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जगाव ंकस ंकण्िि कण्िि की गाण ंम्िणि 

 

"ददल ि ैछोटासा, छोटीसी आशा" 

ह्या गीिािडया शब्दांसारखेच छोटेछोटेस े आनंदाचे हन सर्ाधानाचे िण आिडयाला 

प्रत्येकाला िव ेअसिाि. साध,ं हनर्वळ, प्रसन्न हन िसरं आयुष्य जगिाना कािी गोष्टी जिाव्या 

लागिाि. कािींचं भान ठेवावं लागिं, जाणीवांचे िदर उलगडावे लागिाि, नात्यािलं चैिन्य 

फुलवावं लागिं. जगण ंसर्रसून जगावं लागिं.  

आयुष्यािडया इवडया इवडया आनंदाच्या िरागकणांची िखरण सगळीकड े करून 

आयुष्य भरभरून कस ं जगावं या हवचारांर्धून ह्या छोट्या लहलिलेखांचे लेखन केलंय. 

सर्ुद्रदकनाऱ्यावर रंगीिेंरंगी दगड, शंख, बशिले वेचिाना अचानक र्ोिी हर्ळावा िसंच 

जगिाजगिा रुिेरी िणिी आिडया ओंजळीि येिाि, अशीच कािीशी भावना याि र्ांडली 

आि.े 'नात्यािलं िॅशन, र्नाचं शुद्धिण, गॉहसि, चेिऱ्याची गोष्ट, आवाजाची नाना रूिं, आधी 

ऐकून िर घ्या' ह्यािून छोट्याशा गोष्टींनी जीवन दकिी सोिं िोिं ि े जाणविं िर गणििी, 

ददवाळी ह्या सणांनी लोकजीवन कसं आनंदनू जािं त्याचं हचत्र उभं राििं. लिानिण, िरुणाई, 

र्ैत्री, िंालक-िालक, राग, सॉरी, सखीची रूिं, िालकत्वाची जिंािंदारी, िरी-वरी िी िर 

कॅहलडोस्कोिर्धली हवहवधरंगी आकर्वक हडझाईन्सच जणू. अशा लहलिलेखनािून साधेस ेिण 

हवचार करायला लावणाऱ्या लखेांचे ि े‘दवंबिंद’ू र्नाला नक्कीच प्रसन्न करिील.  
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अिवणिहत्रका 

शब्दांचे सार्र्थयव जाणून त्यांच्यावर प्रेर् करणाऱ्या,  

त्या र्ाध्यर्ािून शब्दांची फुले दऊेन आर्ची ओंजळ भरणाऱ्या ,  

कहविांर्धून आर्च्या आयुष्याला सुरेल नाद आहण लय देणाऱ्या ,  

साहित्याच्या सिवासाने आम्िाला सर्ृद्ध करणाऱ्या  

र्ाझे वडील श्री वसिं हननावे ह्यांना आदरिूववक अिवण . 
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'लिानिण दगेा दवेा' 

 

 

र्ुलांचा खेळ रंगाि आला िोिा. जसजस े रंगीिंेरंगी फुगे आकाशाि सोडले जाि िोिे 

िसिशी र्ुलं आनंदाने टाळ्या वाजवि िोिी. लाल, हनळे, हिरव,े हिवळे, जारु्नी...... प्रत्येक 

जण आिला फुगा आकाशाि दकिी उंच जािो ि ेटक लावून िािि िोिा. त्यांच्या चेिऱ्यावरचा 

आनंद, उत्साि, ऊजाव िाहून र्नाि आल,ं खरंच दकिी आगळंवेगळं सर्ाधान, आनंद आहण 

इनोसंट एक्सप्रेशन्स आले िोिे त्या र्लुांच्या चेिऱ्यावर. खरं सांगू र्ला खिू िवेा वाटला 

त्यांचा. छोटुशी दहुनया, छोटे-छोटे आनंद, लटके रुसवे फुगव,े कधी रडणं, कधी िसणं. सारं 

कािी श्रावणािडया सरीसारख ंनाजूक आहण चटकन हनघून जाणारं, िरीिी र्नाला सुखावणारं.  

 

आज ि े वाटल ं त्याला कारणिी िसंच घडल.ं रेवा आहण हनहखलच्या लग्नाचा २५वा 

वाढददवस. दफशिााँडचा गेर् सुरु िोिा. त्यार्ध्ये सुनील आहण नीलाला असा दफशिााँड ददला 

गेला ज्याि अथाविच चेष्टा र्स्करी िोिी आहण िो ऐकडयावर िे दोघिंी खिू ररअॅक्ट झाले. खेळ 

िंाजूलाच राहिला. वािावरण एकदर् हडस्टिंव झालं. ज्या र्ायाने ि े दफशिााँड हलहिल े आहण 

रेशर्-शशांकने िे िास केल ेिोिे त्यांनी िरोिरीनं त्यांना सांहगिल ंकी “डोन्ट टेक इट िसवनली. 

इटस जस्ट अ गेर्, िवॅ फन”. िण हिंनसलंच सगळं. र्ग आिािसाि चचाव सुरु झाली. कािीजण 

दफशिााँडच्या िंाजूने िर कािी हवरोधाि.  

 

र्ग जाणवल ं खेळाि असणारा आनंद, स्िोर्टटगहस्िररट, लाफ अॅट युवरसेडफ आहण 

एनजी आिण र्ोठी र्ाणस ंजणू कािी हवसरूनच गेलोय. कुणी कौिुकानं कािी सांगि असले िर 

हशष्टासारखा चेिरा करून आिण दकिी हिंझी आिोि आहण सर्ोरचा दकिी िंोअर करिोय अस ं

वागणारे िदोिदी भेटिाि. आर्च्या ऑदफसर्धला अर्ोल साध्याशा जोकला असा कािी 



खळखळून िसिो की आम्िी त्याच्याकड े िाििच राििो आहण िाििािाििा आम्िीिी खूि 

िसिो. लिान र्लुाला त्याच्या र्नाचं हर्ळालं की िो कसा र्नसोक्त िसिो िसं िसडयाला 

दकिी वर्व झाली कुणास ठाऊक. आठवायचं असले िर र्ेंदलूा िाण द्यावा लागेल.  

र्ग त्या लाईन्स आठविाि  

एक र्ुद्दिस ेर्ैं निीं िाँसा  । 

चलो दफर िर् ढूाँढ लेिे िैं उसी िंचिन को । 

 

र्ाणसं र्ोठी झाली की त्यांचे चेिरे इस्त्री केडयासारख ेकडक िोिाि. छोट्या छोट्या 

गोष्टींना दाद ददडयाने, कोणाशी उगाचच िंोलडयाने हवनाकारण िसडयाने आहण कधीकधी 

हवनोद झाला म्िणून िसडयाने फेसवर ररकडस िडिाि. र्ोठं झाडयाने फेसवर एक टेन्शन सिि 

ठेवलेल ं असि ं आहण िे कायर् िाळायचं असिं म्िणजे आिण कोणीिरी आिोि अस ं स्टेटस 

ठेवणारे दखेील िंरेच असिाि. र्ोठं झालो की िसण,ं रुसण,ं व्यक्त िोण ंिािािून हनसटून जािं 

का? त्याला र्ुठीि अलगद धरून ठेवायला िवं ना. अगदी िसंच जसं आिण लिानिणी 

रंगीिेंरंगी फुलिाखराला िकडण्यासाठी नाददष्ट िोऊन लांिंवर जायचो. फुलिाखराच्या त्या 

रंगांनी, त्याच्या उघडझाि करणाऱ्या र्खर्ली िंखांनी जसं कािी आिण हिप्नोटॉइज िोऊन 

जायचो.   

आिा असं हनव्यावजिणे एखाद्या गोष्टीच्या र्ागे लागिा येणार नािी का? त्या 

छांददष्टिणाने हनखळ आनंदाच्या शोधाि लांिंच लांिं आिडयाच धुंदीि जािा येणार नािी का? 

अगदी हचखलाने गढूळ झालेडया िाण्याि िाि िाय खरािं िोिील, किड ेओले िोिील असा 

कुठलािी र्ोठ्या र्ाणसांसारखा हवचार न करिा िाण्याि सुळकन इकडून हिकड े िळणारे 

केशरी, सोनेरी, काळेभोर र्ास ेदोन िािांच्या िकडीि घेऊन प्लाहस्टकच्या हिशवीि नािीिर 

काचेच्या गोलगोल िंरणीि टाकडयावर खशु िोिा येणार नािी का? र्ुळाि अस ेप्रश्न न िडिा 

आिण सगळेजण लिानिणी करि असायचो िो येडचॅििणा िरििरि करावा असं वाटायला 

िव.ं  



िो! िो! ठाऊक आि ेकी लाईफ खूि स्रेसफुल आि,े टेन्शन आि,े आयुष्याचा िेस फार 

स्िीडी आि.े जगण्यासाठी, स्विःला जगाि प्रुव्ि करण्यासाठी रोज लढाई आि.े घरािल ं

करायचं, र्ुलांची स्कूडस, स्टडीज, क्लाससे, जीवघेणी कॉहम्िटीशन, िंॉसचं टेन्शन, घराचं लोन, 

गाडीच स्वपं्न, ररलेरटव्िज, फेहस्टव्िडस िी न सिंणारी हलस्ट आि.े र्ोठं िोण ंम्िणजे किवव्याि 

आहण कार्ाि स्विःच जगणं हवसरून जाणं असं िर असू शकि नािी न. खूि स्रेस्ड असडयावर 

कधी सािंणाच्या िाण्याचे फंुकर र्ारडयावर उडणारे फुगे काढले की वाटिं हिसासारखं िलकं 

झालंय र्न. नीरजा, र्ाझी र्ैत्रीण आनंदाने, उत्सािाने नुसिी भरलेली असिे. म्िटलं िुला कधी 

वाईट वगैरे वाटि नािी का ग? म्िणाली अग र्न भरकटल ं न की र्ी िोरांना घेिे. र्ग 

सर्ुद्रावर जाऊन आम्िी लाटांशी खेळिो. र्स्ि वाळूचा दकडला करिो. र्ी आहण र्ाझा र्लुगा 

रौनक त्या दकडडयाला असा दरवाजा करिो की दोघांचे िाि एकर्केांना शेकिेंड करिाि. िो 

स्िशव न र्ला खिू आवडिो. खरंच ि ेर्ाझं कन्फेशन आि ेकी राजस आहण सारािंरोिंर र्ी सगळं 

हवसरि.े म्िणजे र्ला िर असं लिान िोऊन र्ोकळं िसायला, रंगीि फुगे घ्यायला, हििाण्या 

वाजवायला,  सािंणावर, चष्म्यावर ररग टाकून िंिीस बजकायला, र्ेरी गो राऊंडर्ध्य े

िंसायला फार आवडिं.   

 

िी नीरजा दकिीिी हसररयस हसच्युएशन असली िरी असं कािी र्जेदार िंोलिे की 

भडयाभडयांचे चौकोनी लांिंट चेिरे गोल र्टोल िोऊन त्याच्यावर स्र्ाईल येिंच येिं. 

लिानिणी आिण हजिकं रान्सिरन्ट िोिो िसं नेिर्ी नािी िण ददवसभराि एकदािरी 

र्नासारख ंवागलो की एक वेगळंच दफबलग येिं आहण िे असिं िंचिनचं. र्ग िुढचं सगळं सोिं 

िोिं. आरशासर्ोर उभं राहून फेहशयल एक्सरसाईजच्या नावाखाली िोंड ंवेडीवाकडी केली की 

जी कािी र्जा येिे आिले फनी फेसेस िाििाना िी औरच.  

 

वुर्न्स स्िेशलला गेलेडया र्ाझ्या िीन र्ैहत्रणी जेव्िा टूरवरून िरि आडया िेव्िा त्या 

इिक्या फे्रश आहण िपॅ्िी िोत्या की जणू १० वर्ाांनी लिान झाडया िोत्या. त्यांच्या टूरलीडरन े



जो एक, यंग र्लुगा िोिा िो त्यांना म्िणाला की िुम्िी आजिासून िुर्च्या र्नाला आवडले, 

वाटेल िसं वागायचं, अॅडडटहूडर्धून चक्क चाइडडहूडर्ध्य े रान्सफर व्िायचं. र्ोठेिणाचा 

र्ुखवटा काढून जस्ट भन्नाट जगायचं. िुर्च्या आवडीचे किड ेघालायचे. र्जा म्िणजे अगदी ज 

ला ज अशी र्ज्जा करायची. त्या टूरवर त्या र्नर्ुराद िसडया, लिानिणच्या र्ैहत्रणींसारख्या 

र्नसोक्त खेळडया. एवढं कर्ी म्िणून की काय रात्री १२ वाजिा चक्क सगळ्यांच्या रूर्च्या िंले 

वाजवून िळाडया. चूक काय िंरोिंर काय याचा हिशोिं थोड्या वेळासाठी िंाजूला ठेवला िर 

आयुष्याचं गहणि कािी लगेच चुकि नािी कारण दसुऱ्या ददवशी ब्रेकफास्टला िी चचाव झाली 

िेव्िा त्या हिघी अगदी शिाण्या र्लुासारख्या शांि िोत्या आहण र्ग त्या कािीच िंोलि नािीि 

असं का म्िणून त्यांना हवचारलं िर त्यांनी हसररयसली सांहगिल ेकी रात्री १२ वाजिा प्रत्येकीने 

दकिी रुर्च्या दरवाजांवरची िंेल वाजवायची ि े आम्िी वाटून घेिलं िोिं त्यानंिर 

सगळ्याजणी ज्या कािी िंुडून गेडया िसण्याि......  

 

जगणं सोिं नािी. खूि प्रश्न आििे, प्रॉब्लेम्सची हलस्ट र्ारुिीच्या शेिटासारखी वाढिच 

असि.े ररलेशनहशप्सर्ध्ये कोडडवॉर असिं आहण िंरेचजण र्ोठे झाले की लाईफ असंच ओढि 

असिाि आहण म्िणूनच ि े सर्जून घेिल ं की आिडया सगळ्यांर्ध्य े एक लिान र्ूल दडून 

िंसलंय. त्याला वाटिं िसं कुठलेिी ग्रजेस र्नाि न ठेविा, फार फॉर्वहलटीज न ठेविा कािी  

िण  जगलो िर लगेच हगडट नको यायला र्नाि.  

 

लिानिणी लोक काय म्िणिील याचं टेन्शन नसिं. भािुकली खेळिाना िंथव-ड ेिाटीचा 

र्ेन्यू िटकन ठरिो, छत्रीचं घर असि,ं िाडयाची भाजी, दगडांचा रस्िा, िंाहुलीचं लग्न सारं 

सोिं असि.ं जे आिडयाजवळ आि े त्याि आिण खुश असिो. र्तै्रीण हनवडण्यासाठी फ्रें डहशि 

टेस्ट नसिे. कोणाशी िटकन िंोलिाना इगो नसिो. कोणी आिलं कौिुक केलं की कस ं र्स्ि 

िसिो आिण. िम्िंलनेस वगैरे दाखवायचा नसिो. हगफ्ट ददल ंकी िे िटकन उघडायचं असिं. 

काचा, रंगीि खडू, कॉईन्स, हिस,ं स्टॅम्प्स, डॉडस, कासव, गॅदर करण्याचं िॅशन असिं. सोिं सोिं 

असिं सगळं.  



