच्या ‘तमु चलखो
कचवता’ या कचवतासग्रं हािा अनवु ाद)
बालगीतसग्रं ह- ५ : ‘चटक टॉक चरंग’, ‘अनु मनु चशरू’,
‘जंगल जंगल जंगलात काय?’(इसाप गाणी), ‘चभंगोर्या चभंग’,
आचण ‘ऋतिु क्र’
ब्लॉग्ज- ‘ब्लॉग, एक नवी सरुु वात’ या ब्लॉगमर्े चवषयानसु ार
बनवलेले दहा ब्लॉग्ज एकचत्रत.
(http://www.asavarikakade.blogspot.com)
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काही महत्त्वाचे पुरस्कार* ‘बोल मार्वी’- साचहत्य अकादेमी, नवी चदल्लीिा अनवु ाद
परु स्कार २००६
* ‘इसीचलए शायद’- कें रीय चहदं ी चनदेशालय, नवी चदल्लीिा
‘चहदं ीतर भाषी चहदं ी लेखक परु स्कार
* ‘मेरे चहस्से की यात्रा’- महाराष्ट्र राज्य चहन्द्दी साचहत्य अकादमीिा
सतं नामदेव परु स्कार
* ‘आरसा’ आचण ‘मी एक दशशनचबन्द्द’ू या सग्रं हानं ा महाराष्ट्र राज्य
परु स्कार
* बालसाचहत्यासाठी औरंगाबादच्या पररवतशन संस्थेिा कै . ग.ह.
पाटील परु स्कार
* ‘कचवतेभोवतीिं अवकाश’- आिायश अत्रे स्मृचत प्रचतष्ठान
के शवकुमार आिायश अत्रे परु स्कार
* ‘ईशावस्यम ् इदं सववम...’सावशजचनक वािनालय, नाचशकिा
्
ग. चव. अकोलकर परु स्कार.
* एकूण लेखनासाठी गो. नी.दांडेकर स्मृचत ‘मृण्मयी’ परु स्कार,
* पणु े मराठी ग्रथं ालय, पणु ेिा साचहत्य सम्राट न. चि.ं के ळकर
परु स्कार
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इतर सन्माि
* इयत्ता सातवी ते एम. ए. पयंतच्या चवचवर् वगांच्या
अभ्यासक्रमात व चवचवर् सपं ाचदत सग्रं हामं र्े वरील सग्रं हामं र्ील
कचवतांिा समावेश.
* आकाशवाणी, नवी चदल्ली तफे आयोचजत सवशभाषी
कचवसंमेलनात(२००२) मराठीिे प्रचतचनचर्त्व
* चहन्द्दी साचहत्य सम्मेलन, प्रयाग (अलाहाबाद) द्वारा
‘सम्मेलन सम्मान’- २००४
* अचखल भारतीय मराठी साचहत्य संमेलनासह अनेक
महत्त्वाच्या साचहचत्यक कायशक्रमामं र्े कचवतावािन, चनबंर्वािन,
भाषण अशा प्रकारिा सहभाग.
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प्रकािक म्हणूि…
वषाशरंभ म्हणजे इतर चदवसासं ारखाि एक चदवस असतो हे जरी
खरं तरी त्या चदवशी एक वेगळी हुरहुर व उत्सक
ु ता चनःशब्दावस्थेत
असते. हे नेमक्या शब्दांत आचण सखोल चिंतनातनू मांडणारा
आसावरीताईिा
ं एक लेख वािनात आला. ई साचहत्यच्या नव्या
वषाशिी सरुु वात अशा काही चितं नाने व्हावी असे वाटले.
आसावरीताईिें गयही काव्यात्म असतेि पण त्याही पचलकडे
जाऊन वािकाला चिंतन करायला लावणारे असते. त्यांिे काव्य
व गयही फटाक्याच्ं या माळे च्या वातीसारखे असते. ते वािल्यावर
वािक पढु ेही चविारशील रहातो. तेव्हा वािकांना वषाशरंभी हे असे
चिंतनीय काही यावे या उद्देशाने आसावरीताईकडे
ं चवनंती के ली.
कसलेही आढेवेढे न घेता त्यांनी चवनंतीला मान चदला.
ई साचहत्य हे नवोचदत साचहचत्यकांसाठी व्यासपीठ आहे.
बहुताश
ं लेखक नवखे असतात. “याच्ं या पक्त
ं ीला कसे बस?ू ” असे
आसावरीताईच्या
ं मनातही आले नाही हे त्यांिे इतर मोठयांहूनही
मोठे पण आहे. त्यांच्या या मोठे पणािे रहस्य त्यांच्या चिंतनात व
त्यानं ी आजवर पिवलेल्या तत्त्वज्ञानात आहे. या मोठे -पणािा अश
ं
तम्ु हा आम्हा सवांना लाभो ही नववषाशिी शभु ेच्छा.
सनु ीळ सामंत, टीम ई साचहत्य.
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अंत िा आरंभ
आसार्री काकडे
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“उपजे ते िािे ।
िािले पुिरनप निसे ।
हे घनिकायंत्र तैसे ।
पररभ्रमे गा”
-संत ज्ञािेश्वर
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अिुक्रम
काही थांबत िाही... काही संपत िाही... १३
तरीही काही बाकी राहील... २५
िव्या संकल्पाची ती आठवण... ३५
समारोप िसतोच... ३८

वरील चारही लेख २०१२ ते २०१८ यातील वेगवेगळ्या
वर्ाांच्या अतं ी लललहलेले व लवलवध वृत्तपत्ांत प्रलिद्ध
झालेले आहेत.
या वृत्तपत्ांचे आम्ही आभारी आहोत.
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काही थांबत िाही... काही सपं त िाही...

२०१४- नव्या वषाशिं कॅ लेंडर चवकत घ्या म्हणनू एक मल
ु गा
सकाळी सकाळी घरी आला. कॅ लेंडर तर हवंि होतं. घेतलं आचण
कॅ लेंडरिी ती सरु नळी कपाटात ठे ऊन चदली. मनात वषाशखेरीच्या
कामािं ी गदी होती. आवरून लवकर बाहेर पडायिं होतं. पण त्या
व्यग्रतेत नव्या वषाशच्या िाहुलीनं अलगद प्रवेश के ला...
वषाशखेरीच्या संर्ीकालात वषाशरंभािी पहाट डोकावली. सकाळी
तो मल
ु गा कॅ लेंडर घेऊन येईपयंत मनात वषाशखेरीच्या चविाराि
ं ी
गजबज होती. आता त्यात वषाशरंभाच्या चविारांिी र्नू ऐकू येऊ
लागली...