 

आिा र्नासारखं घर आि,े िॉश फर्ननचर, स्र्ाटव इलेक्रॉहनक गॅझेटस, ब्रॅण्डडे कार, 

आधुहनक आऊटदफटस आििे िण हनजीव गोष्टींना सजीव, चैिन्यर्य िंनवण्यासाठी लागणारं 

र्न खूि नाराज आि.े उदास आि.े त्याला उत्फुडल िंनवायचंय म्िणून िर ददवसािला एक िण 

िरी लिान र्लुांसारख ंकािीिरी करायचंच. भरभरून जगायचं, न लाजिा िंोलायचं, िुढाकार 

घ्यायचा, काटेचर्चे सोडून िािानं जेवायचं, थोडसं ं सांडल ं िरी िसायचं, िस ू आल ं िर 

खळखळून िसायचं आहण ‘Live Life King Size’. असंठरवायचं  आहणधर्ाल करायची 

म्िणजेलिानिणचं हनरागस िसू ओठांवर येईल आहण नकळि म्िटले जाईल िाँसो, र्ुस्कुराओ, 

हजयो जी भरके! 

 

 

  



 

'फोकस हशफ्ट झालाय' 

 

 

राजसचे वडील त्याला हक्लहनकला घेऊन आले िो ददवस इिर ददवसांिेिा हनराळाच 

म्िणावा लागेल. टीनएजसवच्या प्रॉब्लेम्सशी डील करिाना जग वेगाने िंदलिंय ह्याची जाणीव 

आिडया सगळ्यांना िोिच असिे. गेम्सचे अॅहडक्शन, लव्िअफेअसव, िब्स, िाट्याव, नाईटआऊट 

आहण फोन, गलवफ्रें ड र्खु्य म्िणजे स्टडी प्रॉब्लेम्स ि ेआईिंािंांसाठी र्ोठे चॅलेन्जेसच  असिाि 

आहणअथाविच र्ाझ्यासाठीिी काऊहन्सबलग करिाना ह्या गोष्टींनी भारलडेया िरुणाईला िंोलिं  

करण ंिी कसोटीच असिे. राजसने र्ात्र हनराळाच प्रश्न उभा केललेा िोिा. िठूठ्याने हडक्लेयर 

केलं िोिं. र्ला गॅंगस्टर व्िायचंय. सुरुवाि झाली िोिी िी हसररअलर्धली कॅरेक्टससव िाहून 

आहण त्यांच्या सारखी स्टाईल र्ारून. िो अगदी त्या रोल र्ध्येच घसुायचा आहण ज्या ददवशी 

त्याने एक दफडर् िहिली िेव्िािासून त्यािडया हिरोचा जो अथाविच  गॅंगस्टर  असिो त्याचा 

इिका जिंरदस्ि प्रभाव त्याच्यावर िडला की िोच त्याचा आदशव ठरला. हिक्चरचा हिरो 

चांगलाच िोिा िण सर्ाजाने त्याला  गॅंगस्टर िंनवलाय आहण त्याच्या दोन्िी िंाजूला त्याचे 

िंटसव असिाि काय सॉहलड वट आि.े सगळे कसले टरकिाि, असं िाहिजे भन्नाट लाईफ,  अस े 

आिले हवचार िे सद्गगुणी िंाळ र्ांडि िोिे. त्याच्या वहडलांनी िििंल िोऊन त्याला  

काऊहन्सबलगला आणल ेिोिे.  

 

याच टीनएजसव गु्रिचं दसुरं उदािरण सांगिाना र्ला िूवावच्या स्वभावािील वेगळाच 

हवचार खूि कौिुकाचा वाटला. १० वी ला ९५ %िसेंटेज हर्ळवडयावर आई -वहडलांनी र्ेरो 

हसटी र्धडया र्ोठ्या नार्ांदकि कॉलेजर्ध्य े हिची अॅडहर्शन घेिली. हिला एक र्ोिंाईलिी 

घेऊन ददला. र्ैहत्रणींनी हिला र्ुद्दार्च टााँट र्ारि हवचारल िा जुना डब्िंा फोन का वािरिेस 



िू? स्र्ाटव फोन नािीये का िुझ्याकडे? िी जरािीहडस्टिंव न िोिा शािंिणे म्िणाली िुढच्या 

आयुष्याि र्ला काय करायचंय  ि ेर्ला हनहिििणे र्ािीि आिे. आहण स्र्ाटव म्िणाल िर र्ी 

असं एके रठकाणी वाचलंय व्िॉट इज स्र्ाटव- स्िेहसदफक. र्ेझरेिंल, अॅग्रीड, ररअहलहस्टक, 

टाईर्िंाऊन्ड. राजस आहण िूवाव िीदोन हवरुद्ध टोकं.  

 

हनिाररका ‘िंड े िंाि की िंेटी’. िैसा नुसिा वाििोय घराि.  हशवाय एकुलिी एक. 

प्रचंड लाडावलेली. ऑनलाईन शॉबिग आहण ब्राँडडे वस्िू घेण ं ि े हिचं वेड इिकं वाढल ं की 

शॉिोरे्हनयाची केस म्िणूनच िी आणली गेली. कॉलेज र्धडया फॅशन्स आहण र्ैहत्रणींशी  

कॉम्िीरटशन करिाकरिा हिच्याकड े वॉचेस, िरफ्यूम्स, िसेस, किड े यांचा वॉकइन वॉडवरोिं 

ियार झालाय. आिा िर हिच्याघरी रोज कशाचं न कशाचं िासवल कुररअरने हडलीव्िर िोिंच 

नािीिर िी अस्वस्थ, इसनहसक्युअडव फील करिे. आिडयाला आयुष्याचं काय करायचंय याचा 

हिला जणू हवसरच िडलाय.  

 

हनशाचे वडील अहिशय ददुवैी अिघािाि ३ र्ुलांना आहण ित्नीला र्ागे ठेवून गेले. 

वहडलांच्या र्ृत्यूचा अचानक धक्का िचवूनिी १० वी ची िरीिा ९७ %िसेंटेजने िास  

िोण्याच्या वर्ावि हिचे डोळे िाणावले फक्त एकदाच. हिच्या नजरेिला खंिंीरिणा िाहून 

आिडयालािी धैयव वाटावं अशी िी र्ुलगी. घराि आिण र्ोठे आिोि. िढुच्या दोन भावंडांसाठी 

आिडयालाच आयुष्याची वाट ियार करायची आि ेम्िणून आिल ेफूटबप्रटस जाणीविूववक ियार 

करणारी हनशा भावनेिेिा िंदु्धीने हवचार करणारी हन वागणारी, संयि आहण डहेडकेटेड आि.े  

 

योगेंद्र कॉलेजर्ध्ये दरवर्ी िहिलायेणारा. ऑलवेज कनफ्यूज्ड िण कररअर िंािंि नव्ि े

िर ररलेशन्सिंािंि. घरािडया हवहचत्र वािावरणाचा िंळी. ८वी ि असडयािासून इंहजनीयर 

वहडलांसाठी सकाळी उठून वाईन शॉिर्धून बिंक्सची िंाटली घेऊन यणेारा. रोजची भांडण,ं 



वादहववाद, आईचंआहणिंहिणीचं घसुर्टणंिाहून अहिशय िळवा झाला आि.े त्याच्याशी जर 

कोणी चांगलं वागलं िर िी व्यक्ती आिडयाला सोडून िर जाणार नािी न िी इर्ोशनल 

इनहसक्युररटी त्याला सिि छळि असिे.   

 

'अनीश' त्याच्या र्ावशीकड ेिंंगलोरलाअसिो. र्ावशीला र्लू नसडयाने जे म्िणेल िे 

सारं कािी त्याला हर्ळायचं. िो इिका र्ोिंाईल अॅहडक्ट की त्याला खाण्याहिण्याचं, कॉलेजचं 

कशाचंच भान नव्ििं. कॅं डीक्रश, टेंम्िल रन,  फू्रट बनजा आहण आिा  िोकेर्ॉन गो. गेम्स िीच 

त्याची दहुनया. र्ी गेम्स ियार करणार आि ेआहण िेच कार् िुढेिी करायचं असं आि ेत्याच्या 

र्नाि. त्याच्या या अॅहडक्शनर्धून खरंिर या वडेािून कसं िंािरे काढाव ंिा र्ोठा प्रश्न.  

 

वेगवेगळ्या गोष्टीि, हवचाराि, वेडाि अडकलेडया या र्लुांची िी प्राहिहनहधक 

उदािरणं दिेाना वाटि ं की खरंच ' युवास्िंदन' ऐकल ं िर त्यांच्या आवडी हनवडीची िी 

वेगवेगळी सुरावट ऐकू येिे िण कधीकधी िी िंसेूर िोिे आहण िरुणाईच्या जीवनािील सूरच 

िरवून जािाि. िंहुिेक वेळा आिण सगळे जण म्िणिो की आजकालची र्लु ं हिंनधास्ि, 

िंेजिंािंदार झाली आििे. ह्यांचं कािी िोऊ शकि नािी. िी जनरेशन िार हिंघडून गेलीये. 

ररसिेक्ट, ररस्िॉहन्सहिंहलटी नािी. जरा कािी झालं की हडप्रेशन र्ध्ये जािाि. नािी ऐकण्याची 

िर सवयच नािी. आिणत्यांच्याहवर्यी िंोलिाना खूि जजर्ेंटल िोिो कारण लेिंबलग 

करणंफार सोिं असि.ं  

नीट हवचार केला िर लिाि येिं की र्लुांचा फोकसच हशफ्ट झालाय. फोकस म्िणजे 

काय?  

 

 F –Follow 



 O -One  

 C -Course  

 U -Until  

 S -Successful.  

 

प्रत्येक अेजर्ध्ये आिला एक रोल असिो. आिण आिा स्टुडटंच्या रोल र्ध्ये आिोि 

आहण िुढचे रोल करण्यासाठी लाइफर्ध्य ेिुढचे टप्िे येणारच आििे. र्ान्य आि ेकी हर्हडया, 

इलेक्रॉहनक गॅझेटस खिू र्ोठ्या प्रर्ाणाि र्लुांवर िररणार् करि आििे. त्याचे एक कारण 

असेिी आि ेकी आज र्लुांचे ऐकून घ्यायला, त्यांच्याशी संवाद करायला कोणाकड ेिुरेसा वेळ 

नािीम्िणून िी युवा र्डंळी एका व्िवच्युअल दहुनयेि िंुडालेली आििे. ह्या दहुनयेिून िंािरे 

यायचे असेल िर र्ुलांना ि ेसर्जावून घ्यावं लागेल की िी गॅझेटस वािरिाना आिण र्ाणस ं

आिोि र्शीन्स नािीि. आिडया आयुष्याचा ररर्ोट कंरोल कोणा दसुऱ्याच्या िािी द्यायचा 

नसिो ह्याची जाणीव त्यांनी ठेवायला िवी.  

 

प्रत्येक नवीन टप्प्यावर प्रॉब्लेम्स येणारच म्िणून लगेच हडप्रेशन र्ध्ये जायचं नािी 

कारण िुम्िी प्रॉब्लेम्सवर फोकस केल ं िर प्रॉब्लेम्स आणखी वाढिील िुम्िी जर 

िॉहसहिंलीटीजवर फोकस केलंि िर आणखी ऑिच्युवहनटीज वाढिील. र्ान्य आि ेआजूिंाजूला 

असं िंरंच कािी घडिंय जे िाहून र्न हखन्न िोिंय. िण भन्नाट जगण ंम्िणजे फक्त िाटी, िब्स, 

र्ोिंाईल, फॅशन्स, वेग, शॉबिग इिकंच र्यावददि नािी. हनसगावि रर्णं, रेककग, आददवासी 

एररयाि कार् करण,ं र्ेहडकल एड, एज्युकेशन, कॉम्प्युटरचं नॉलेज  ि ेसारं इंरटररयर,  ररर्ोट 

एररयाि िोचवण,ं दषु्काळाने िोणाऱ्या आत्र्ित्यांरु्ळेअनाथ झालडेया कुटंुिंांसाठी कािी करणं. 

हनभवया, कोिडी सारख्या ददुवैी घटनां नंिर नुसिी िळिळ व्यक्त न करिा आिडया गु्रिर्धडया 



५-१०हर्त्रर्ैहत्रणींच्या हवचाराि, वृत्तीि जाणीव आहण संवेदनशीलिा हनर्ावण िोईल असा 

संवाद घडवण.े ि ेसारं करिा येणार नािी का? खूि र्ोठी र्रु्ेंट नािीिण अगदी छोट्याछोट्या 

गोष्टींवरसुद्धा फोकस करू शकिो न आिण? नुसिी इच्छा नािी िर कृिी करायला िवी म्िणून 

म्िणिाि stop wishing start doing.  

 

र्ला आयुष्याि काय करायचंय ह्याचा हवचार न करिा नुसिं िुढे चालि रािणं म्िणजे 

ददशािीन प्रवासच. गो थ्रू युवर लाइफ नािी िर ग्रो थ्रू युवर लाइफ असं जगिा येईल. आिण 

प्रवासाची ियारी केली िण डहेस्टनेशच ठरललें नािी र्ग एफटवस कस े िोणार. एका हवहशष्ट 

डहेस्टनेशनला िोचायचं असेल िर फोकस्ड असणं खूिच आवश्यक आि ेम्िणूनच keep calm, 

make plan, get to work, stick to it, reach your goal. काय करावं, काय करू नय े

अशा गंुत्याि अडकलेडया िरुणांना एक नवी सुरुवाि नक्की सािडले त्यासाठी त्या युवांना 

आिडया र्नाची, हृदयाची स्िंदने ऐकायला िवीि. िटिंय ना........ दफर दोस्िों सुनो अिने 

ददलकी आवाज !!! 

 

 

 

 

 

 

 

  



'आधी ऐकून िर घ्या' 

 

 

 

'रेणुका ' िंोलक्या डोळ्यांची, हशस्िहप्रय, लांिंसडक केसाचं्या दोन वेण्या. योग्य 

गणवेशाि टािटीि रािणारी िण आज हिने वगाविडया एका र्ुलाला र्ारल ंिोिं. अिर्ानाने िो 

चांगलाच दखुावला िोिा. हिच्या र्नाि साठलेला खदखदणारा सिंाि कोणत्यािी िणी 

लाव्िारसाप्रर्ाणे कधी िंािरे िडले सांगिा येि नव्ििं. कौहन्सबलगच्या सेशनर्ध्ये जेव्िा िी 

ओिनअि झाली िेव्िा कळलं की हिच्या र्नाची कोणी िवाव करि नािी. लिानिणािासून िी 

एकटी िोिी. कोणी हिच्याशी र्ैत्री करि नाव्ििे. हिला एकिी र्तै्रीण नव्ििी. िाई गोरी, भाऊ 

धाकटा म्िणून त्याचे लाड. िाई गोरी म्िणनू सुंदर, भाऊ र्ुलगा आि े म्िणून कौिुक. या 

सगळ्या गोष्टींचा हिला इिका त्रास व्िायचा. हिची अस्वस्थिा, घुसर्ट इिकी वाढली की हिला 

वाटल ं कोणीिरी आिडयाला हवचारावं, कोणाशी िरी आिण आिडया र्नािलं िंोलावं. ि े

एकटेिण नको झाल ंहिला आहण त्यािूनच हिच्या र्ानाने ठरवल ंकी का र्ुलांना इिकं र्ित्व. 