अखडं काळािा एक असा चबदं ू ज्याला दोन्द्हीपैकी
कोणतही नावं देता येतं- वषाशखेर चकंवा वषाशरंभ.! वाटून गेलं की ही
दोन नावं आहेत आचण दोन दृचिकोनही.. याि चविारांच्या नादात
घाईघाईत बाहेर पडले.
रस्त्याच्या बाजल
ू ा सािलेल्या गढूळ पाण्यात एक कावळा
आपली िोि साफ करून घेत पाणी पीत होता. डास, माशा,
13

आणखी काही कृ मी-कीटकही असतील त्याच्या भोवती... हे तसं
अगदी सामान्द्य दृश्य.. कुणालाही, कुठे ही, के व्हाही चदसू शके ल
असं. मलाही चदसलं असेल बर्यािदा. पण कसं कोणजाणे आज
त्या दृश्यानं माझं लि वेर्नू घेतलं. डोळयांसमोर तरळत राचहलं
बराि वेळ. एरव्ही कपाळावर आठया पाडणारं हे दृश्य. पण आज
त्यानं मला वेगळंि काही जाणवनू चदल.ं मनात आलं कोणतीही
जागा ‘ररकामी’ असत नाही. त्यातलं काही वाया जात नाही. उलट
कुणािी तरी अगदी तातडीिी गरज भागवू शकतं. कुणािं तरी
‘जीवन’ असू शकतं. अशी कोणतीही िल्ु लक वाटणारी ‘घटना’ही
चवनाकारण असत नाही... चविार करता करता त्या दृश्यािं बोट
सोडून जाणीव अंतमशख
ु झाली. चतला स्फुरलं“कोई भी जगह खाली नहीं होती
कोई भी िीज बेवजह नहीं होती
हर िीज का कुछ न कुछ मकसद
होता है
जीने का अपना अपना अंदाज होता
है..!”
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रस्त्याच्या कडेला सािलेल्या घाणेरडया पाण्याकडे असंही
पाहता येत.ं .! सौंदयश के वळ वस्तच्ू या बाह्य चदसण्यात असतं की
त्याच्या असण्याच्या अनच्ु िाररत हेततू , उपयोचगतेत असतं? की
यािी दखल घेणार्या नजरे त असतं? एखाया गोिीकडे अशा
वेगळया नजरे नं पाचहलं तर ती चकती अथशपणू श आचण मग संदु रही
वाटू शकते ना?
काही वषांपवू ी अगदी वेगळया जाचणवेतनू एक कचवता
चलचहली होती. आजच्या चवशेष मडू मर्े ती मला त्यावेळेपेिा
आणखी काहीतरी सागं ू लागली..
“जचमनीखालच्या अंर्ारात
असतात असंख्य रंगच्छटा
असंख्य आकार
चकतीतरी स्वाद.. गंर्
आचण वेगवेगळे स्पशशही..!
खणनू पाचहलं
तर आपल्याला चदसते
फक्त माती... दगड... पाणी..
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पण मळ
ु ांना कळतं
कुठं काय आहे
आचण आपल्या झाडाला
काय हवं आहे...
ती चनमटू अर्ं ारात
पसरत राहतात
आईच्या उत्कटतेसारखी
आचण परु वत राहतात झाडाला
रंग, गंर्, आकार... हवं ते ते..!”
मानवी नजरे ला चजथं फक्त दगड..माती..पाणी चदसतं चतथि
ं ,
माणसासारखी कोणतीही ज्ञानेंरीयं नसलेल्या मळ
ु ांना चदसतात
रंग..आकार, उमगतो स्वाद..गंर् आचण मख्ु य म्हणजे कळतं की
यातलं आपल्या झाडाला नेमकं काय हवं आहे..! बहरलेलं झाड
पाहून आपण के वळ असा तकश करू शकतो चकंवा सक्ष्ू म शास्त्रीय
प्रयोगांनी हे जाणनू घेऊ शकतो की जचमनीखालच्या अंर्ारात
असतात रंग..आकार..स्वाद..गंर्..स्पशश असे सवश गणु र्मश..! पण
सामान्द्य नजरे ला नाही चदसत यातलं काही. चतला दगड..मातीि
चदसते. इतकंि नाही तर जे चदसतं त्यच्यापचलकडे इतकं अमयाशद,
वैचवध्यपणू श काही असू शके ल असा चविारही डोकावत नाही
मनात..!
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इथंही दोन पणू श वेगळे दृचिकोन. पण दशशनचबंदू वेगळे ,
पाहण्यािी िमता वेगळी, चदशा वेगळी.. आपापल्या जागी
आपापल्या िमतेत होणारं एखाया ‘घटने’चवषयीिं आकलन
चकती कमालीिं चभन्द्न असतं ना? अशी एखादी घटना, एखादी
वस्तू प्रत्येकाला जर वेगळी चदसत असेल तर मग ती ‘स्वतः–in
itself’ असते तरी कशी? पाहणार्या, जाणणार्या प्रत्येक नजरे ला
चदसेल तशी? बहुरूपीणी? पण ही रूपं तर पाहणार्याच्या नजरे त
असतात. ‘घटना’, ‘वस्त’ू स्वतःहून काहीि असत नाही का?
म्हणजे दृचिकोनावरि सवश अवलंबनू असतं की काय? Attitude
is all that matters..! कुठे तरी वािलेलं आठवल.ं . अतं मशख
ु
मनानं मग याि चदशेनं भरारी घ्यायला सरुु वात के ली. नेहमीच्या
असंख्य गोिी नव्या दृिीला वेगळया चदसायला लागल्या. भोवतीिं
भयक
ं र म्हणवलं जाणारं ‘वास्तव’ मनाआड होऊ शकत नव्हत.ं
तरी त्याच्याकडे पणू श वेगळया नजरे नं पाहता येईल असा भरोसा
आतनू उगवत होता..
पण कसं? लगेि दसु रं मन ओरडलं.. रोजिे काना-मनावर
आदळणारे , घाबरवनू सोडणारे प्रसंग िलचित्रासारखे डोळयांसमोर
सरकू लागले. असख्ं य उणीवा आचण दघु शटनाच्ं या नोंदी अर्ोरे चखत
करणारे वृत्तपत्रांिे टाहो फोडणारे मथळे आचण समस्यांिे ऊग्र रूप
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नजरे त खपु सणार्या वाचहन्द्यांवरच्या घसाफोड ििाश आठवल्या.
त्या त्या वेळिी कमालीिी हताशता आठवली. सगळीकडून सतत
अंगावर कोसळणार्या असंख्य चवपररतांिं ओझं एखादे चदवशी
पृथ्वीिा तोल ढळवेल असं कुणीतरी कुठे तरी म्हटलेलं आठवल.ं .
कसं पहाणार याकडे वेगळया नजरे नं? कसं काय चदसणार त्यात
काही भलं?..