या र्लुांचा सगळं नक्शाच उिरविे. र्ी र्लुगी असल े िरी कािी कर्ी नािी. त्यांच्यािेिा 

चांगली खेळिे र्ी. एका खेळाि िीन-चार प्लेअसव सिज आऊट करि.े र्ी किंड्डीि सर्नव्िबसगला 

आल ेिर ि े  सगळे हर्त्र ग्राउंड सोडून र्ागे िळिाि आहण र्ला रंगावरून हचडविाि. आिा 

कळलं असले र्ाझ्याि काय िाकद आि.े  

 

संध्याकाळ झाली की आिोआि हखडकीिून लांिं, हजथवर नजर जाईल हिथियांि डोळे 

िाणून वैभवचीवाट िािणारे िंािंां. सारख े घडाळ्याकड े िािि रािायचे. दोन र्हिन्यांिासून 

िॅराहलहससने आजारी हिंछान्यावर. वैभची आर्नथक िररहस्थिी जेर्िेर्, र्हिकाच्या रोजच्या 

कटकटींना िो वैिागलेला िोिा. वहडलाचं्या खचाववरून िी इिकं िंोलायची की त्याला कािी 

सुचायचं नािी. त्याच्या हभडस्ि स्वभावारु्ळे िो गप्ि गप्ि असायचा. िंािंांची नोकरीिी िंंद 

झाडयाने िैशाची अडचण. आईचा अिराधी चेिरा, हिचं रात्रंददवस कार् करणं िािवि नव्ििं. 

कोणाला िरी सांगावं की हर्हिकाला सर्जावून सांगा. र्ी र्ाझ्या आईवहडलांना असं वाऱ्यावर 

नािी सोडू शकि. िे म्िािारे झालेि, आजारी िडलेि म्िणून िर त्यांना र्ाझी जास्ि गरज आि.े 



िण िस ंझाल ंनािी. िररहस्थिी इिकी हचघळली की र्हिका भांडून र्ािरेी गेली. हडव्िोसव साठी 

नोटीस िाठवली. र्नािडया गोष्टी र्नािच राहिडया. वभैवच्या र्नावर या सगळ्याचा इिका 

िाण िडला की त्याने आत्र्ित्या करण्याचा प्रयत्न केला.  

अहभनंदनने आिडया हिंहझनेससाठी िंाँकेकडून एक कोटीचे लोन घेिले. हिंहझनेस उत्तर् 

चालला िोिा िोियांि सारं स्र्ूथली घडलं. फॅहर्ली लाईफिी ििॅी िोिं. जसजस ेलोकांनी िसै े

िंुडवायला सुरुवाि केली. लोनचे िप्ते थकायला लागले. अहभनंदनने नािेवाईक, हर्त्रांना िैस े

र्ागायला सुरुवाि केली. लोक त्याला टाळायला लागले. आिा िो एकटाच िंसून राििो. 

स्विःिच गंुग असिो. त्याच्या र्नावर िररणार् झालाय.  

आयुष्याचा िेस इिका फास्ट झालाय की कोणाला कोणाचे ऐकायला वेळ नािी. 

शरीराला थोडी जरी दखुािि झाली िरी लगेच फस्टव एड करिो. प्रथर्ोिचार िािडीने केल े

जािाि. िण र्नालािी उिचार करण्याची गरज असिे असा हवचार िोि नािी. रोजच्या ड ेटू ड े

लाईफर्ध्य े आिडया अविीभोविी अशा अनेक घटना घडिाि. अशी अनेक र्ाणस ं असिाि. 

त्यांच्या छोट्याशा आयुष्याि कािी ना कािी घडि असि.ं अशी अनेक र्ाणस ंअसिाि. त्यांच्या 

छोट्याशा आयुष्याि कािी ना कािी घडि असिं. र्ाणसू सोशल अॅहनर्ल आि.े त्याला 

लोकांिंरोिंर रािायला िवं असिं. र्नािलं सांगायला कोणी िवं असिं कारण आिण आिडया 

र्नािले कागदावर हलहिल ंिरी िे एकिफीच असिं िण त्या गप्िा नािी िोऊ शकिं. आिण 

एकटे आनंदी िोऊ शकिो िण एकट्याने सण साजरा नािी करू शकि. एकटे िस ूशकिो िण 

एन्जॉय करू शकि नािी.       

र्ाणसाला ऐकण,ं आहण अगदी र्न लावून ऐकणं िी खरंच एक प्रायोररटीहलस्टवर 

टॉिला असणारी गरज िंनलीय. कोणी कािी िंोलू इहच्छि असलं िर िर्खास ददसणारं दशृ्य 

म्िणजे सर्ोरचा काय सांगिोय िे सर्जून घेण्यािेिा त्याच्या िंोलण्यावर िािंडिोिं ररप्लाय 

दणे्यासाठी लोक ियार असिाि. िुम्िी जर सर्ोरच्या व्यक्तीवर र्ग िो िुर्चा िाटवनर असो, 

हर्त्र असो ककवा कुणी अशी व्यक्तीवर र्ग िो िुर्चा िाटवनर असो, हर्त्र असो ककवा कुणी अशी 

व्यक्ती ज्याला आिल ं र्न र्ोकळं करण्याची हनिांि गरज आि े त्याच्यावर िुम्िी र्ाया करि 

असाल िर त्याला ऐकण,ं हलसन करणं िी िुर्ची िहिली ड्युटी आि.े सर्ोरच्याचं ऐकून घेण ंिी 

सुद्धा एक कला आि ेकारण स्िष्ट कम्युहनकेशनकरिा आवश्यक असणारं िे एक हस्कल आि ेअस ं

म्िणिा येिं. िुम्िी सर्ोरच्याच ऐकून घेिलंि िर  त्या व्यक्तीसाठी टी खिू र्ोठी र्ोलाची र्दि 

ठरि.े आिल ं कुणीिरी ऐकून घेिंय आिडयाला सर्जून घेिंय, आिण त्याच्यासाठी र्ित्वाचे 



आिोि िी भावना त्याची सडेफ एस्टीर्  शटू करिे. 'हलसबनग' िा एक दसुऱ्याला ररस्िेक्ट 

दणे्याचाच भाग आि.े सर्ोरच्याच्या िसवनहलटीला आिण ररस्िेक्ट करिो ि े िुम्िी दसुऱ्याला 

आिुलकीने हलसन करून व्यक्त करू शकिा. िा एक प्रकारचा एक्सरसाईजआि.े शरीराला 

व्यायार्ाची गरज असिे िशीच र्ाणसाच्या र्नालािी या ऐकण्याच्या एक्सरसाईजची 

आवश्यकिा असिे.  

अगदी सकाळी उठडयािासून िे रात्री झोिेियांि ददवसभराि असंख्य र्ाणसांशी आिला 

संिंंध येि असिो. ओळखीचे, कािी अनोळखी प्रत्येकाला वाटि असि ं कुणी आिल ं ऐकावं. 

लिान र्ुलाला वाटिं आम्िी सुट्टीि काय केल ंिे हशिकांनी ऐकावं. िालकांना वाटिं हशिकांनी 

आर्च्या अडचणी ऐकाव्या. िंॉसने आर्चे ऐकावं अस ं एम्िॉलयीजना वाटि असिं. कधी 

घरािडया कार् करणाऱ्यांनािी ऐकलं िर त्यांचं घराशी एक हनराळंच नािं जुळिं. आजूिंाजूला 

इिकी र्ाणसं असूनिी ज ेएकटेिण येिं त्यासाठी खरंच 'हलसबनग' आवश्यक आि.े    

ददवसभर कार् करून थकून यणेाऱ्या नवऱ्याला आिडया ऑदफसर्धडया गोष्टी 

िंायकोने ऐकून घ्याव्या अशी इच्छा असिे. वदृ्ध आई -वहडलांना वाटिं र्लुांनी आिडयाशी 

फोनवर आठवड्यािून एकदा िंोलावं. िण खूिदा अस ंिोिं की ि ेिंोलणं, दसुऱ्याला ऐकण ंकािी 

ना कािी कारणानं घडि नािी आहण र्ग र्ाणस ंस्वास्र्थय गर्ावून िंसिाि. दवेाने आिडयाला 

ददलेल ेिोंड िंंद ठेवून कान ददले आििे िे ऐकण्यासाठी ि ेहवसरून चालणार नािी.  

दलाई लार्ांचे सुंदर वाक्य खूि कािी सांगून जािे. when you talk, you are only 

repeating what you already know,. But if you listen, you may learn something 

new.  

उत्तर् हर्त्र िंनवण्यासाठी सदु्धा ि ेसतू्र खूि उियोगाचे ठरिे. हिंइंग अ गुड फ्रें ड िुम्िी 

फक्त िंोललंच िाहिजे असं नािी. िर कधीकधी एक गुड हलसनरची भूहर्का सदु्धा िंजावायला 

िवी. खरंच र्ाणसाचं शिाणिण कुठून येिं ठाऊक आि ेका? जास्ि कािी नािोच 'िवंय फक्त 

हस्थर रािणं दसुऱ्याकडिेी लि दणें आहण र्नािासून त्याचं ऐकणं. यािून िुर्च्याि एक असा 

सर्ंजसिणा, हवस्डर् यिेो जो कनस्िेच्युअल नसिो. कारण जे शब्दाि सांहगिलेल ंनसिं िेिी 

ऐकण्याची, िािण्याची दषृ्टी िुम्िाला 'हलसबनग' र्धून हर्ळिे. अनेक वर्ाांच्या ससंारानंिर 

नवरा-िंायकोंर्ध्ये शब्दांहशवायची जी भार्ा असिे िीिी अशीच      

जगािील हवहवध िेत्रािील सक्ससेफूल र्ंडळी आिडया यशाचं श्रेय आिडया 'हलसबनग' 

च्या दिेाि क्वाहलटीला दिेाि. कारण ज्ञानी र्ाणसाचं िते्र िंोलण ं असिं र्ात्र 'शिाणिण ' 



असणाऱ्या व्यक्तीचा म्िणजे 'दसुऱ्याचं ऐकण ं ' िंोलण्यािूवी ऐकायला हशकावं. ररअॅक्ट 

िोण्यािूवी हवचार करायला हशकावं. दक्रटीसाईज करण्यािूवी थांिंायला हशकावं, प्राथवना 

करण्यािूवी र्ाफ करायला हशकावं,  दक्वट करण्यािूवी प्रयत्न करायला हशकावं  असं म्िणिाि. 

रेणुका, वैभव, अहभनंदन यांच्यासारख्या खूि साऱ्यांना एकूण घेणं िी आजच्या फास्ट लाईफची 

सगळ्याि र्ोठी गरज आि.े 'हलसबनग' ि ेआटव आि ेआहण त्या आटवच्या र्ाध्यर्ािून र्ाणुसकीचं 

सुरेख हचत्र रेखाटणं आिडया िािाि आि.े  

ज्याच्या र्नाि भावनाचंं काहूर उठलंय, शब्दांचं ओझं झालंय, हवचारांचा गोंधळ 

उडालाय अशा र्ाणसाला र्ोकळं करणं, त्याचं र्न िलकं करण ं खूि िुण्याचं कार्. त्याच्या 

एकाएका श्वासाला नवी संजीवनी दिे जाणं ि े 'हलसबनग'. आिडया र्ाणसाच्या र्नाला फंुकर 

घालणारे र्नाचे प्रथर्ोिचारिी खरंच खूि र्ित्वाचे आििे. आिली फॅहर्ली, र्ुल,ं ित्नी, नोकरी, 

हिंहझनेस, र्नी, स्टेटस जििाना ररलेशनहशप्सिी हििक्याच आत्र्ीयिेने सांभाळिा यायला 

िव्या. त्याच्यासाठी फक्त थोडा वेळ ददला िरी रटकेल. ज्यांना ऐकू येि नािी त्यांनीिी इिरांना 

सर्जून घेण्याचा प्रयत्न केला र्ग आिण िर......        

You have two ears and one mouth. Use them proportionately.  

  



'िी प्रत्यकेाची जिंािंदारी' 

 

 

 

संध्याकाळचे सिा-साडसेिा झाले की सोसायटीिली लिान र्ोठी र्लुं सगळीकड े

खेळिाना, गप्िा र्ारिाना ददसिाि. वेगवेगळ्या अेजगु्रिची र्लु ं नुसिी रंगीिेंरंगी किड्यािच 

नव्ि ेिर वेस्टनव फॅशन्सच्या कॅज्युअल र्ध्य े ददसिाि. अगदी छोटी र्लुं िंहुिेकवेळा आयांच्या 

सुिरहव्िजनर्ध्ये घसरगुडंी, झोका, सी-सॉवर खेळिाि. त्यांच्यावर लि ठेविाना खरं िर 

र्ोिंाईलर्ध्येच त्या जास्ि गंुग असिाि. र्लु ं खेळिाना त्यांच्या आवाजाचा व्िॉडयूर् इिका 

वाढिो की हिथेच गप्िा र्ारि िंसलडेया हसहनयर हसरटझन्सच्या कट्ट्ट्यावर संिाि, हचडहचड 

सुरु िोिे. कधीकधी र्ुल ंखेळिाना त्यांचा िंॉलिी कुणाला लागिो िीन- चार र्ुल ेआहणएक -

दोन र्ुली गप्िा र्ारि असिील आहण 'सािच्या आि घराि '  ची वेळ टळून गेली असले िर र्ग 

कर्ेंट्ट्सचा िाऊस िडिो. र्लुांच्या वागण्यािील दोर्, त्यांच्या चुकांचे खािर िॅरेन्टसवरच 

फोडलं जािं. र्लुांनी गाडीवर स्कॅ्रच र्ारडया, गाडीची, घराच्या हखडकीची काच फोडली, 

भांडणं, र्ारार्ाऱ्या केडया, अभ्यासाि र्ुल ंर्ागे िडली, प्रेर्ाि िडली, चोरून हसगरेट हििाना 

ददसली, फॅहर्लीव्यहिररक्त हर्त्रांिंरोिंर कॉलेज -शाळेच्या वेळाि र्ुव्िीला गेलेली ददसली की 

इहर्हजएट ररअॅक्शन्स यिेाि आहण त्या असिाि आईवहडलांिंािंि.  

र्ुलांना वागण्या-िंोलण्याचं, खाण्याचं, रािण्याचं जे वळण लागिं ककिंहुना लावल ं

जािं िे घरच्यांकडूनच ि ेअगदी सववश्रुि आि.े र्ुलांना सकाळी शाळेि सोडायला येणारे आई-

िंािंा, त्यांना ट्यूशन्स, ग्राउंड, क्लाससेला घऊेन जाणारे िॅरेन्टस िहिल े की अस ं वाटिं 

ददवसरात्र धाविळ करि 'िॅरेबन्टग' ची इिकी अवघड जिंािंदारी िार िाडूनिी खूिदा िालक 

फार 'िडेिलेस'वाटिाि. कोणत्यािी आईवहडलानंा आिल ं र्ूल ि े हसहन्सअर, कहर्टेड, टॅलेंटेड 



असावं अस ं वाटिं. त्याचिंरोिंर त्याला सोशल अवेअरनसे असावा, वागण्याचे र्ॅनसव असावे 

असं र्नािासून वाटिं. र्ुलीरु्लांनी त्रासदायक वागावं अशी इच्छा कुणाचीच नसिे. र्ग र्ुल ं

चुकीचं वागिाि याचं कारण फक्त िॅरेन्टसच असिाि ि ेकनक्लूजन काढणं दकििि योग्य ठरेल 

याचा हवचार करायला िवा.  

एका शाळेि िंधरा ऑगस्टच्या आदडया ददवशी र्ुलारु्लींना हसहव्िल ड्रसेर्ध्य ेयायला 

िरहर्शन िोिी. सगळेजण िऱ्ििेऱ्िचे्या ड्रसेर्ध्ये आले िोिे. ५ वी च्या क्लासर्ध्ये एक छोटीशी 

र्ुलगी 'साहनया ' सुंदर फ्रॉक घालून आली िोिी. र्ात्र िो िंकॅलसे फ्रॉक िोिा. हप्रहन्सिल 

नेिर्ीप्रर्ाणे राऊंडला गेडया. क्लासर्ध्ये दफरिाना त्यांचं लि साहनयाकड े गेलं. त्या 

साहनयाला घेऊन िंािरे आडया. “साहनया, यू आर लूककग ररअली ब्यूरटफूल “. “िा फ्रॉक कोणी 

ददला िुला घालायला साहनया? ”“आईने ददला का? ”त्यांनी हवचारलं. िसं िी हनरागसिण े

म्िणाली, ”र्ॅडर् आई नािीये र्ला आहण िा फ्रॉक र्ाझ्या कझनचा आि.े त्याच्यावरची फुल ं

र्ला खूि आवडिाि म्िणूनर्ी िो घािला. ”हिचं उत्तर ऐकडयावर हप्रहन्सिल  जणू हिच्या  आई 

झाडया. हिच्या िंािंांना त्यांनी फोन करून सांहगिलं की साहनयाला छान किड ेघालून िाठवा 

ज्याि हिचं सौंदयव खलुून ददसेल िण डोळ्याि येईल असे किड ेटाळा. िरेॅन्टसना  शाळेने कािी 

सूचना केडया िर वेगवेगळे  अनुभव येिाि. िण हप्रहन्सिल र्ॅडर् म्िणाडया की” र्ाझ्यासाठी िो 

फार हनराळा अनुभव िोिा. ” र्ाझ्याशी फोनवर झालेडया िंोलण्यानंिर साहनयाच्या वहडलांनी 

िे ज्या रठकाणी नोकरी करि िोिे हिथ ेकोटाविडया आिडया इिर वकीलहर्त्रांिंरोिंर हनसकंोच 

चचाव केली. त्यांच्याएका हर्त्राने शाळेि फोन केला आहण हप्रहन्सिलर्ॅडर्चे आभार र्ानले की 

त्यांनी िोरक्या साहनयासाठी इिक्या काळजीनं हिच्या िंािंांना हनरोि ददला. ह्या प्रसंगी अगदी 

सिज आईला जिंािंदार ठरवून  कनक्लूजन काढिा आलं असिं.  

'हववान' जर्शेटिूरचा रािणारा. एज्युकेशनसाठी त्याने िुण्याच्या इंहजहनयररग 

कॉलेजर्ध्य े  अॅडहर्शन घेिली. चार हर्त्रांिंरोिंर िो शेअररगच्या फ्लॅट र्ध्य े रािि िोिा. 

घरच्या हस्रक्ट वािावरणािून इथे आडयावर त्याला जे स्वािं्य हर्ळालं त्याने िो वािवि 

गेला. त्याचे िॅरेन्टस त्याला फोन करायचे िेव्िा  िो त्यांना अगदी खरं वाटेल अस ंहसहन्सयरली 

सगळं कािी स्र्थू चाललंय अस ंसांगायचा. घरून आललेे िैस ेचैनीि उडवायचा. जवळचे िैस े

संिल े की फ्रें डसस कडून िंॉरो करायचा. त्यांचे िैसे जेव्िा िो िरि करू शकला नािी िेव्िा 



हर्त्रांनी त्याला धर्क्या द्यायला सुरुवाि केली. िो खूि फ्रस्रेटेड झाला िोिा. िाचशे रुियाि 

अनहलहर्टेड हिंअर  हर्ळायची हिथे जाऊन िो  हिंअर हिऊन िंािरे िडला. त्याला नशा िर 

िोिीच िण आिा काय करावं? घरी जावं िर र्म्र्ी िप्िांना काय सांगायचं? आहण हर्त्रांना 

िैसे कुठून आणून द्यायचे िे कळेना. िो अिरश: रस्त्याच्या कडलेा फूटिाथवर िंसून रडि िोिा. 

18 वर्ाांचा 'हववान ' नक्कीच चुकला िोिा. खूि आियव वाटेल िण त्याच्या एका फ्रें डने अवनीने 

हववानच्या घरी फोन केला त्याच्या िरेॅन्टसना िंोलावल ं. ि ेसवव ऐकडयावर त्याच्या िॅरेन्टसची 

नॅचरल ररअॅक्शन भयंकर  रागाचीच िोिी िण अवनीने त्यांना सांहगिलं ' सर प्लीज डोन्ट गेट 

अाँग्री ऑन हिर्. िी नीड्स युअर िडेि ' हववानच्या आई वहडलांनी आिला राग हगळला. त्याची 

अवस्था िाहून त्यांना फार वाईट वाटल.ं िे आिडयािंरोिंर त्याला घरी घेऊन गेले. िंधरा 

ददवसांनंिर 'हववान' कॉलेजर्ध्य ेिरि आला. आिण चुकलो ह्याची त्याला जाणीव आि.े आिण 

आिडया ध्येया िासून दरू गेलो िोिो ि ेत्याला कळलं. ' हववान ' चं आयुष्य भरकटल ंिोिं िण 

अवनीच्या बिर्िीने आहण आईवहडलांच्या सर्ंजस वागण्याने िे सावरल.ं  

   िोय, कधीकधी िॅरेन्टसच्या िॅम्िररगने, अहिस्वािं्याने, जास्ि िॉकेट र्नी ददडयाने 

र्ुल ंचुका करिाि. कम्युहनकेशनच्या अभावानं, हवहशष्ट कररअर हनवडीच्या िालकांच्या िट्टानं, 

िॉवर, र्नी यांच्या गैरवािरानं र्ुल ंवाईट र्ागावला लागिाि.   आिा एकूणच िरेॅबन्टगचं जे 

हचत्र ददसिंय त्यारु्ळे िंऱ्याचदा िालकांचे ‘लि नािी’ ि ेलेिंल लावल ंजािं. िालकांकडून कािी 

वेळेला नकळि िर कािी वेळेला दलुवि केडयानं र्लुांचे प्रश्न हनर्ावण िोिाि. जेव्िा िॅरेन्ट्ट्सशी या 

िंािंि इंटरअॅक्शन्स झाडया िेव्िा िंऱ्याच िंािंी सर्ोर आडया. िालकांच्या म्िणण्यानुसार 

चांगडया िद्धिीने आयुष्य जगायचे असले िर अहलकडच्या कािी वर्ावि ििी-ित्नी दोघांनािी 

अर्ननग असाव ं लागिं. जॉईंट फॅहर्लीज र्ागे िडून नॅनो फॅहर्लीज  आडया आििे. प्रायव्िटे 

जॉिंर्ध्ये वर्ककग अवसव, जिंािंदाऱ्या, कहर्टर्ेंट्ट्स खूि आििे. लॉंग ड ेनंिर कुटंुिंाच्यासाठी वेळ 

दणें सिजिणे शक्य िोि नािी. आिण आिडया र्ुलांना वेळ दऊे शकि नािी िर र्ग िैशाने 

हवकि घेिा येणारी सारी सखु ंनकळि ददली जािाि. रागावण,ं सर्ज दणें, योग्य -अयोग्य काय 

िे शांििणे िंसून सर्जून सांगणं ि ेकरायला वळे हर्ळि नािी त्यारु्ळे र्नाि हगडटी दफबलग 

येिं. वाटिं र्ुलांिंरोिंर घालवायला थोडासाच िर वेळ हर्ळिो त्याििी रागवायचं कसं? र्ग 



दलुवि करावं िा उिाय ठीक वाटिो. कािी हसच्युएशनल अडचणी आििे िरकािी जेन्युइन. 

कािी गंभीरिणे हवचार करून त्यावर हनणवयघणे्यासारख्या िी  आििे. म्िणून त्यावर ियावय 

शोधायलाच िवेिि ेिटियं आम्िाला.  

लग्न झाल ेकी ििी-ित्नी ि ेनािं हनर्ावण िोिं. आिाियांि फक्त एकट्याची जिंािंदारी 

असि.े स्विःचं आयुष्य स्विःच्या िद्धिीने जगणं असिं िण आिा आयुष्याि एक िंरंच र्ोठं 

आहण िहिलंवहिल ंराहन्झशन िोिं. या नात्याला फार थोडा वेळ हर्ळिो. २-३ वर्व िोिाि न 

िोिाि िोच घराि र्लू जन्र्ाला येिं. अथाविच लग्नाची हूरहूर, र्ूल जन्र्ाला येऊन  कुटंुिंाला 

िूणवत्व येण्याचा अर्ूडय आनंद असिो. ह्यावेळेला आयुष्याि िहिडया सकं्रर्णािेिा अहधक र्ोठं 

आहण अवघड राहन्झशन सुरु िोिं. एकीकड े िंाळाच्या िंाललीला, त्याच्या डवे्िलिर्ेंटच े

र्ाईलस्टोन्स, आई -िंािंा िोण्याचं साथवक दफबलग आहण दसुरीकड े रात्रीच्या झोिेचं 

सॅदक्रफाईस, त्यानंिर कंिलसरी असलेल ेलॉंग जॉिं अवसव, कधी िंाळाचं आजारिण, िोहलओ 

डोसेस. िसवनल लाईफ सिंून फॅहर्ली लाईफ सुरु िोिं. िॉटेबलग, र्ूव्िी, फॅहर्ली गॅदररग्ज, ररप्स 

सवव रठकाणी िंाळ आहण त्याची िंॅग सोिंि असिेच. र्लू िर िवंच असिं िण त्याच्या िंरोिंर 

जिंािंदाऱ्या सुद्धा वाढिाि.  

 र्ूल ३-४वर्ावचं झालं की शाळेचा शोध सुरु िोिो. दकत्येकवेळा यंग किल र्ाझ्याकड े 

सडला र्ागायला येिाि की र्लुाला कोणत्या शाळेि टाकावं. हर्हडयर् कोणिं घेऊ? सी. िंी. 

एस. ई, आय. सी. एस. ई, की एस. एस. सी. िंोडव घेऊ? ३-४वर्ावि र्ुलािंािंि असे प्रश्न िडलले े

िॅरेन्टस िाहिल ेकी िे अॅन्क्शस आहण िडेिलसे वाटिाि. र्लुांना के्रशर्ध्य ेठेवून जॉिंला जािाना 

र्ुलांिंरोिंर िरेॅन्टसचेिी चेिरे रडवलेे असिाि. १०-१२िासानंिर र्ुलांना घरी घेऊन 

जाण्यासाठी जेव्िा िालक हिथे येिाि िेव्िा र्ुलं धावि येऊन त्यांना हिंलगिाि. िण एक दोन 

र्ुल ंअशीिी िोिी की िी आईवहडलांना गो -गो म्िणि िोिी. घरी यायला ियार नव्ििी. खूि 

जास्ि िास दरू ठेवण्याचा िो राग असावा. िालकांिैकी एकाने घरी रिावं अस ं ठरवावं िर 

एकाच्या िगाराि भागि नािी. कधीकधी र्ात्र घरून कार्करण्याचा ऑप्शन सदु्धा घेिला 

जािो. घरािील हसहनयर र्ंडळी सुद्धा र्लुांना सांभाळिाि िण वाढत्या वयानुसार कािी 

ररहस्रक्शन्स येिाि हशवाय ग्राँड िॅरेन्टसचा  वािर ‘िंेिंी हसरटगसाठी’ िोिो असा आरोििी 



त्यांच्यावर िोिो. आर्च्यावेळेला असं नव्ििं. आम्िीिी नोकऱ्या केडया िण िीन-िीन र्ुलं 

सांभाळली असिंी ऐकायला हर्ळिं.  

र्ुल ंर्ोठी िोि असिाना िालक ३५-४०च्या एजर्ध्ये असिाि. र्ुल-ं र्ुली टीन्स र्ध्य े

एन्री करि असिाि. जसा र्ुलाचं्या लाईफर्ध्य ेिंदल िोि असिो. िसाच िंदल िॅरेन्टसच्यािी  

आयुष्याि िोि असिो. र्ुल ंस्विःिील दफहजकल, इर्ोशनल, र्ेंटल चेंजेसर्ुळे हडस्टिंव असिाि. 

त्याचवेळी िॅरेन्टस  आयुष्याि सटेल िोण्याची लढाई लढि असिाि. घर आहण घरािील 

िौशीच्या, चैनीच्या वस्िंूचे लोनचे इ. एर्. आय सुरु असिाि. र्लु ं १० वी १२वी च्या 

उंिंरठ्यावर आललेी असिाि. कॉलेजच्या अॅडहर्शन्स, र्ेरोहसटीि रािण्याची, कॉलेज -

क्लासची फीज, र्ंथली िॉकेटर्नी, घरािासून दरू म्िणून एकीकड ेहूरहूर िर दसुरीकड ेचुकीची 

संगि लागू नये अशी  एक ना असंख्य कारणंिालकांच्या िंािंिीििी  असिाि. ि ेसारं आधीच्या 

हिढीनेिी केलंय. यािून साऱ्यांनाच जावं लागिं ि े िी हििकंच खरं आि े िरीिी आिाच्या 

आईिंािंांसाठी आहण र्ुलांसाठीिी र्लूिण आहण िालकिण िूवी इिकं सोिं नािी ि ेखरंय.  

म्िणूनच र्ुलं चुकीची वागली की सरळसरळ फक्त आईिंािंांना जिंािंदार धरणं, त्यांना 

टॉंटस र्ारून िटव करणं आहण आर्च्या वेळी असं नव्ििं ि े म्िणणं याििेा आिडया र्लुांना, 

नािवंडांना आिला आधार हर्ळेल यासाठी आिण काय सियोग दऊे शकू याचा हवचार करिा 

येईल. कािी र्ुलांचे, सुनांचे र्ोठ्या वयाच्या लोकांना आलेल े अनुभव कटूिी असिील िण 

म्िणून सगळीच िरुण हिढी आहण नािवंड ंिशी नािीि. एका कहविेिील नािू म्िणिो  

र्ला आजी िंरोिंर चालि जायला आवडिं,  

कारण हिची िावल ंर्ाझ्यासारखी छोटुशी आििे 

िी कधीच घाई करि नािी.  

िी शांििणे र्ाझ्यािंरोिंर चालि राििे.  

र्ाझ्यासारखेच हिलािी शंखबशिल ेददसिाि 



र्जेदार आकारांचे ढग, दवाचे थेंिं हिलािी र्ोिविाि  

र्ाझं आहण हिचं जग सारखंच आि े

िंािरे सगळीकड ेउन असल ंिरी िी र्ाझी सावली आि.े  

नािवंड म्िणजे काय असिं? आयुष्यभर चांगलं वागणाऱ्या र्ाणसाला िरर्ेश्वरानं 

ददलेलं एक सुंदर स्वप्न असिं. त्याच्यावर र्ायेची िाखर घालण्याि, त्याच्या र्ऊशार िािाच्या 

िंोटांना आिडया िािाने धरून ठेवण्याि स्वगीय आनंद असिो. म्िणनूच नव्या हिढीिडया 

र्ुलांना वाढविाना आहण आिडयाच र्लुांना आश्वासकिेचा र्दिीचा िाि ददला िर हिन्िी 

हिढ्या एका हवलिण, सुंदर रेशर्ी िंधंनाि िंांधडया जािील आहण नािी दढृ िोिील आहण 

म्िणिा येईल    

Grandparents are the dots that connect the lines from generation to 

generation.  