आजिा िगं ळवाद, त्यािं हरप्रकारे सतत होत राहणारं
समथशन, त्यासाठी होत असलेली चनसगाशिी लयलटू ... हे सवश पाहून
दरू दृिी असलेले चविारवंत भयंकर भचवष्ट्यािं चित्र रे खाटून
समाजाला वेळीि सावर् होण्यािा इशारा देत असतात... असि
ं
िालू राचहलं तर भावी चपढयांसाठी आपण काय ठे वणार रखरचखत
माळरानाखेरीज? ना कुठे चहरवळ ना पाण्यािे झरे ...चनसगाशिी सवश
सपं त्ती आपणि ओरबाडून घेणार आहोत का? चनसगश श्रीमतं आहे.
सवांच्या सवश गरजा सहज भागवण्याइतका. पण तो माणसािी
अमयाशद हाव नाही परु वू शकणार...
हे सगळं तर बरोबरि आहे.. खपू महत्त्वािं आहे. आज,
आत्ता, इथे यािा चविार व्हायलाि हवा. सवांनी सतत सावर्
राहायला हव.ं चनसगाशकडून भरभरून घेताना त्याला काही देत
राहाणंही गरजेिं आहे. ‘ज्ञान ते सांगतो पन्द्ु हा’ असं म्हणत प्राचिन
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काळापासनू परोपरीनं सांचगतलं गेलेलं ज्ञान प्रत्येक काळातले
आिायश नव्या काळाच्या भाषेत पन्द्ु हा पन्द्ु हा सागं त राहतात... पण
समाज चढम्म बदलत नाहीए. सगळीकडे चनराशाजनक चित्र आहे.
माणसािी सवश प्रकारिी भक
ू पाशवी या चवशेषणाला लाजवेल
इतकी वाढत िालली आहे... अंतमशख
ु होऊन चविार करणार्या
संवेदनशील मनाला सगळीकडून अंर्ारून आल्यासारखं वाटतं
आहे. भोवतीच्या असख्ं य घचटतामं र्े त्याला सकारात्मक,
आशादायी काही चदसेनासंि झालं आहे...
हे सगळं आठवनू िणभर मनात उगवू लागलेला भरोसा
डळमळीत व्हायला लागला. सकाळपासनू िा प्रसन्द्न मडू झाकोळून
जायला लागला. पण माझीि एक कचवता र्ीर यायला र्ावनू
आली. दोन-तीन वषांपवू ी स्वाईन फ्लच्ू या साथीिं थैमान सरू
ु होतं.
प्रत्येकजण जीव मठु ीत घेऊन चफरत होता... त्यावेळी चलचहलेली
ही कचवताचवषाणओ
ु ं का फै लाव
सचु खशयों में है आज-कल
दचु नया के उस कोने से इस कोने तक
छह महीनों में
पहुिँ गया है फै लाव का प्रभाव
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जानें जा रही हैं.. रोजाना एक-दो
चदल र्डकता है
ये सब पढ़कर.. सनु कर..
पर मौसम है चक
अपनी जगह चनभा रहा है
अपना काम वक्त पर..
वृिों पर बहार छाने लगी है..!
ऐसे कई वृि होंगे
कई जगह बहार चखली होगी
कई जानें जनमती होंगी.. प्रचतिण एक-दो
लेचकन सृजन के इस फै लाव का
कोई चजक्र नहीं है सचु खशयों में
और चदल भी नहीं महकता
ऐसा कुछ देखकर.. सोिकर..!
***
खरंि.. एका बाजल
ू ा ‘चवनाश’ आपलं काम िोख चनभावत
असताना सृजनािी ऊजाश त्याच्या दप्ु पट वेगानं कायशरत झालेली
असते. मात्र पायाखालच्या जचमनीच्या आर्ारासारखी ती गृहीत
र्रली जाते. त्यािी ‘बातमी’ होत नाही. जे वेगळं आहे, क्वचित
घडणारं आहे त्यािी बातमी होते. पण त्यािमळ
ु ं िांगल्या,
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सकारात्मक गोिी नेहमी दल
ु शचित राहतात. आपणही ‘चवनाशकारी’
बातम्या वािनू अस्वस्थ होतो. पण एखाया गृहीतासारखा सयू श
रोजि उगवतो म्हणनू त्या सयू ोदयाच्या असीम सौंदयाशिा आनंद
आपण रोज घेत नाही. चनसगाशिी ओसंडून वाहणारी अमयाशद संपत्ती
आचण चनरामय आनंद देणारं सौंदयश आपण खश
ु ाल दल
ु शचित ठे वतो.
फार काय घरगतु ी प्रश्नानं खिनू जाताना आपली प्रकृ ती ठणठणीत
आहे यािा आनदं आपल्याला होत नाही. एखाया दर्ु शर आजाराशी
मक
ु ाबला करताना आचथशक चस्थती बरी असल्यािा चदलासा
आपल्याला वाटत नाही. जे हातात नाही, जे आता वेदना देतंय
त्यािं दःु ख जे आहे त्यािा आनदं झाकोळून टाकतं नेहमी.. ‘वेगळा
दृचिकोन’ अशा असंख्य दल
ु शचितांकडे आपलं लि वेर्नू घेऊ
शकतो..!
आज वषाशरंभाच्या िाहुलीिी र्नू मनात वाजत असताना
उत्स्फूतशपणे वाटत राचहलं की सगळयािा पणू श वेगळया तर्हेनं
चविार करता येणं शक्य आहे... चवनाशाच्या असंख्य रूपांना
पराभतू करणारा सृजनािा खेळ उघडया डोळयांनी पाहता येईल.
दल
ु शचित राहणार्या नेहमीच्या अनेक सकारात्मक गोिी
जाणीवपवू शक लिात घेता येतील- उदा. प्रत्येक पानगळीनतं र बहर
येतो. रात्रीनंतर चदवस उगवतो. मृत्यिु ा पराभव करत रोज, दरिणी
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नवे जीव जन्द्माला येतात... जीवन अनंत आहे. काही थांबत नाही.
काही सपं त नाही...
सामान्द्य मानवी मनाला जचमनीखालच्या अंर्ारात फक्त
दगड..माती..पाणी चदसतं तसंि त्याला फक्त आज आत्ता इथे आहे
तेवढंि, त्याच्या दृचिसमोर येईल तसंि चदसतं. त्याच्या
सकारात्मक, प्रगल्भ नजरे ला जास्तीत जास्त एवढंि उमगतं की
‘जीवन अनतं आहे. काही थाबं त नाही. काही सपं त नाही...’ मात्र
काही महामानव रिे असतात. ते जाणू शकतात वतशमान
भगू ोलाच्या पल्याडिं ‘सत्य’. त्या प्रज्ञावंत ऋषींना आतनू
उमगलेलं ‘तत्त्वज्ञान’ त्यांनी नोंदवनू ठे वलयं मत्रं रूपातॐ पूणणमिः पूणणनमिं पूणाणत्पूणणमुिच्यते ।
पूणणस्य पूणणमािाय पूणणमेवावनिष्यते ॥
आपण राहतो त्या चवश्वािं स्वरूप आहे तरी कसं? या मल
ू भतू
प्रश्नािं उपचनषदकारांनी चदलेलं उत्तर म्हणजे हा शांचतमंत्र. ‘तेही पणू श
आहे, हेही पणू श आहे’ म्हणजे दृश्य चवश्वािी चनचमशती ज्यातनू होते
तेही पणू श आहे आचण चनमाशण झालेलं चवश्वही पणू श आहे. या पणू ाशिं
वैचशिय असं की जे पणू ाशतनू चनमाशण होतं ते तर पणू श असति
ं पण
त्या पणू ाशतनू हे पणू श काढून घेतलं तरी जे उरतं तेही पणू श असतं..!
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खरंतर पणू श या संज्ञेच्या संदभाशत ते, हे असा भेद करता येत नाही.
पण ही सक
ं ल्पना समजनू घेताना अशी भाषा वापरावी लागते...
वषाशखेरीिी कामं उरकायला घाईघाईनं बाहेर पडलेल्या मला
सकाळी सकाळी आलेल्या त्या मल
ु ानं कॅ लेंडरसोबत वषाशरंभािी
आठवण चदली. चतिा हात र्रून वाटभर झालेला चविारांिा
प्रवास, ‘ईशावास्य उपचनषदाच्या सरुु वातीला आचण शेवटी
म्हटल्या जाणार्या या महान शाचं तमत्रं ापयंत पोिला.. या मत्रं ािा
आशय अत्यंत मननीय आहे. यात एक चदलासा आहे की जे आहे
ते अनंत आहे. न संपणारं आहे. पणू श आहे. नव्या वषाशत पदापशण
करताना त्यािा खोलाथश समजनू घेऊन त्यािी व्याप्ती जाणनू
घेण्यािी प्रेरणा सवांना चमळावी अशा शभु ेच्छांसह या मंत्रािं मी
के लेलं मराठी पयरूप स्पिीकरण खाली देत आहेतेही पूणण आहे। हेही पूणण आहे। पूणाणत उगवे। तेही पूणण ॥
पूणाणचे संपूणण। काढूि घेतले। तरी उरतसे। पूणणच ते..! ॥
पूणण इथे िाही। फक्त नविेषण। भाषेतली वीण। साधणारे ॥
पण
ू ण ते आहे की। असते जे नित्य। आनण जे सवणत्र। असतेच ॥
काल-अवकाि। व्यापूि असते। उणे काय व्हावे। किातूि?॥
त्यातूिच जन्मे। नवलीि त्यामध्ये। िाम-रूपामध्ये। प्रकिे जे ॥
पण
ू ाणहूि काही। िाहीच वेगळे । जरी प्रकिते। नभन्िपणे ॥
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पण
ू ाणच्या निनतजी। उगवे ते पण
ू ण। मावळते पण
ू ण । पण
ू ाणमध्ये ॥
बीजातूि एक। वृि उगवतो। वृिांवर लि। बीजे पुन्हा ॥
एक पूणण पेिी। निमाणण करूि। मूळ पेिी पूणण। उरतसे ॥
तसे ते जगाला। जन्माला घालूि। राहतसे पूणण। आहे तसे ॥
येणारे जाणारे। जगही ते पण
ू ण। जन्मे ज्याच्यातूि। त्याच्यासम॥
तेच प्रकिते। अिेक होऊि। कुठे उणेपण। काही िाही ॥
----पवू शप्रचसद्धी लोकसत्ता- चडसेंबर २०१३
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तरीही काही बाकी राहील...
वषश सपं त आल.ं वार्यानं कॅ लेंडरिी पानं उडावीत चततक्या
भरु श कन... चजथं वस्त,ू मल्ू य, माणसंही बघता बघता कालबाह्य
होतायत चतथं वषांिं काय म्हणा !... पहाटे पहाटे टेकडीवर
चफरताना मनात येत होतं.. इतक्यात सयू ोदयानं लि वेर्नू घेतलं.
भवतालाला जाग येत होती. मनही टक्क जागं होत.ं चदवस
उजाडताना पाहणं हा रोज एक नवा अनभु व असतो...
चविारांच्या तंरीत टेकडी उतरताना मनात आलं.. प्रत्येक
चशखरावर उतारािा अटळ आरंभचबंदू असतो.. पण लगेि असंही
वाटलं, प्रत्येक पायथ्याशी वर िढत जाण्यािी ओढही असतेि
की! परतीच्या वाटेवर मग िढ..उतार..िढ, आरंभ..शेवट..आरंभ,
जन्द्म...मरण...जन्द्म यांिं िक्राकार चफरत राहणं या चवषयीि चविार
येत राचहले.. उंिावरून अनभु वलेलं उजाडणार्या चनसगाशिं रूप
मनात तरळत होत.ं मन एका वेगळया उंिीवर पोिलं होत.ं त्या
अवस्थेत आठवत राचहली लहान-मोठया प्रवासातली चनरीिणं,
अंतमशख
ु मनात झालेलं त्यांिं आकलन आचण नंतर झालेलं त्यािं
शब्दाक
ं न.. आठवणींशी खेळता खेळता डोळयासं मोर आली
अगदी जवळून अनभु वलेली रात्रीिी चनमटू उभी असलेली झाडं
आचण त्यांच्या आतली खळबळ... तशी रोजि सकाळ –
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सध्ं याकाळ चफरताना चनरखत असते मी झाडांिं उभ्या उभ्या जगणं.
सहअनभु तू ीनं जाणू बघत असते त्यांिे अतं रंग व्यवहार.. त्या
चदवशी अशीि चफरून आल्यावर मनातली आवतशनं उतरवनू
ठे वली होती शब्दात. चकतीतरी वषांपवू ीिी ती पणू श कचवता
आठवली मला...
“काळी पडत जातात झाडं
रात्र व्हायला लागली की
बडु ू न रहातात तशीि
लख्ख अंर्ारात अंतबाशह्य !
चदवे लावनू चवस्कटत नाहीत अंर्ारािे थर
स्वच्छ भोगतात कोलाहल
आपल्या प्रवाही खोडातलेजचमनीखालिे
आचण पानापानातं अडकलेल्या
आपल्या आकाशातले!
अनभु वतात स्वतःिे झाड असणे
थेंब थेंब वाढत जाणे..
भोगनू झाला अंर्ार परु े सा की उजाडतेि
मग ती हळूहळू पन्द्ु हा चहरवी होतात
िमकू लागतात
कालच्या पेिा आज थोडे तरी वाढलो
हे समजल्यासारखी सळसळत राहतात..!”