  



'र्तै्रीची सप्तिदी' 

 

 

 

हनिाररका आहण सर्ीर कॉलेजिासून हर्त्र िोिे. दोघांची र्तै्री साऱ्यांनाच कौिुक 

वाटावी अशी िोिी. डॉक्टर िोिानाच आिण र्ुंिंई सोडून छोट्या शिराि हजथे डॉक्टसवची 

जास्ि गरज आि े हिथ े जाऊन कार् करायचं असं ध्येयिी िुढच्या आयुष्याच्या दषृ्टीने ठरलले ं

िोिं. दोघिंी हब्रहलयंट आहण रहसक कलावंि र्नाचे. लग्निी ह्या र्तै्रीिूनच झाले. नात्याला 

िूणवत्व आल ंिण लग्नानंिर ३ वर्ावनी त्यांचे िटेनासे झाल े आहण आिा त्यांना एकर्ेकांिासून 

वेगळं व्िायचं आि ेम्िणनू हडव्िोसव घेण्याच्या प्रदक्रयेिडया सर्ुिदशेनासाठी िे आल ेिोिे.  

 

िर्वन आला कौहन्सबलगला, िोच र्ुळी िी कम्िलेंट घेऊन. “र्ॅडर् शादीर्ें कोई स्िाईस 

निीं रिा । कोई र्जा निी । र्ेरी िंीिंी एकदर् रटिीकल िंीिंी िंन गयी ि ै । िंच्चों की र्ााँ ि ै

लेदकन र्ेरी दोस्ि निी िंन िायी।“हनशाला वाटिं िर्वनचा िा शुद्ध वेडिेणा आि.े र्तै्री वगैरे 

लग्नािूवी असिे.  

 

घरािडया रोजच्या वादहववादांनी हनराशेि गेलेली नयहनका हिच्यािी नकळि 

आिडया िंालहर्त्राशी सारं कािी शेअर करायला लागली. हिचं म्िणण,ं र्ाझा नवरा हववेक, 

र्ाझा नवरा िंनण्यािेिा हर्त्र झाला असिा िर जगणं सोिं झाल े असिं. आिा र्ाझ्या 

हर्त्रािंद्दल त्याला जलेसी वाटिेय, डाऊट येिोय .  

 



आशना आहण अहभजीि कॉलेजच्या ड्रार्ाकॉम्िीरटशनर्ध्ये भेटल.े नाटकाच्या वेडाने 

दोघांना एकत्र आणल.ं हशिण संिडयावर त्यांनी लग्निी केलं.  आशनाला नाटकाि उत्तर् ब्रेक 

हर्ळाला. हिचं कररअर वेगाि सुरु झाल.ं र्ुलिंी झाली. अहभजीिने संसारािडया जिंािंदाऱ्या 

सांभाळडया. िीनचार वेळा यािंद्दल  आशनाने खिं व्यक्त केली िेव्िा अहभने  आशनाला त्यांच्या 

फ्रें डहशिची आठवण करून ददली. त्यांचा ससंार, खरं म्िणजे र्तै्रीचा प्रवास म्िणायला 

िवाकारण िो र्नाला िाजं आहण प्रफुहडलि करून जािो.  

 

र्ैत्रीची अनेक रूिे ददसिाि सभोवार. आई-र्ुलगा, वडील-र्ुलगी, िंिीण-भाऊ, 

र्ुलगा-र्ुलगी, जुन्या र्ैहत्रणी. र्ात्र ििी-ित्नीर्धील र्तै्रीचं नािं अलवार, िळूवार, कधी 

र्ोरहिसासारखं रेशर्ी स्िशव करणारं, िर कधी एकर्ेकांवर प्रेर्ाची िंरसाि करणारं, कधी िट्ट 

करणारं िर कधी िट्ट िुरवणारं असिं. लिान र्ुलासारख ं रुसणारं, िसणारं, रागावणारंिी, 

प्रॉब्लेर् आले की धीर दणेारं, आिडया िंरोिंरीने उभ ंरािणारं.  

 

ििी-ित्नी म्िणून आयुष्याच्या कोणत्यािी टप्प्यावर असलो िरी र्ैत्रीच्या नात्यावर 

उभी राहिलेली ररलेशनहशि लॉंगटाईर् रटकिे. प्रेर्ाि र्ैत्रीचा शोध घेण्यािेिा र्ैत्रीि रुजलेल े

प्रेर् ि ेआिडया नात्याला िंांधून ठेविे. गंर्ि अशी आि ेकी, का हनघून जािोय स्िाईस? कुठे 

जािेय िी हूरहूर? , िे एकदसुऱ्यासाठी अिर्िहर्केने सारं करण्याची धडिड, िी र्स्िी, चेष्टा, 

कधी कधी चक्क भांडण,ं िरस्िरांच्या आवडीच्या गोष्टींची आठवण ठेवणं. अस ं िोिंय कारण, 

गृिीि धरिाििे ि ेसारे जण एकर्ेकांना. लग्नाआधी िे दोघं असिाि एकर्ेकांचे हर्त्र. आिण 

फे्रश, प्रेझेंटेिंल ददसावं, एकर्ेकांना िाहून खुश व्िावं म्िणून र्नािासून ियार िोिाि. एक 

दसुऱ्याच्या आवडीच्या रंगाचे, फॅशनचे किड े घालिाि, फुलांची, सुगंधाची उधळण िोिे, 

हगफ्ट्ट्स एक्सचेंज िोिाि. फोनवर गोडगुलािंी र्ेसेजचा िाऊस िंरसिो. नाटकं, हचत्रिट, 

वीकेन्ड सेहलब्रेशन, िंथवडसे्िेशल िाट्याव िोिाि. थोडािी हवरि, दरू जाणं झेिि नािी र्नाला.  



 

लग्नानंिर कािी ददवस र्ैत्रीचेच असिाि. िळूिळू िा िाँगओव्िर उिरिो आहण र्ग 

स्िाईस, र्जा सारं सारं ओसरायला लागिं कारण रोजचं आयुष्य स्वप्नांवर आधारलेल ं नसिं. 

त्याि फॅण्टसी नसिे. िण ज्याला फ्रें डहशिचा खरा अथव उर्गललेा असिो त्या लाइफ िाटवनरला 

लग्नाचं नािे रटकवण,ं िे िुढे नेण ंअगदी  सिजिणे जर्ू शकिं कारण र्ैत्रीि असि ेअटॅचर्ेंट, 

एकर्ेकांच्या र्नाशी  जवळीक. एकाला जखर् झाली िर दसुऱ्याला वेदना िोिाि. नवरा 

िंायकोचं िसंच असि.ं दोघांिैकी एक आनंदी िर त्याचं प्रहिबिंिं दसुऱ्याच्यािी चेिऱ्यावर 

ददसिं. एक आजारी िडला िर दसुरा उदासिोिो, काळजीि िडिो. िो, वेळप्रसंगी फाईटसिी 

िोिाि कारण फ्रें डहशिर्ध्ये ि ेिोण ंऑिंहव्ियस आि.े अस ंअसल ंिरी जशी र्ैत्रीर्ध्य ेदोघांची 

दकिीिी भांडणं  झाली िरी हिसऱ्या कुणी नावं ठेवलेली जस ंचालि नािी अगदी थेट िसचं 

आिािसाि दकिीिी नोकझोक झाली िरी थडव िाटी कर्ेंटस अहजिंाि चालि नािीि ििी-

ित्नीच्या नात्याि. कारण त्याचा िंेस र्तै्रीचाच असिो नं.  

 

 फ्रें डहशिर्ध्य े एकर्ेकांहवर्यी ररसिेक्ट असिो िो आदरलग्नाच्या नात्याि र्ात्र 

रटकवावा लागिो कारण िंहुिेक वेळा नवऱ्याला भीिी असिे की र्ैत्रीच्या या नात्याला आिण 

र्ान्य केल,ं जरा जास्ि इम्िॉटवन्स ददलं िर आिली िंायको आिडयािेिा डोईजड िोईल की काय 

म्िणून  र्ैत्रीिडया सर्ान दजावला िे थोड ेघािंरिािच. िण हर्त्र जसा स्िष्ट आहण योग्य सडला 

दिेो, कर्ेंटस करिो िसचं ििी-ित्नी सदु्धा िंेस्ट फ्रें ड िोऊ शकिाि.  

 

लग्नाच्या िाटवनसवनी सखुदःुखािच नािीिर लाइफच्या प्लॅबनग र्ध्यिेी एकर्ेकांना 

हर्त्रांसारखंच इनक्लुड केल ं िर नात्याि हवश्वास हनर्ावण िोिो. वेगवेगळ्या िेत्राि कार् 

करिाना कधी हडप्रेशन येिं िर कधी थकवा. र्ागव सािडि नािी. गोंधळडयासारखं िोिं. िंऱ्याच 

वेळेला आिण 'हगव्ि अि' करण्याच्या र्नहस्थिीि असिो. अशा वळेेला र्तै्रीच्या नात्याने 



आिडया जोडीदाराला'एनकरेज ' केलं िर  लग्नाचं िंॉबन्डग अहधक रटकिं. कारण जगाने दकिीिी 

कौिुक केल ंिरी िाटवनरने केलेली स्िुिी जास्ि  प्रेहशयस वाटिे आहण िंािरेच्यांनी ब्लरे् केल ं

िरी आिण एकर्ेकांना सिोर्टटव्ि राहिलो िर जो धीर हर्ळिो िो खूि एनजी दिेो. उर्ेद दिेो.  

 

आिण कुणालािरी िव े आिोि. आिडयाहशवाय िो, िी  राहू शकि नािी. िी 

एकर्ेकांसाठी असण्याची गरज, सवय, भावना र्तै्रीला खोल रुजण्याला र्दि करिे िसंच 

ििीित्नीच्या अिकंाराला सखुाविे. िण याि गर्नवष्ठिणा नसिो असिं िे वेड ं प्रेर्. 

लग्नाहशवायच्या र्तै्रीि फ्रें डस फॉर अ ररझन असिाि, फ्रें डस फॉर  अ  हसझन असिाि िण 

फ्रें डस फॉर लाइफटाईर् ि े नवरािंायकोच्या नात्याचंच दसुरं रूि असिं. कोणिीिी चांगली 

न्यूज ऐकली की ज्याची आठवण येिे िोच खरा आिला फ्रें ड र्ग िो नवरा ककवा िंायकोिी असू 

शकिे. आिडया नवऱ्याहवर्यी खरा अहभर्ान असिो िो िंायकोलाच. र्तै्रीच्या नात्याचा िािी 

अनोखा रंग. 'ऑंधी' हचत्रिटािील शेवटच्या सीनर्ध्ये संजीवकुर्ार आिडया ित्नीला म्िणजेच 

राजकारणािील प्रभावी व्यहक्तर्त्व असलडेया सुहचत्रा सेनला म्िणिो ' र्ैं िुम्ि ेकभी  िारिा 

हुआ निीं दखे सकिा। िुर् जरूर जीिोगी।‘ या शब्दािून दरवळिो लग्नािील र्तै्रीचा सुगंध.  

 

र्ैत्री म्िणजे अलायन्स, अटॅचर्ेंट, असोहसएशन. र्ैत्रीि असणारे दोन जीव िरस्िरांशी 

प्रेर्ाच्या धाग्याने एकत्र जोडललेे असिाि. आयुष्य जगण्यासाठी आहण त्यािला आनंद 

घेण्यासाठी, त्यािून सर्ाधान हर्ळवण्यासाठी ि े दोन जीव आिले हववािाचे नािे र्नािासून 

जििाि.  

 

नवरा-िंायकोच्या नात्यािली र्ैत्री असायला िवी श्रीकृष्णासारखी जी यदु्ध न करिािी 

िुम्िाला हवजयी करेल, िवी कणावसारखी जो िुम्िी चुकीचे असिानािी िुर्च्यासाठी यदु्ध करेल.  



इिर सवव नात्यांिेिा ििी-ित्नीच्या नात्यािील र्ैत्री खूि जास्ि आनंद दणेारी असिे 

कारण िी र्ॅच्युअडव असिे. रागारागाि जरी म्िटल,ं ” जा िू नको आिसे र्ला. हलव्ि र्ी अलोन”

. िरी अशाचिणी िुम्िाला िुर्च्या ररअल फ्रें डची गरज असि ेि ेत्यांना र्ािीि असि.े लग्नाच्या 

नात्याची र्ूळं ह्या र्ैत्रीिूनच उगवि असिाि, फुलिाि, कोर्ेजिाि, िंिरिाि रंगगंधांनी 

सजिाि. लग्न सुंदर, सुरेखआनंददायी व्िावं िर असावा ििी सखा आहण हर्त्रासारखा. ित्नी 

िंनावी सखी आहण हर्िवा. र्ैत्रीच्या सुरेल गाण्याने वैवाहिक जीवनाि आनंदाची िखरण 

व्िावी.  

 

हनिाररका आहण सर्ीरचं  नािं फुललं िोिं र्तै्रीिून िण आिा िे िरवून िंसले िोिे 

फ्रें डहशिर्धडयाकेअररग, शेअररगला, आहण िंॉबन्डगला. िर्वन आहण हनशा र्ैत्रीकड े वेगळ्या 

दषृ्टीने िािणारे. र्ैत्री िर सोडाच िण त्यांच्याि ििी-ित्नीचं नािंिी जुळू शकलं निीं. 

नयहनकाला र्ैत्रीच्या घट्ट रेशर्ी र्ुलायर् नात्याि िंांधून ठेवणारा हिला सर्जून घेणारा असा 

हर्त्र हववेक िंनू शकला नािी िण आशना आहण अहभजीि यांचं नािं ििीित्नीचं आहण त्यािी 

िहलकड ेजाऊन अनर्ोल र्ैत्रीचं.  

 

फ्रें डहशि  म्िणजे हवश्वास, र्दि करणं, प्रेर् करण,ं जस्ट के्रझी िोणं, त्याचं ऐकून घेिाना 

िेशन्स ठेवण,ं हिचे अश्रू िुसून हिला ' ह्ग' करण,ं हिच्यासाठी प्राथवना करण,ं त्याला 

अडचणीििी कम्फटव दणें, संकटािडया काळ्या ढगाि त्याच्यासाठी सप्तरंगी इंद्रधनुष्य िंनणं. 