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व्वा..! स्वतःलाि दाद यावीशी वाटली. झाडं रात्र कशी
घालवत असतील हा चविार कसा आला असेल तेव्हा मनात
कोणजाणे... माणसाच्या बाबतीतही असं म्हणतात की झोपेत
आपली सवश ज्ञानेंचरयं आचण कमेंचरयं चनरार्ीन असतात,
श्वासाखेरीज पणू श ये-जा थांबलेली असते तेव्हा आपल्या शरीरात
आंतररक व्यवस्थापन होत असतं. आतली सगळी आवराआवर
झाल्यावर नव्या चदवसाच्या नव्या आव्हानानं ा सामोरं जाण्यासाठी
ताजंतवानं होऊन शरीर उठून बसतं!.. कचवतेतल्या झाडांसारखी
माणसं ‘कालच्या पेिा आज थोडे तरी वाढलो’ का? हे समजनू
घेतात की नाही कोणजाणे.. बहुर्ा नाहीि. पण छान आहे ना हा
चविार?. खरंि आपण उठल्यावर िणभर तरी अंतमशख
ु व्हायला
हवं.. आपल्या चनचरस्थ अवस्थेिा आपण कर्ी चविारि करत
नाही. चविारांच्या ओघात झोपेबद्दल कुठे तरी वािल्यािं आठवलं
की झोपेला लघमु रण म्हणतात. म्हणजे आपला रोजि पनु जशन्द्म होत
असतो तर..! आपल्यातनू ि आपला नवा जन्द्म..! या कल्पनेशी
चकतीतरी वेळ खेळत राचहलं मन..
चविाराि
ं ी पाऊलवाट वळणं घेत िालली होती. त्या
वाटेवरून िालता िालता परत आठवली चफरताना रोज भेटणारी
झाडं... मन त्या वेळच्या अनभु वात जाऊन पोिलं- मैदानात अंतरा
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अंतरावर उभ्या असलेल्या वडाच्या झाडांिी पानं भराभर गळून
पडत होती. गळलेल्या पानांिा खि पडला होता जमीनीवर.. त्या
वाळलेल्या पानांवरून िालताना कुर कुर आवाज येत होता पानं
िरु ली जात असल्यािा. चफरताना तशी रोजि चदसायिी झाडांिी
ही सगळी अवस्थांतरं.. पण त्या चदवशी जाणवलं, या गळून
पडलेल्या पानांिा िरु ा चकती सहज सामावनू जातोय जचमनीत.
अगं ावर पडणारं सगळं पोटात घेणार्या याि जचमनीत खोलवर
पसरून या झाडांिी मळ
ु ं शोषत असतात जीवनरस आचण पोिवत
राहतात फांयांपयंत. मग गळून पडलेल्या पानांनी जाता जाता मागे
ठे वलेल्या पानगळखणु ा तहानल्यासारख्या चपऊन घेतात ओठाशी
आलेलं सत्व. सरसावतात नवागताच्या स्वागताला.. परतताना
मनभर पसरलेला होता हा अवस्थांतरािा िक्राकार प्रवास.. घरी
आल्यावर डायरीत चलचहलं होत.ं ..
“ही जमीन नाही
कै क यगु ं दर चशचशरात
चवमक्त
ु पणे गळून पडणार्या पानांिे
असंख्य थर आहेत हे एकमेकांवर सािलेले..!
ओतप्रोत ताजेपणानी िमकताहेत वृिावं र
ती पानं नाहीत
आतील अनावर सृजनेच्छे च्या वादळात
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अंतबाशह्य ढवळून चहरवी झालेली जमीनि
ऊध्वशगामी होऊन सळसळते आहे वृिांवर..!”
ग्रेट ना? लघमु रण, आपल्यातनू ि आपला जन्द्म.. या
चविारतरंगांना चबलगनू ही कचवता आठवली आचण ती चलचहली
त्यावेळेपेिा आता वेगळीि जाणवली. ‘आपल्यातनू ि आपला
जन्द्म’ हा भाव चकती व्यापक रूपात व्यक्त झालाय इथं.. िार
ओळीत सगळी उलथापालथ चिचत्रत झालीय.. म्हणजे गळून
पडलेल्या पानाि
ं ी जमीन होणं आचण त्या जमीनीिि
ं पन्द्ु हा पानं
होऊन सळसळणं..! मनानं लगेि चनसगाशतल्या दसु र्या एका
अशाि आवतशनाकडे झेप घेतली... इथल्याि समरु ांिं पाणी वाफ
होऊन वर जातं आचण ढगांमर्नू पावसाच्या रूपात पन्द्ु हा समरु ाच्या
पाण्यात चमसळून जातं!... सगळी पानं गळून गेली म्हणनू झाड कर्ी
तसिं चनष्ट्पणश राहात नाही. त्याला पन्द्ु हा पालवी फुटते. पाण्यािी
वाफ होत होत पणू श समरु कर्ी सक
ु ू न जात नाही. पावसाच्या रूपात
पाणी पन्द्ु हा त्यात सामावत राहतं. चनसगाशतल्या या आवतशनांच्या
जाचणवेनं मनातल्या चविारांना सकारात्मक चदशा चमळाली..
हेि चविार बरोबर घेऊन परत घरी िालले होते. वषाशखेर
जवळ आली होती. नकळत सगळं वषश अर्नु मर्नू आठवत होतं.
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चतन्द्हीसांजेला उगीिंि कातर होतं मन तसं वषाशखेरीसही होत असतं
का? कसली हुरहुर वाटत असते मनाला? काहीतरी हातातनू
चनसटत असल्यािी? की काहीतरी करायिं राहून गेल्यािी?..
मनाच्या या ‘व्याकुळ’ अवस्थेला सामोरं न जाता, असं का होतंय
ते समजनू न घेता, कदाचित ते टाळण्यासाठीि आपण फटाके
फोडून.. जल्लोष करत.. पाटशया झोडत.. वषाशखेर साजरी करतो!
वाटलं आपण आपल्यापरु तं तरी हे टाळू शकू. घरी
आल्यावर त्याि अंतमशख
ु आचण प्रसन्द्न अवस्थेत डायरी चलहायला
घेतली. पणू श वषाशिा आढावा घेऊन झाला.. ठरवलं होतं ते बहुतेक
सवश करता आलं होत.ं राचहलेलं नव्या वषाशच्या प्लॅनरमर्े घालता
येणार होतं.. पण मनात आलं आज राचहलेलं काम आपण उयावर
सोपवतो.., या वषीिे राचहलेले प्लॅन्द्स पढु च्या वषाशच्या डायरीत
जमा होतात.. पण या आयष्ट्ु यात करायच्या राहून गेलेल्या गोिींिं
काय होणार?.. एकदम कावरंबावरं व्हायला झालं. मनािी गाडी
मग पनु जशन्द्मचवषयक चविारांच्या रुळांवरून र्ावायला लागली..
याचवषयी अर्नू मर्नू बराि चविार करून झाला होता. कसाही
चविार करून पाचहला तरी रूढ असलेली पनु जशन्द्म कल्पना मला
मान्द्य होत नव्हती. फार तर असं म्हणता येईल की पवू शजन्द्म म्हणजे
मागच्या चपढया आचण पनु जशन्द्म म्हणजे पढु च्या चपढया. चकंवा याि,
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आपल्याि जन्द्मापरु तं बोलायिं तर एखादं नवं आकलन, नवी
िमता प्राप्त होणं हाि वरच्या पायरीवर नेणारा आपला नवा जन्द्म.
पनु जशन्द्म या संकल्पनेिा आपल्यापरु ता असा अथश लावनू मी स्वस्थ
होते. पण, या आयष्ट्ु यात करायच्या राहून गेलेल्या गोिींिं काय
होणार? हा सहज मनात आलेला चविार अस्वस्थ, अंतमशख
ु
करणारा होता... मात्र आज सकाळपासनू चनसगाशच्या साचन्द्नदध्यात
चमळालेल्या सकारात्मक चविारानं ी एक वेगळी ऊजाश चदलेली
होती. मनात आलं आपण ‘आपल्या’ आयष्ट्ु यािा परीघ ओलांडून
पाचहला तर?.. सृिीतील चवचवर् आवतशनांच्या चवलोभनीय
खेळािा ‘आस्वाद’ कचवतेपरु ता न ठे वता तो आपल्या प्रत्यि
जगण्यातील चविारांिा भाग बनेल का? एका व्यापक पररघािा
चविार करता येईल का?.. पानगळ..बहर.., चदवस..रात्र.. काहीि
कायमिं नाही. प्रत्येक आरंभाला शेवट आहे तसा प्रत्येक शेवटातनू
आरंभ आहे..
या चविारांना आर्ार देणारी फार पवू ी वािलेली ‘चयनयांग’वतशळ
ु ही चिनी संकल्पना आठवली. काळं-पांढरं, सृजनचवनाश या द्वैतािं एक वतशळ
ु ाकार चिन्द्ह! सृजनाच्या अध्याश भागात
चवनाशािं एक सक्ष्ू म बीज असत.ं आचण चवनाशाच्या अध्याश
भागात सृजनािं..! एक अवस्था पणू शत्वाला गेली की दसु र्या
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अवस्थेिी सरु वात होते. चदवस मावळत मावळत अंर्ार घनगदश
झाला की उजाडण्याच्या प्रचक्रयेला सरुु वात होते.. हा आपलाही
अनभु व असतोि की!
एका मागनू एक करत मनात असंख्य चविार तरंग उमटत
होते.. मग आयष्ट्ु यातले अनेक खिवणारे प्रसंगही आठवत गेले.
त्यावेळी वाटलं होतं की संपलं सगळं. पण नाही. उभं राहता आलं
नव्या दमानं पन्द्ु हा. राखेतनू नवा जन्द्म घेऊन उभ्या राचहलेल्या
माणसांिी चकतीतरी उदाहरणं सद्ध
ु ा पाठोपाठ आठवत गेली...
अंतमशख
ु अवस्थेत वाटून गेलं की व्यक्ती ‘मी’ला पनु जशन्द्म खरंि
असेल चकंवा नसेलही पण ही कल्पना स्वीकारली तर, आज
राचहलेलं काम उया लवकर उठून करू म्हणनू चनवांत झोपता येतं
तसं या जन्द्मात साकारायिी राचहलेली स्वप्नं पढु ल्या नव्या जन्द्मात
साकारता येतील असं म्हणनू मृत्यल
ु ाही चनवातं पणे सामोरं जाता
येईल..! असा चदलासा देण्यासाठीि योजली असेल का ही कल्पना
कुण्या चविारवंतांनी?.. चविारांशी खेळता खेळता त्या कल्पनेतलं
काव्य उमगलं..! एका वेगळया समार्ानात मी डायरी बंद के ली.
डोळे चमटले. वाटलं आज मी काहीतरी मौल्यवान कमावलंय..!
पण चवस्तारलेल्या जाचणवेला त्या समार्ानात चदसलं एक
प्रश्नचिन्द्ह… आपण वषाशनवु षे अनभु वत असतो की रात्री नंतर
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चदवस येतो तसा वषाशखेरीनंतर वषाशरंभ येतो. पनु जशन्द्म संकल्पना असं
मानायला जागा ठे वते की एका जन्द्मानंतर दसु रा जन्द्म असू शकतो.
चकंवा जीवनसातत्य चटकलेलं तर अनभु वतोि आपण... पण या
एकूण एक अचस्तत्वाच्या अंतानंतर काय असेल? असेल का
काही? व्याकूळ करणारा प्रश्न मनात उमटला आचण पाठोपाठ
आठवली आचलकडेि अनवु ाद के लेली डॉ. चवश्वनाथ प्रसाद
चतवारी यािं ी एक कचवता, ‘तरीही काही बाकी राहील’ म्हणत या
प्रश्नाला आश्वासक उत्तर देणारी!... वषाशखेर साजरी करताना या
कचवतेिा आशय सोबत घेण्यासारखा आहे...
“चिता पेटली आहे
आचण जळतं आहे स्मशान
पण मी तम्ु हाला सांगतो
तरीही काही बाकी राहील
काय राहील
हे मला माहीत नाही
चकती राहील
यािा अंदाज तम्ु ही स्वतः करा
का राहील
हा एक चनरथशक प्रश्न आहे
मी फक्त इतकंि जाणतो
की काही तरी राहील...
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तम्ु हाला खात्री आहे काय
की जगण्याच्या इच्छा मरून जातील
झरून जातील श्रद्धा
सक
ु ू न जातील स्वप्नं
व्यथश होऊन जातील शब्द...
तम्ु हाला खात्री आहे काय
की आग सगळं काही जाळून टाकू शकते
सगळं काही सक
ु वू शकते हवा
पाणी सगळं काही चवरघळवू शकतं
सवश काही नि करू शकतं ब्रह्मास्त्र ?
नाही, चनचित काही बाकी राहील
कुठे आचण कसं आचण चकती ?
हे तर तेि सांगेल
जे राहील..!”
-------पवू शप्रचसद्धी: लोकसत्ता- चडसेंबर २०१२
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िव्या सक
ं ल्पाची ती
आठवण...
“नमस्कार..
नवीन वषाशच्या हाचदशक हाचदशक
शभु ेच्छा..!”
सकाळी चफरण्याच्या रॅकवर
समोरून येणार्या मैचत्रणीनं हातात
हात घेत चदलखल
ु ास हसत म्हटलं...