त्याच्या िंेदफदकरीला हिच्या जाणीवांचं कोंदण असणं. एक चुकला िरी दसुऱ्याचं सावरणं, न 

सांगिा सर्जण,ं रडण्याऱ्या हिला वेड्यासारख ं िंोलून िसवण.ं त्याच्यावर श्रद्धा, हवश्वास 

असण,ं र्ी आि ेिुझ्यासाठी असं म्िणि िरस्िरांचा िाि घट्ट धरणं. सारं जग हवरोधाि गेलं िरी 

र्ैत्रीच्या नात्याचा साकव अढळ राहू दणे.ं  

 



'एफिंीवर  िंाप्िा अविरिाि िेव्िा' 

 

 

र्ंडि िंांधायची ियारी केव्िाच सुरु झालीय. त्यासाठी राजकारणी आहण 

नेिेर्ंडळींच्या  िरुण गु्रप्सची  वगवणीिी गोळा करून झाली. लगीनघाई  सुरु व्िावी िशी 

जोराि कार्ं चालली आििे. कुठे सांस्कृहिक प्रोगॅ्रर्ची प्रॅहक्टस िर कुठे र्ोठर्ोठ्या र्ंडळांची 

आरास. रात्री जागवडया जाि आििे. कािींनी िर र्ाझा िासिोटव रेडी ठेवलाय. ५सप्टेंिंरच्या 

फ्लाईटचं िंुककगिी कन्फर्व झालंय फक्त आिा र्ूिीिंाजारािडया  एअरिोटववर र्ला ररसीव्ि 

करायचंच िेवढं िंाकी राहिलंय. लिान र्लु,ं िंायका, िरुणाई, हसहनयर हसरटझन्स 

सगळ्यांचाच आनंद गगनाि र्ावेनासा झालाय. त्यांचा जडलोर्, जोश, उत्साि, एनजी िाहून 

र्ीिी खूि खशु आि.े भरभरून हर्ळणाऱ्या या प्रेर्ानं र्निी गहिवरून आलंय. ढोल िाशांच्या 

गजराने जाग आलीये. र्ला आिा हनघायलाच िवं. िो र्ीच िो िुर्चा िंाप्िा, गणििीिंाप्िा. 

ज्याला िुम्िी ‘र्ोरया र्ोरया र्ंगलर्ूिी र्ोरया’ म्िणिा.  

दरवर्ीप्रर्ाणे र्ाझी स्थािना िोणार. हवहधवि िूजा िोणार. नैवेद्य र्ला दणेार िण 

खाणार िुम्िीच. जोरदार डी. जे वर म्युहझक हथरकणार िण त्या म्युहझकच्यार्ागे शब्द ऐकल े

की जुनेजाणिे 'हशवहशव' म्िणणार आहण त्याचा शेवट या वाक्याने िोणार 'या हिढीचं कसं 

िोणार गॉड नोज ' िो! ि ेिंाप्िालाच ठाऊक. कारण  आिली जार् फ्रें डहशि आि ेिरुणाईशी. 

कसे गंुग िोऊन जािाि िे या गणििीउत्सवाि. फक्त त्यांचा एक नवाच प्रांि गेडया कािी 

वर्ाांिासून र्ला िंोलविोआि ेम्िणून या वर्ी  र्ला हिथ ेजावंच लागेल. िूवी सकाळी उठलं की 

' करागे्र वसिे लक्ष्र्ी ' असायचं आिा करकर्लाि वसणाऱ्या एका िंॉक्सर्ध्ये र्ाझे भक्त रोज 

सकाळी उठून काय िािि असिाि कुणास ठाऊक. अहलकड ेर्ाझे यंगफ्रें ड्स र्ला ज्या रठकाणी 

भेटायला लाविाि त्या प्रांिाचं  नाव आि े फेसिंुक. दवे असलो िरी िी जागा र्ला र्जेची 

वाटली. दोस्िांनो िुम्िी र्ाझे इथे प्लसेर्ेंट करिा. रंगीिेंरंगी सजावट करून र्ाझी सॉहलड भारी 



इर्ेज टाकिा. 'फेसिंुक' ि े नाव चांगलंच साथव करिा. चेिरा वाचण्याचं िुस्िक असेंच 

म्िणायचंय नं िुम्िाला. दकिी िोजर्धल ेर्ाझे फोटो टाकिा.  

ओि! एक सांगायचंच राहिल,ं फोटो नािी 'हिक्स' म्िणायचं ि ेर्ला यूथने  सांहगिलं. 

र्ी ऐकिो आहण िसंच म्िणिो, फ्रें डहशि आि ेम्िणून यंगस्टसवचं ऐकाव ंिण लागिं.  

िुम्िी सगळे स्वीट ड्रीम्स, कार् स्लीिर्ध्य े असिाना म्िटलं िुर्च्या त्या फेसिंुकवर 

जाऊन जरा भटकून यावं. हिथून आलो आहण वाटलं िुर्चाशी िंोलावं, गप्िा र्ाराव्या, शेअर 

करावं. आिाियांि दिा ददवस र्ंडिािडया नािीिर घरािडया र्खराि अगदी प्लेनर्धडया 

हिंहझनेस क्लाससारखी र्ोठी जागा हर्ळायची. िुर्च्या र्नाििी प्रेर्ाने र्ी हवराजर्ान 

व्िायचो. िण आिा नवीन प्लेस िी म्िणजे िुर्चं फेसिंुक अकाउंट. र्ला असाकधी कधी  प्रश्न  

िडिो की र्ाझी उंची नेर्की दकिी आि.े प्रत्यके र्ंडळािल े र्ाझे िंेस्ट फ्रें ड्स असणारे िुम्िी 

र्ला दकिी  भव्य आहण उंच करावं याची कॉहम्िटीशन  करिा. िेव्िा वाटिं र्ाझ्या उंची आहण 

भव्यिेिेिा कािी वेगळ्या गोष्टींसाठी िुम्िी नवीन थॉट्ट्स दऊे शकाल का? र्ूिीच्या उंचीिेिा 

र्ाझा िुर्च्या हवचारांच्या खोलीवर, उंचीवर जास्ि हवश्वास आि.े  

कधी िुम्िी िौराहणक स्टोरीजवरआधाररि प्रसंग ियार करिा िर कधी सोशल 

अवेअरनेससाठी एकत्र इन्फर्ेरटव्ि दखेावे र्ाझ्या अविीभविी सादर करिा. कधी ऐहििाहसक 

िुरुर्, घटना, वास्िू यािून स्र्ृिींना  जिन करिा िर कधी िुम्िी केलेली अप्रहिर् दखेण्या 

र्ंददरांची, हशडिांची सजावट र्ाझ्या सौंदयावि भर टाकिे. िुर्च्या या कडिनाशक्तीचं र्ला 

नेिर्ीच कौिुक वाटिं. र्ोदकांवर प्रेर् असणारे र्ला र्ूर्कािंरोिंर सवंाद करिाना हचहत्रि 

करिाि. 'र्ोदक ' खायला आर्ंहत्रि करिाि कारण र्ाझ्यािंरोिंर त्यांनािी उकडीच्या 

र्ोदकाची रीट हर्ळिे. िुर्च्याच एका दोस्िने फेसिंुकवर र्ाझ्यािुढे र्ांडलेल ंगाऱ्िाणं ऐकून 

िर र्ला खुदखूुद ू िसायलाच आले. म्िणिो कसा ' िंाप्िा ये ि ै आिकेहलए र्ारवाडी स्िेशल 

गणेशस्िुिी  

“गणििी िंाप्िा र्ोररया  

धंदा निी िोररया 



खचो कईया चालसी 

सर्झ कोनी आररया 

ि ेिंप्िा र्ोरया 

भगि थारा रो ररया” 

 

र्ाझ्याशी अशा गर्िीदार िद्धिीने िंोलणारा र्ाझा फ्रें ड र्ला खिू आवडला. 

दक्रकेटवेड्या िुर्च्या एका हर्त्राने र्ला चक्क िंॅट धरून खेळायलािी लावलं. ‘र्ाय हडअर फ्रें ड्स’ 

िुर्चा उत्साि, फॅन्टसी, इर्ॅहजनेशन र्ला सर्जिं, आवडिंसुद्धा िण जेव्िा फेसिंुकवर जाऊन 

आलो िसं वाटायला लागलं की ि ेआिडयािेिा कािी वेगळंच जग आिे. याची थोडी र्ाहििीिी 

घ्यायला िवी.  

र्ूर्काला म्िटल,ं िर िो म्िणाला, 'ि ेिंघ िंाप्िा  िुला ि ेसर्जून घ्यायचं असले ना 

िर त्यांच्याशीच िंोलायला िव ंनािीिर त्यांच्या गप्िा ऐकायला िव्या '. ' अरे िंाप्िा िंोलिोय 

म्िटल ंिर र्ग आिडयाला त्यांना जे हवचारायचंय िे िंाजूलाच राहिल आहण िी एक ब्रेककग 

न्यूज  िोईल.  र्ाणसांची गदी आहण र्ीहडयाचे कॅर्ेरे लखलखाट करिील िेवेगळच.  त्यािेिा 

ह्या फ्रें ड्सच्या गप्िा ऐकणंच योग्य ठरेल अस ं  

र्ी त्याला म्िटल.ं  

हर्त्रांनो, उत्सव साजरा करिाना वगवणी जर्ा करणं, र्ूिीचं भव्यिण, र्ंडि, र्खराचं 

डकेोरेशन, लायरटग, र्ाईक, म्युहझक, कायवक्रर् या सगळ्यांिंरोिंरच िुर्चं एकत्र असण,ं भेटण,ं 

कडिना आहण हवचारांना एक्सचेंज करण्याचं एक िक्काचं व्यासिीठ ियार िोणं, िुर्च्यािडया 

गुण, क्वाहलटीज िंरोिंरच र्ाणूसिणालािी सर्ृद्ध करणं, संस्कार, संस्कृिीचं जिन िोण,ं 

र्ोठ्यांकडून िरुणाईियांि िो वारसा सिज िोचणं अिेहिि आि.े  



फेसिंुकवर र्ाझे हिक्स िोस्ट करिाना त्याि िुम्िीिी असिाच. आिडया घरच्या 

िंाप्िाच्या हिक्सला दकिी लाईक्स हर्ळिाििे याच्यावर िुम्िी िुर्ची आहण अथावि र्ाझीिी 

िॉप्युलॅररटी र्ेजर करिा. ररअली य ूबथक गाईज की िुर्चे फ्रें ड्स िुर्च्यावर दकिी प्रेर् करिाि 

ि े त्या लाईक्सवरून ठरिं? . चेिरा वाचणारं फेसिंुक इिकं इम्िॉटवन्ट  झालंय की घरच्यांशी 

िंोलणं राहूनच जािंय, सणाच्या ददवशी आशीवावदासाठी झुकणं थांिूंनच जािंय. त्यांच्यािंरोिंर 

नािेवाईकांना भेटणं संिूनच जािंय. घरच्यांच्या आवडीहनवडींिेिा आभासी जगािडया 

लाईक्सवर िुर्चं अहस्ित्त्व ठरिंय. आिा एक खरंच सांगा िुम्िी िोस्ट केलडेया इर्ेजेसना, शेअर 

केलेडया गोष्टींना लाइक करणारे िे नीट िाििाि, वाचिाि िरी का? बथक अिंाऊट इट.  

अशा टेदिकल, व्िच्युवअल जगाि आहण आिडया सच्च्या, खऱ्या आयुष्याि असणारा 

फरकिी अगदी धसूर आि े हर्त्रांनो. त्या दोघांर्धली लक्ष्र्णरेर्ा ओळखून खरा आनंद आहण 

आभासी खशु िोणं यािला हडफरन्स िुम्िाला सर्जून घेिा येईल असं वाटिं र्ला. कारण 

Pretentious showy festivals are like empty life and simple but attractive 

festivals are full of life. उत्सवािून सकारात्र्क भावनांचं, हवधायक हवचारांचं फुलण,ं 

िंिरण ंिोि जाणं ि ेखिूच आनंददायी असि ंर्ात्र त्याि स्िधाव, ददखाऊिण आल ंकी त्यािून 

नकारात्र्क हवचार िसरि जािे. इर्ेची र्त्सराची साथ िसरि जािे  र्ाझ्या हनरोिाच्या 

हर्रवणुकीनंिर कधी र्ूिीचे िर कधी हनर्ावडयाचे अवशेर् राििाि त्यािंरोिंरचचांगल े

हवचारिी रेंगाळि रािावेि अस े वाटि.े आजची िी िुर्च्याशी केलेली िंािचीि र्ला आहण 

िुम्िालािी नवी आि.े हडफरन्ट आि.े वाटिंय की िंाप्िाला िुढच्या वर्ी आर्ंहत्रि करिाना िा 

नवा हवचार सोिंि राहिला िर लाइफ कड ेिंघण्याचा दहृष्टकोनच िंदलेल. आयुष्य खूि सोप्ि,ं 

सिज िोऊन जाईल. फ्रें ड्स आर्टटदफहशअल कलर प्रोसेस केललेे असिाि िण नॅचरल रंगाि 

आिण सिज रंगून जािो म्िणून गणििीिंाप्िाच्या उत्सवािील आनंदाच्या, सच्च्या रंगाि नाहून 

म्िणूयाि की  

' िंाप्िा र्ोरयार्ोरया 

 िुढच्या वर्ी लवकर या " 



'भरजरी आनदंाच ंकलके्शन' 

 

 

लि ददव्यांचे िोरण लऊेन, उटण्याचा स्िशव घऊेन, सुगंधी फराळाची लज्जि आहण 

आकर्वक रंगांची रांगोळी, भरजरी किड े सोिंि घेऊन साऱ्यांना आनंददि करणारी ददवाळी 

आिा अगदी आिडया उंिंरठ्याजवळ येऊन िोचलीये. रोजच्या फास्ट लाईफर्ध्य ेएकर्ेकांशी 

िंोलायला, शेअर करायला, हलसबनग करायला, आयुष्यािली सखुदःुख सांगायला खरंच 

ठरवूनिी वेळ हर्ळि नािी. रोजच्या जेवणाला सुंदर, स्वाददष्ट िंनवण्यासाठी, डलेी ड्रसेअिला 

कलरफुल आहण रॅहडशनल करण्यासाठी, त्या िसऱ्या छोट्याशा घराला प्रकाशर्ान 

िंनवण्यासाठी, घरासर्ोरच्या अंगणाला दखेण्या रांगोळीनेसुरेख करण्यासाठी, नात्यांर्धला 

गैरसर्जाचा काळोख दरू करून ददव्यांची एक लखलखिी रांग उभी करण्यासाठी जणू िी 

ददवाळी आिडया साऱ्यांना आरं्हत्रि करि असिे.          

ददवाळी ददसिे कंुभारवाड्याि ियार िोणाऱ्या वळणदार, सुिंक िणत्या आहण 

दीिस्िंभािून, हर्ठाईच्या दकुानािील लाडू, करंज्या, चकडया, शंकरिाळे, अनारसे आहण 

वैहशष्ठ्यिूणव स्वाददष्ट हर्ठायांच्या सुवासािून, भडया ििाटे रात्र सरिाना आहण िलका िलका 

ददवस येऊ िाििाना र्ंगल, िहवत्र गीिांचे उद्घोर् घुर्िाना, शिनाईच्या स्वरािून, सुगंधी 

उठण्याच्या दरवळणाऱ्या सुवासािून, अभ्यंग स्नानाच्या गंहधि करणाऱ्या िेलाच्या र्दवनािून, 

अभ्यंगसर्यी िाटाभोविी असलडेया रांगोळीिून, िेवि असलडेया सर्ईच्या हनरार्य 

प्रकाशािून.  

ददवाळी गरीिंांची की श्रीरं्िाचीअसं नसिच कधी  कारण चंद्रर्ोळी घराि साजऱ्या 

िोणाऱ्या या ददवाळीच्या सणाििी िोच गोडवा असिो. िेच प्रेर्, िीच र्ाया सावली धरिे. 