मीही नकळत तसाि उत्तेचजत
प्रचतसाद चदला. चतिा उत्साह माझ्यात
संक्रचमत झाला होता... पावलं अचर्क जोमानं पडायला लागली.
घरातनू चनघताना बरोबर आलेली मरगळ चतथेि गळून पडली. ती
स्वतःशी बोलल्यासाखी म्हणाली, नव्या वषाशसाठी मी एक नवा
संकल्प के लाय. तू काय ठरवलंयस?...
ही तशी अतीरूढ झालेली, जवळपास प्रत्येकाच्या
अनभु वाला येणारी अगदी सामान्द्य घटना... पण दर वषी मला ती
आठवते. एखाया स्वाचदि पदाथाशिी िव चजभेवर रें गाळावी तशी
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ही आठवण मी मनात रें गाळत ठे वलीय... कारण मरगळ झटकून
ऊजाश सक्र
ं चमत करणारा ‘नवे वषश नवा सक
ं ल्प..’ हा मत्रं चतनं मला
चदला होता.. त्या चदवशी घरी परतताना मीही नव्या संकल्पाचवषयी
चविार करायला लागले होते.. खरंि नवं काहीतरी घडतंय..
घडायला हवंय असं मला वाटायला लागलं होतं. मी त्या चदशेनं
िालायला लागले होते...!
खरंतर नववषाशच्या स्वागतासाठी रात्री बारा वाजता
वाजवल्या जाणार्या फटाक्यांच्या आवाजानं झोपमोड होते. मग
रस्त्यातनू जल्लोष करत चहडं णार्यांचवषयी िीड चनमाशण होते..
आचण ‘चदवसेंचदवस हे वाढति
ं िाललयं ..’ हा तक्रारीिा सरू पार
वरिा सा गाठतो.. मग राचहलेल्या रात्रीच्या झोपेिं खोबरं होतं.
आचण नव्या वषाशिं स्वागत त्राचसक िेहर्यानं के लं जातं. मनात येत
राहात,ं कुठल्याही ‘काल’च्या चदवसानतं र उगवणार्या
‘आज’सारखाि तर असतो एक जानेवारीिा चदवस. त्यािं काय
एवढं स्तोम माजवायिं? पण नव्या संकल्पािी ती आठवण जवळ
येते आचण कपाळावरच्या आठयांमर्ल्या या प्रश्नाला गप्प करते...
तसं तर रोजिं जगणं हे स्तोम माजवणंि तर असतं. काय अथश
असतो अब्जावर्ींच्या सख्ं येतली एक व्यक्ती म्हणनू जगण्याला?
पृथ्वीच्या गोलािा नकाशा पाहायला लागलं की हे वैयथश गडद
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होत.ं आचण खगोलािा पट डोळयांसमोर आणला तर त्या
असीमातल्या ब्लॅकहोलमर्े नाहीसेि होतो आपण... नगण्यतेला
काही सीमाि उरत नाही... पण हे जाणवनू देणारे अचस्तत्वभान तर
जागे असते... मग असीमािे ओझे उतरवनू साजरा करावा लागतो
आपल्या इटुकल्या अचस्तत्वािा उत्सव.. संकल्पािा मंत्र
आठवावा लागतो पन्द्ु हा पन्द्ु हा...
भोवतीच्या उन्द्मादाच्ं या तळाशी असलेलं बकाल वास्तवही
झाकलेलं राहात नाही चकतीही आतषबाजी के ली तरी.. काही
सेकंदांच्या झगमगाटानंतर खाली उरणार्या राखेसारखं... हवेत
मरु लेल्या दगु ंर्ीसारखं ते जाचणवेला कुरतडत राहातं. अस्वस्थ
करतं... ‘स्व’च्या मयाशदा आचण छोटया छोटया स्वाथांिे चिवट
मोहही असताति संकल्पपतू ीच्या वाटेवर पाय मागे ओढायला...
र्रलेली उमेद िीण व्हायला अशी कै क चनचमत्तं भेटत राहतात...
नव्या वषाशिं चनचमत्त सार्नू नवी ऊजाश घेऊन येणारी नव्या
संकल्पािी ती आठवण म्हणनू ि मी चनकरानं जतन करून
ठे वलीय..!
----पवू शप्रचसद्धी- ‘सकाळ’ पहाट पावलं सदर २०१८
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समारोप िसतोच...

आमच्या कंु डीत
आपसक
ु रुजनू एक रोप
तरारून वर आल.ं
चकतीतरी चदवस झाले
त्यािी गदश चहरवी
लांबसडक
पानं
कारंज्यासारखी उसळून
उमललेली राचहलीयत
आचण ऋतनु सु ार त्या रोपाला हळदीसारख्या चपवळया रंगािी फुलं
येतायत. रोप अजनू चटकून आहे आचण त्याला सातत्यानं फुलं
येतायत त्या अथी के व्हातरी, कुठूनतरी बीज पडलं असेल.
उगवण्याच्या आंतररक ऊमीला कंु डीतल्या तयार मातीनं साथ
चदली असेल आचण सरू
ु झाला असेल सृजन-सोहळा...! हा
सोहळा मी चकत्येकदा अनभु वलाय. पररपक्व िणी देठातनू कळी
डोकावते. बघता बघता त्यािं फूल होतं. रंग उर्ळत पाकळया
पसरवनू हसतं आचण परतीिी हाक येताि स्वतःला चमटून घेत.ं
चनमाशल्य होऊन गळून पडतं. तोवर दसु री कळी डोकवते.. फुलते..
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हसते.. गळून पडते.. एक फूल गळून पडलं तरी लगेि बहर संपत
नाही. एक बहर सपं ला तरी चशचशर पिवनू नवा बहर झाडावं र
दाखल होतो. रुजण.ं . उमलणं.. गळून पडणं.. पन्द्ु हा रुजणं.. हे
िक्राकार गतीनं अखंड िालिू असतं. सृजनाच्या या खेळाला
समारोप असत नाही.. हे अनभु वताना मला “उपजे ते नाशे । नाशले
पनु रचप चदसे । हे घचटकायंत्र तैसे । पररभ्रमे गा” या ज्ञानेश्वरीतल्या
ओवीिा आशयि दृश्यमान झाल्यासारखा वाटला..!
आपल्या भोवतीही सवशत्र चदसतं की भौचतक पररवतशनाच्या
रे टयात जनु ं सगळं भराभर मागं पडतंय. पण जीवन-प्रवाह थांबलेला
नाहीए. जन्द्ु या िालीरीती, कपडे, दाचगने, खाण्याच्या सवयी,
सामाचजक नीती चनयम, राजवटी, अथाशजनािी सार्नं,
कुटुंबव्यवस्था, साचहत्य, चवचवर् कला, भाषा... सवश वेगानं बदलत
असलं तरी नाहीसं झालेलं नाहीए. त्याि जचमनीतनू नव्या रूपात
चनमाशण होत राचहलंय. बाह्य पररवतशनाच्या सवश आघातांना टक्कर
देत जीवन-प्रवाह अखंड िालिू आहे. सानल्ु या फुलापासनू
महाकाय ग्रह-तार्यापं यंत सवश पातळयांवर ‘उत्पत्ती.. चस्थती..
चवलय.. उत्पत्ती’ यांिी असंख्य आवतशनं आपापल्या गतीनं िालू
आहेत...
रात्रीिा अंर्ार चशगेला पोिला की उतरणीला लागतो.
हळूहळू उजाडू लागतं. चिचतज ओलांडून सयू श वर येतो. उन्द्हं तापनू
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थकतात. मग सयू श आपली चकरणं आवरून पन्द्ु हा चिचतजामागे बडु ी
मारतो. उजेडािी ही भरती ओहोटी पाहणारा चदवस रोज नाव
बदलनू आपल्याला भेटत असतो. चदवसांमगनू चदवस जातात.
बघता बघाता वषश संपत येते. पण ते संपण्यािा िण सटु ा, एकाकी
असत नाही. त्याला चबलगनू नव्या आरंभािा िण उभा असतो. हे
सगळे िण.. चदवस.. मचहने जगणारे आपण अदृश्य अशा
मध्यसीमेवरून सरत्या िणाला चनरोप देतो आचण नवागतािे
स्वागत करतो. सृिीच्या ‘घचटकायंत्रा’िा आपणही एक अचवभाज्य
भाग असतो. पण आपली जाणीव आपल्याला माणसू म्हणनू वेगळं
करते. िक्रात राहून आपण त्या िक्राकडे पाहात असतो.
िक्रासोबत चफरता चफरता एका हाताने जाणार्या िणाला.. म्हणजे
खरंतर आपल्यालाि चनरोप देतो आचण दसु र्या हाताने येणार्या
िणािे.. म्हणजे खरंतर आपलेि स्वागत करत असतो... या चनरोपस्वागताच्या सोहळयामर्े जाणीवपवू शक सहभागी होता आलं तर
खर्या अथाशनं आपल्यातल्या जन्द्ु याला चनरोप देता येईल आचण
नव्यािे चदलखल
ु ास स्वागत करता येईल..!
----पवू शप्रचसद्धी- ‘सकाळ’ पहाट पावलं सदर २०१८
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आसावरी काकडे यांची ई सानहत्यवरील इतर ४ पुस्तके
कव्हरवर एकच नललक के ले की पुस्तक उघडेल
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ई सानहत्य प्रनतष्ठािचे हे चौिावे वषण
आसावरी काकडे यांचे ईसानहत्यवर हे पाचवे पुस्तक.
आसावरी काकडे हे नाव माचहत नाही असा कोणी मराठी
वािक नसेल. इयत्ता सातवी ते MA अभ्यासक्रमात त्याच्ं या
कचवतांिा अभ्यास करून नवीन चपढी मोठी होत आहे. आर्ीच्या
चपढीनेही अनेक पस्ु तकांतनू आचण कायशक्रमांतनू त्यांच्या काव्यािा
आस्वाद आचण चविारांिा पररिय घेतला आहे. त्यांच्या पस्ु तकांना
मानर्नासचहत प्रकाचशत करण्यासाठी प्रकाशकाि
ं ी अहमहचमका
असते. परंतू त्यांनी या पस्ु तकांसाठी ई साचहत्यिा मागश अनसु रला
व वािकांना चवनामल्ू य वािनानंद यायिा चनणशय घेतला. एकाही
पैशािी अपेिा न ठे वता त्यानं ी उदार हस्ते ही पस्ु तके आमच्या
लाखो वािकांना चदली.
असे लेखक ज्यांना लेखन हीि भक्ती असते. आचण त्यातनू
कसलीही अचभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन
हजार वषे कवीराज नरें र, सतं ज्ञानेश्वर, सतं तक
ु ारामांपासनू ही
परंपरा सरू
ु आहे. अखडं . अजरामर. म्हणनू तर चदनानाथ मनोहर(४
पस्ु तके ), शंभू गणपल
ु (े ९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीर्र जावडेकर(९), डॉ.
वसंत बागल
ु (१९), शभु ांगी पासेबंद(१२), अचवनाश नगरकर(४),
डॉ. चस्मता दामले(९), डॉ. चनतीन मोरे (३४), अनील वाकणकर
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(९), फ्राचन्द्सस आल्मेडा(२), मर्क
ु र सोनावणे(१२), अनंत
पावसकर(४), मर्ू चशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंडांिे
महाभारत), श्री. चवजय पाढं रे (ज्ञानेश्वरी भावाथश), मोहन मद्वण्णा
(जागचतक कीतीिे वैज्ञाचनक), सगं ीता जोशी (आय गझलकारा,
१८ पस्ु तके ), चवनीता देशपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंचदनी
देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता िव्हाण (८), डॉ. वृषाली जोशी(२६),
डॉ. चनमशलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सगं वी(६), डॉ. नचं दनी
र्ारगळकर (११), अंकुश चशंगाडे(१९), आनंद देशपांडे(३),
नीचलमा कुलकणी (२), अनाचमका बोरकर (३), अरुण फडके (६)
स्वाती पािपाडं े(२), साहेबराव जवजं ाळ (२), अरुण चव.
देशपांडे(५), चदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुंर्ती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगचदश खांदवे ाले(५) पंकज
कोटलवार(४) डॉ. सरुु िी नाईक (३) डॉ. वीरें र ताटके (२),
आसावरी काकडे(५), श्याम कुलकणी, चकशोर कुलकणी, रामदास
खरे , अतल
ु देशपांडे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्रय भापकर, वैजयंती डांगे,
अशोक तपासे, सतीश बेंडीचगरी, रामदास खरे असे अनेक ज्येष्ठ,
अनभु वी लेखक ई साचहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो
लोकांपयंत पोहोिवतात. एकही पैशािी अपेिा न ठे वता.
अशा साचहत्यमतू ीच्ं या त्यागातनू ि एक चदवस मराठीिा
साचहत्य वृि जागचतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठे वील यािी
आम्हाला खात्री आहे. यात ई साचहत्य प्रचतष्ठान एकटे नाही. ही एक
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मोठी िळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत.
त्या त्या व्यासपीठांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत.
आचण या सवांिा सामचू हक स्वर गगनाला चभडून म्हणतो आहे.

आचण ग्रथं ोपजीचवये । चवशेषीं लोकीं इ’यें ।
दृिादृि चवजयें । होआवे जी ।
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