सणाच्या प्रसंगी िेजाचेसौंदयव िेच असिे. िीच आश्वासकिा असिे म्िणूनच गररिंीने 



झाकोळलेडया लोकांच्या  लाईफर्ध्य ेसदु्धा ददवाळीसारख्या सणाने आनंदाचा प्रकाश िसरिो. 

ककिंहुना अगदी साधासाच फ्रॉक, सार्ान्य खेळणं सदु्धा यागरीिं र्ुलांच्या चेिऱ्यावर िस ू

फुलविाि.  

ददव्यांचा उत्सव म्िणजे नात्यांचं सेलेब्रेशन. नात्यांर्धील ऋणानुिंंध आहण त्यािील 

प्रेर्ाचा गंध यांची उधळण करण्यासाठी ि े सण -उत्सव आिडया आयुष्याचा एक अनर्ोल 

हिस्सा िंनून गेल े आििे. झेंडूच्या केशरी हिवळ्या फुलांनी त्याि येि असि ं एक िाजेिण. 

एखाद्या सुंदर हचत्राला जशी आकर्वक र्हिरि हर्ळिे िसंच िोरणाने सजवलेलं घराचं प्रवेशद्वार 

नात्यांचं र्नािासून स्वागि करिं. घरािडया व्यक्तींनी आिडया लाईफर्धडया िणांचा आनंद 

लुटला िरआयुष्याचा र्िोत्सव िोईल िाच र्ेसजे साऱ्या नात्यांना या उत्सवािून हर्ळि असिो.  

घराघरािीलच नव्ि े िर र्नार्नािील राग, ईष्याव, हिरस्कार, िुलना यांच्यार्ुळे 

हनर्ावण झालेला  अंधार सिज अगदी सिजिणे दरू िोिो िो ददवाळीिूनच. त्या िहवत्र प्रकाशाि 

इिकी िॉहझरटव्ि एनजी असि ेकी सारं हवसरून िुन्िा नात्यांचे िंंध जोडावे अस ंआिून र्नाला 

वाटायला लागिं. आिािसािले र्िभेद िळून जािाि आहण सारं्जस्याचं चांदणं चेिऱ्यावर 

खुलून ददसिं. नरक -स्वगव, सुर-असुर, सुष्ट- दषु्ट अशा हवहवध प्रवृिींच्या व्यक्तींसाठी ददवाळी येिे 

िोच र्ुळी धनवर्ाववाचा उडिास घेऊन, गोर्ािेच्या िूजनाचा वारसा घेऊन, असत्यावर 

सत्याचा हवजय ठसवून. म्िणूनच ह्या सणाचं वेगळेिण उठून ददसिं.  

अहश्वन-कार्निक र्हिन्याच्या या हनसगाविील सर्ृद्ध रूिाने नात्यांना आिण भरभरून 

द्यावे असा संदशे हर्ळिो. शेिाि डोलणारी  हिके, गच्च भरललेी कणस ंलाईफच्या शाळेि फार 

र्ित्वाचे लसेन दिेाि. 'हजयो जीभरके' असंच जण ू िी सांगि असिाि. भरगच्चकणसाच्या 

दाण्यासारखं आनंदाच्या िणी व्यक्त िोणं म्िणजेच ददवाळी. रोजच्या प्रेर्ानी नािी जशी 

फुलिाि नस िशीच िी ददवाळीच्या िणांनी र्ुरिाि. ददवाळीि घडि असिं नात्यांचं प्रर्ोशन. 

नात्यांची सुंदरिा जशी त्यांना स्वीकारण्याि आि ेिशी त्यांना र्ोठं करण्याििी आिे. र्ाणसू 

वयाने लिान असो की र्ोठात्याला प्रेझेंटचं अॅरॅक्शन असिंच. कलरफुल, चर्चर्त्या िेिसव र्ध्य े

िंांधलेल ं आहण नाजूक गुलािंी सॅरटन ररिंीनने सजवलेल ं प्रेझेंट आिडयालासुद्धा हर्ळावं िी 

प्रत्येकाची अगदी र्नािासून इच्छा असिे. कारण त्या प्रेझेंटच्या आि दडलाअसिो लिान 

र्ुलाचा इनोसंट आनंद. आहण िा आनंद प्रत्येक र्ाणसाि असिो. ददवाळीसारख्या सणािून िा 



आनंद आिण शोधि असिो. र्ुठीि भरभरून घेि असिो. ओंजळभरडया िािािील या आनंदाने 

िुढचे दकिीिरी ददवस उत्सािाि सरू शकिाि. त्याची नवलाई, नाहवन्य, नात्यांना अहधकाहधक 

र्जिंूि करि असिे.  

सगळ्याचं एकत्र यणे,ं सोिंि असण ंम्िणजेच सेलेब्रेशन. आिल ंचांगल ंलाईफ म्िणजे 

अशा ििॅी  र्ुर्ेंट्ट्सचं भरजरी कलेक्शन असिं. या र्ौडयवान िणाचंंच नंिर आठवणींचं 

बििळिान ियार िोि असिं. असिाि अशी कािी र्ाणसं, जी म्िणिाि कंटाळा आलाय 'या 

आवाजाचा, फराळाचा, िाहुण्यांचा, सण सर्ारंभांचा. िोचिोचिणा आला आि ेत्याि. िण जर 

नीट हवचार केला िर लिाि येिे की  ह्याि काय आि ेत्याि काय आि ेअसं म्िटलं िर जगणंच 

संिून जािं. जगण ंसेहलब्रेट केल ंिर आणखी िंरंच कािी िुढ ेआयुष्याि साजरं करिा येिं आहण 

िे  असिं ददवाळीसारखसंुंदर. आिली संस्कृिी आहण संस्कार जेव्िा िािाि िाि घालून येिाि 

िेव्िा सर्ाधान आहण आनंदाचा वारसा घेऊन येिाि कारण आयुष्य म्िणजे फन आहण 

ब्युरटफूलनेस या दोघांचं अप्रहिर् हर्श्रण असिं. म्िणून िा हवचार करायला िवा की सणांचा 

आनंद र्नसोक्त लुटला िाहिजे.  

आिले ि े धार्नर्क, सांस्कृहिक सण आिडया िढुच्या हिढीला हशकवि असिाि की 

आिण सार्ान्याकडून हवशेर्ाकड,े हवहवधिेिून एकात्र्किेकड ेकसे जावे. आयुष्य फक्त जगायचं 

नसिं िर िे ददवाळीसारख्या सणािून साजरंिी करायचं असिं ि ेकळिं. ददवाळीच्या ददवसाि 

आिण आनंद हर्ळवायचा असिोच िण िो वाटायचािी असिो. या आनंदािून आिण सर्ृद्ध 

िोि असिो. आनंदाचा गुणाकार करण्यासाठीच िा ददवाळीचा सण येिो. साऱ्या वािावरणाला 

चैिन्याने, प्रकाशाने भारून टाकणारे ि ेददवस असिाि.  

सण साजरे करिाना भान ठेवायलाच िवंय कािी गोष्टींचं कारण िुर्च्या प्रत्यके 

शुभगोष्टींचं अनुकरण िोि असिं हचर्ुरड्याड्यांकडून. आिला आनंद दसुऱ्याच्या त्रासाचं कारण 

व्िायला नको. वदृ्ध र्ाणस,ं र्ुके प्राणी आवाजाला घािंरिाि. त्यांचा जीव छोटासा िोऊन 

जािो. त्रास सिन करण्यािेिा त्यांना एन्जॉय करण्याची संधी आिण द्यायला िवी. फटाक्यांची 

आहिर्िंाजी, ददव्यांची रोर्णाई सगळ्यांचंर्न र्ोिवून टाकिे. डोळे ददिवून टाकिे. नेत्र 

हवस्फारून टाकिे. ि ेखरं असल ंिरीिी या आनंदाि इिका हवचार नक्की करिा येईल की आवाज 

करणाऱ्या फटाक्यांिेिा शोभेचे फटाके उडवल े िर इिरांना िोणारा त्रास कर्ी करिा येईल 



आहण फटाके हवकि आणणं ककहचि कर्ी केल ं िर गरजू, अनाथ कुटंुिंाचीिी ददवाळी गोड 

िोईल.  

सगळीकड े सले लागलिे. ऑनलाईन खरेदीला िर ऊि आलाय. अशावेळी नव्या 

किड्यांचा कोरा वास घणे्याची, अनुभवण्याची संधी गरीिंांना दिेा आली िर आनंद हद्वगुहणि 

िोईल. घर, घरािली र्ाणसं जेव्िा सुंदर स्वच्छ िंनिाि िेव्िा र्नावरची जळर्टंिी दरू िोिाि. 

'ददवाळी सण र्ोठा नािी आनंदाला िोटा ' असं म्िणण्याचं कारणिी िेच आि.े आिडया 

लोकासंाठी सारेचजण ददवाळी साजरी करणार आिोि िण ज्यांच्यावर कुणाच्या र्ायेची िाखर 

नािी अशांनािी िा आनंदाचा प्रकाश आिण द्यायला िवा. अनाथालय,े वृद्धाश्रर्, िॉहस्िटडस, 

कॅन्सरिेशटं्ट्स, एडसग्रस्ि, ददुवैाने हभिा र्ागण्याचे कार् करणारे या सगळ्यांच्या आयुष्याि 

आनंद फुलविा येईल. 'एक करंजी र्ोलाची' यासारख्या उिक्रर्ािून थोडा थोडा फराळ गोळा 

िोईल आहण या लोकांचंिी िोंड गोड िोईल.  

अहलकड े िंऱ्याच घराि लोक ददवाळीच्या ददवसाि िंािरे दफरायला हिलस्टेशनला 

नािीिर िरदशेाि जािाि. कािी घराि हस्त्रयांना हवश्रांिी हर्ळावी म्िणून फराळ िंािरेून 

हवकि आणिाि. छोट्या छोट्या उद्योगांना गरजू हस्त्रयांना यािून चांगला हिंहझनेस हर्ळिो. 

सण साजरा करण्याच्या वेगवेगळ्या िद्धिी, दहृष्टकोन नव्याने सार्ोरे येिाििे. याि हनराळेिण 

असल ंिरी सवाांच्या र्नाि एकच गोष्ट असिे ‘खशु राहूया’. शुभेच्छांचा वर्ावव, त्यािील भावना 

यार्ळेु िा आनंद एकाकडून दसुऱ्याकड े िाझरि असिो आहण जगािडया कुठडयािी सुगंहधि 

अत्तरािेिा आनंदाचं अत्तर सारा आसर्ंि दरवळून टाकिो.  

आयुष्य िणभंगूर असिं. िंाकी आिडया िािाि कािी असेल, नसेल िण ि े सण -

उत्सवाचे िण आिडयाला सांभाळून ठेवल े िाहिजेि. या आनंदाचा सुरेख दाहगना 

घडवूनआिडया आयुष्याला सजवलं िाहिजे. आकाशकंददलाच्या रंगीिेंरंगी प्रकाशलोलकासंोिंि 

आनंदाि नाहून हनघायला िाहिजे. आकाशािडया नित्रांच्या चर्चर्णाऱ्या चंद्रदकरणांची 

रांगोळी घािलीिाहिजे. नवी उर्ेद, नवी आशा घऊेन आहण  

लि ददव्यांनी उजळून येणाऱ्या दीिावलीचेर्नािासून स्वागि करायला िाहिजे.  



'आवाजाची नाना रूिं' 

 

 

 

लोकर्ान्य हवद्यालयाच्या र्ुख्याध्याहिका अरंुधिी जोगळेकर र्ॅडर् शाळेि नेिर्ीच्या 

वेळेवर म्िणजे १० वाजिा आडया. ऑदफसर्ध्ये हशरडयानंिर िासाभराि टेिंलवरचं िंरंचस ं

कार् िािावेगळं केल.ं प्यूनने कॉफी आणून ठेवली. िी हनवांििणे घेिाना त्यांना जाणवलं आज 

शाळा एकदर् शांि आि.े र्ुलींचा हचवहचवाट, हशिकांची लगिंग, िंेलचा आवाज, ररिांचे 

िॉन्सव कशाचािी आवाज नािी. त्या ऑदफसर्धनू िंािरे आडया. ग्राऊाँ डवर चुकार ऊन िडल ं

िोिं. कसलािी गोंधळ नव्ििा, दगंा नव्ििा. एक छोटीशी र्ुलगी र्ात्र आिडया एका 

र्ैहत्रणीिंरोिंर खेळि िोिी. त्यांनी हिला जवळ िंोलावलं िसं थोडसं ंघािंरि, संकोचि दोघीिी 

आडया. जोगळेकर र्ॅडर्नी त्यांना हवचारलं, " शाळेि खेळायला आलाि का? "  िशी त्यािली 

एकजण म्िणाली, " र्ॅडर् शाळेला सुट्टी असली ना की ५-६ ददवस िंरं वाटिं िण नंिर वाटि ं

शाळा लवकर सुरु व्िायला िवी. नको िी सुट्टी. " दसुरीने धाडसाने हवचारलं, " र्ॅडर् िुम्िाला 

करर्िं का िो शाळेि एकट्याने आम्िी नसलो की? "अरंुधिीला िसूच आल ंिण हिनेिी त्या 

दोघींना म्िटलं "छेग, र्लािी नािी करर्ि िण काय करणार शाळेला कोणाचीिरी सोिंि िवी 

ना म्िणून र्ी रोज येिे. हिचं उत्तर त्या छोट्या र्ुलींना आवडल,ं िटल.ं अरंुधिीला वाटल,ं कस ं

सांगू ह्या दोघींना? र्ी िुम्िा सगळ्यांची वाट िािि असिे. िुर्च्या आवाजाहशवाय, 

िंडिंडीहशवाय, आरडाओरड्याहशवाय शाळा अगदी िोरकी वाटि.े आवाज िवाच. त्यारु्ळे िर 

शाळेला हजवंििणा आि,े चैिन्य आि.े र्लुी असडया िर कधी दकलहिंलाट, कधी कलकलाट, 

कधी गोंधळ, कधी आरडाओरड, कधी र्ैदानावरचा जडलोर्. त्यांचा ‘आवाज’ नािी िर कस ं

सुनंसुनं वाटिंय.  



दिुारची वेळ. नुकिंच जेवण झालंय. िेिरचा उरलेला भाग वाचिावाचिा गोड  झोि 

डोळ्यावर आली आि.े िेवढ्याि  प्लेनचा आकाशािून जाण्याचा प्रचंड ‘आवाज’. काय करावं िे 

कािी आगाश े काकांना कळेना. हवकासलािी घर घ्यायला िी एअरिोटवजवळचीच जागा 

सािडली. या वयाि िा आवाज सोसि नािी आहण १ िे ४ सगळी कार्ं िंंद ठेवावी असा 

सोसायटीचा हनयर् असला िरी लोक िो हनयर् हिंनददक्कििणे र्ोडिाि. खरं म्िणजे इथे सारख ं

कोणाच्या ना कोणाच्या घराचं ररनोव्िशेन सुरूच असिं. कणवककव श्श आवाज येि राििाि. कधी 

ठोकण्याचे, कधी कािण्याचे. र्ोठ्या र्लुांना सांगूनिी िी ऐकि नािीि. खेळिच राििाि. 

आगाशे काकांना वाटल,ं नको ि े आवाज. थोडा वेळ िरी शांििा िवी. िूवी ऋर्ीर्ुनी 

ििियेसाठी अरण्याि जायचे त्याचं कारण िचे असले. िे त्यांच्या िंायकोला िसं म्िणालेिी 

िेव्िा उर्ािाई म्िणाडया, "िुम्िी म्िणिा िे खरंच आि.े रस्त्यावरून चालिाना गाड्यांचे 

वाजणारे ककव श्श िॉनवसस ऐकल ेकी दचकायला िोिं. गणििी, नवरात्राि जोरजोराि दणदणाट 

करणारी गाणी ऐकून िर कानठळ्या िंसिाि. िण कोणी सर्जून घेि नािी. खरं म्िणजे िा ‘

आवाज’ नकोनकोसा झालाय अगदी. “ 

कुणाला ‘आवाज’ िवािवासा वाटिो िर कुणाला नकोसा. जेव्िा आवाजाचं 

कोलािलाि, गोंगाटाि रूिांिर िोिं िेव्िा अशी प्रहिदक्रया िोणं स्वाभाहवकच असिं कारण 

त्यांनी हनसगावचा आवाज ऐकललेा असिो. हचर्ण्यांच्या हचवहचवाटाने िोणाऱ्या ििाटेचा, 

कुहूकुहू करणाऱ्या कोदकळेचा, झाडावरून ओघळणाऱ्या प्राजक्ताचा, अंगणाि गाणाऱ्या 

वासुदवेाचा, गाईच्या गळ्यािील र्ंजूळ घंटेचा, नदीकाठी वाजणाऱ्या र्धुर िंासरीचा, वेळूच्या 

िंनाि वाजणाऱ्या सूं-सूं वाऱ्याचा. दवेघरािडया स्िोत्रांचा, आरिीचा.  

आवाजाचीिी दकिी देखणी रुिं. लिान िंाळाची िंाहलश, िंोिंडी िंडिंड, त्याने 

िहिडयांदा म्िटललेा शब्द ' आई' ि ेआवाजाचं सगळ्याि दखेणं रुिडं. िा आवाज ऐकण्यासाठी 

आईचे कान आसुसलेल े असिाि. कधी आवाज असिो िळूवार, र्ायाळू, जेव्िा िो येिो 

अंगाईगीि िंनून िर  कधी नदीच्या प्रवािासारखा धीरगंभीर, शांि.  कधी धास्िावललेा, 

घािंरललेा भीिीदायक गोष्टी िाहून. आवाजाची िािळी वाढिे भांडणािून. जो आवाज र्ैत्रीचं 



'िंॉबन्डग' ियार करिो िोच चढा आवाज शत्रुत्वाची बभि ियार करिो. जेव्िा आवाज 'स्वर 

'िंनिो िेव्िा कानाला र्धुर वाटिो. त्या आवाजाची एक बझग असिे. एक नशा असिे. 

आवाजाचं संगीि झालं की िे हृदयाचा ठाव घेि.ं साऱ्यांना डोलायला लाविं. भडयाभडयांच्या 

र्नाचं िररविवन करि.ं आवाजाचे अनुकरण झाल ेकी त्याची हर्हर्क्री िोिे आहण िा आवाज 

िसूनिसून र्ुरकंुडी वळविो.  

एकट्याचा ’आवाज’ िंहुिेक स्विःिुरिा असिो. िण जेव्िा िो लोकांसाठी िंनिो िेव्िा 

िो िोिो राजकारणी नेत्याचा. त्याला नेिा िंनवणाऱ्या अनुयायांचा सदु्धा एक वेगळा आवाज 

असिो घोर्णा दणेाऱ्यांचा, त्यांच्या हर्रवणुकीि वाजणाऱ्या ढोल िाशांचा उन्र्ादाचा आवाज, 

िाकद दाखवणारा फटाक्यांचा आवाज. र्ंददराच्या गाभाऱ्याि कीिवन, प्रवचनाच्या आवाजाि 

असिं आध्याहत्र्क गारुड, ज्याि रर्ून भक्त सािाि ईश्वराचं रूि िाहू लागिाि. सभागृिािडया 

व्याख्यानाचा आवाज सार्ाहजक प्रिंोधनाचा असिो शैिहणक असिो, वैचाररक असिो. िो 

लोकांना चांगडया, सकारात्र्क हवचारांची हशदोरी िंरोिंर घेण्यासाठीचा असिो. शाळा-

कॉलेजािला आवाज हशिण दिेो, संस्कार दिेो, नीिीरू्डय दिेो.  

एक ‘आवाज’ असिो भाजीिाला र्ाकेटचा, फुलिंाजाराचा, कनस्रक्शन साईटचा,  

टॅक्सी ररिास्टॅंन्डवरचा. या आवाजाि असि ेघाईगदी, लगिंग, आरडाओरडा. एक  दणेाऱ्यांचा  

िर एक घेणाऱ्यांचा आवाज. इथडया आवाजालािी हनरहनराळी दकनार असिे. गाडीची वाट 

िंघिाना िंडिंडण्याची, सुट्ट्ट्या िैशांवरून भांडण्याची, हखडकीजवळ जागा हर्ळवण्याची. या 

आवाजाला एक वेगळाच नाद असिो. ददवसािडया ठराहवक वेळेला िा आवाज चढि जािो, 

िािि जािो. िळूिळू र्दंर्ंद िी िोि जािो. रेडवे स्टेशन, िंसस्टॅंन्डवरच्या अनाऊन्सर्ेंटला एका 

खास आवाजाची गरज असिे. त्या स्िेशल आवाजािली अनाऊन्सर्ेंट झाली िरच िे गहणि 

जर्िं.  

भूहर्का िंदलली, वेर् िंदलला की आवाजिी िंदलिो. जेव्िा आवाज र्ोच्यावचा िंनिो 

िेव्िा त्या आवाजाची िाकद वाढिे. नुसिी िाकदच नािी िर बिर्ििी. आवाज हवरोध 

करायला लागिो, र्रायला, लाठ्या खायला ियार िोिो. अन्यायाहवरुद्ध िेटून उठिो, सर्ाजाचं 



नेिृत्व करिो. सरकारला झुकविो, प्रसारर्ाध्यर्ांना आिली दखल घ्यायला लाविो. लोकांचे 

सर्ूिाि रूिांिर करिो आहण सर्िूाचे सभेि. एकाच आवाजाला त्या हवचारांना उचलून 

धरण्याची र्ानहसकिा ियार करिो.   

आवाजाला रंग असिाि भक्तीचे-शक्तीचे, र्स्िीचे- आसक्तीचे, हवरक्तीचे, र्ायेचे-

प्रेर्ाचे, द्वरे्ाचे -हिरस्काराचे, बजकण्याचे-िरण्याचे, जन्र्ाचे-र्रणाचे, सुखाचे-दःुखाचे. िण एक 

आवाज असिो िो आिला स्विःचा. 'स्टॉि द नॉईज अाँड य ू हवल हिअर हिज व्िॉईस इन 

सायलेन्स ' 'ऐकावे जनाचे हन करावे र्नाचे' असं म्िणिाि िे ह्याच्यासाठीच. कारण ज्याला 

िहब्लहसटीसाठी कार् करायचे असिे िो ‘नॉईज ऑफ व्िॉईस’ असिो आहण ज्याला 

लोककडयाणासाठी कार् करायचे असिे िो शािंिेचा, आनंदाचा आवाज असिो. र्ाणसाचं 

आयुष्य ऑके्रस्रासारख ंअसिं. ऑगवन, ििंला, ड्रर्, हगटार, िंासरी, व्िायोहलन, रम्िेट, सारंगी, 

जलिरंग यांच्यासारखी वेगवेगळी वाद्यं त्यांच्या आवाजाि वाजि असिाि िण त्यािून र्धुर 

सुरावट ऐकू यावी यासाठी प्रत्येक इन्स्ुर्ेंटच्या चाव्या कर्ीजास्ि घट्ट कराव्या लागिाि िसंच 

आयुष्याि आवाजाचा कुठला सरू दकिी, कसा, कधी लावायचा िे आिडयाला कळायला िव.ं  

र्ात्र लोकांना आवाजाचं र्ािात्म्य सर्जि नािी. 'उथळ िाण्याला खळखळाट फार' 

िसं िे व्यथव आवाज करि असिाि. कािी व्यक्तींचा आवाज ऐकू येि नािी. अशा व्यक्ती वरवर 

शांि ददसडया िरी कदाहचि त्यांच्या डोक्याि खूि आवाज घोंघावि असिाि. असेिी कािी 

आवाज असिाि जे अन्यायाहवरुद्ध िंोलिाि. आिडया आवाजाचं र्ोल आिडयाला ठाऊक नसिं 

कारण आिण िसा हवचारच कधी केललेा नसिो. र्ानवी आवाज ि ेसवावि ब्यूटीफूल इन्स्टूर्ेंट 

आि ेिण िे प्ले करणंिी िेवढंच कठीण असि.ं  

आवाजाची जाद ू ददसिे प्रेर्ाि. प्रेर्ाि अखंड िंडुालेली िरुण र्लुे आिडया आवडत्या 

व्यक्तीचा आवाज ऐकण्यासाठी िरसि असिाि. त्यांच्यासाठी ददवसाची सुरुवाि आहण शेवट 

त्यांच्या या फेव्िररट िंॉयफ्रें ड नािीिर गलवफ्रें डच्या र्धाळ आवाजानेच िोि असिो. त्या गोड 

िंडिंडी सर्ोर सारं जग िुच्छ असि.ं त्या आवाजाची इिकी सवय झाललेी असिे की लग्नािूवी 

असो ककवा लग्नानंिर ककवा अगदी इिर ररलशेन्सर्ध्येिी दोघांच्यार्धला िा आवाजाचा दवुा 



जर िंंद झाला म्िणजे दोघाि अिंोला सुरु झाला, आवाज िंंदच झाला की दोघंिी हर्टलेडया 

फुलासारखी िोऊन जािाि. िहिडयांदा कुणी िंोलायचं यािच गंुिून िडिाि.  

र्ाणसं संगीिासारखी असिाि. कािीजण खरं िंोलिाि आहण िंाकीचे र्ात्र नुसिाच 

गोंधळ करि असिाि. आिला आवाज वािरिाना ि ेभान ठेवायला िव ंकी ‘Be a voice not 

an echo. ’आवाज असिो स्त्रीचा ज्याि ‘केअर’ असि.े नािी आहण जिंािंदारी यांना िंांधून 

ठेवण्याची िाकद असिे. िुरुर्ाच्या आवाजाि असिो दर्दारिणा, आक्रर्किा, हवश्वास कधी 

अिकंारी, सुरहिििेचा ध्यास, िरुणाईच्या आवाजाि िंेदरकरी, नाहवन्य, जडलोर्, अहधकार, 

दशेप्रेर्, असिे िर हसहनयर हसटीझनच्या आवाजाला दकनार असिे ककहचि भीिीची, 

असुरहिििेची, हवचार करण्याची, िळवेिणाची.  

िाण्याच्या ररर्हझर् िंरसणाऱ्या सरींचा िलका आवाज, कोसळणाऱ्या िावसाचा 

जोरदार आवाज, गडगडाट करणाऱ्या ढगांचा हन कडाडणाऱ्या वीजेचा आवाज, हिवाळ्यािडया 

िानगळीचा चुरचुरणारा आवाज. िालखीला लय दणेाऱ्या भोईंचा आवाज, रात्रीच्या दकड्यांचा 

दकरव s  दकरव आवाज, निवकीच्या घुंगरांचा आवाज, स्टेहडयर्वर ‘चीअरअि’ करणाऱ्या गदीचा 

आवाज. दकिी सारे आवाज. कािी िवेिवेसे - कािी नकोसे. कधी  हवचार केला की ज्यांना 

िंोलिा येि नािी, ईश्वराने ज्यांना र्ूक िंनवले आि,े ज्यांना आवाज नािी, जे िािाच्या खुणांनी 

िंोलिाि त्यांचा आवाज कुणाला ऐकू येि नािी. दसुऱ्याचं िंोलणं िे हलिररबडगने सर्जून 

घेिाि. त्यांच्यािंािंिीि िा प्रश्न नसिो की त्यांना ऐकू येि नािी. प्रॉब्लेर् िा आि ेकी 'हिअररग 

वडडव ' त्यांना ऐकू शकि नािी. असा िा 'आवाज' खूि व्िडॅयूिंल आि.े  

म्िणून र्ाणसांच्या गदीि जो कोलािल असिो, िो िणभर िंाजूला सारून िुर्च्या 

र्नािडया वीणेवर सिि झंकारि रािणारा एक ‘आवाज’ असिो. िो ऐकायला िवा कारण िो 

असिो िरर्ेश्वराियांि जाणाऱ्या ‘प्राथवनेचा आवाज’ आहण िोच असिो ‘र्ाणुसकीचा आवाज’.  

  



'व्िाय शडु आय स ेसॉरी ' 

 

 

 

“ि ेकाय ग र्र्ा िू कहर्ट केल ंिोिंस की या नवरात्रीच्या इव्िेंटला िू र्ला न्यू ड्रसे, 

ज्वेलरी घेऊन दशेील आहण आिा िू चक्क म्िणिेस की डडॅी नािी म्िणिाि म्िणून”. िी 

ज्योहिका ररअली लकी आि ेहिचे डडॅ जे िी हडर्ांड करिे िे घ्यायला  हिला लगेच िरहर्शन 

दिेाि नािीिर िुम्िी दोघं सारख े  कािी ना कािी प्रॉब्लेम्स सांगि असिा. रश्र्ीच्या 

िंोलण्याला राहुलनेिी साथ ददली. र्र्ा रॅहडशनल ड्रसे असले िर दकत्ती छान फील येिो एन्जॉय 

करायला िुला काय कळणार? आिडया दोन्िी र्लुांना सर्जाविाना सायली म्िणाली 'अरे 

िुम्िाला कळि कसं नािी िुर्चे डडॅी रात्रंददवस दकिी कष्ट करिाि आहण िुर्च्या हडर्ांड्स 

संििच नािीि. काय ग र्र्ा िुझं सारखं डडॅी दकिी कष्ट करिाि, डडॅीना दकिी प्रॉब्लेम्स 

असिाि. सगळ्यांचेच आईवडील कष्ट करिाि आहण र्लुांच्या हडर्ांड्स िूणव करिाि. िुम्िी 

काय वेगळं करिा? िे ऐकडयावर सायलीचा इिका संिाि झाला की हिने रागाच्या भराि 

राहुलच्या थोिंाडीि ठेवून ददली. लाज वाटि नािी डडॅींहवर्यी अस ं िंोलायला. सॉरी म्िण 

आधी िण राहुल आहण रश्र्ी आईवर रागावून दसुऱ्या खोलीि हनघून गलेे.  

 

आिण ररर्रेॅज करि आिोिि े ररयाच्या आईने हिला आहण हर्हिकाला, दोघी जुळ्या 

िंहिणींना सांहगिलं िेव्िा ररया जिंरदस्ि ररअकॅ्ट झाली. आिडया आईवर हिने िंेछूट आरोि 

केले. कॉलेजर्ध्ये जाणाऱ्या त्या िरुण र्ुलीला आिडया आईचे र्न सर्जून घेणे जर्ल ेनािी. “

या वयाि िुला लग्न करण्याची गरजच काय? आर्च्या लाईफिेिा िुला स्विःच्या लाईक्स, 

हडझायरस, सखु इम्िॉटांट वाटिं. शेर् ऑन यू र्ॉर्. िू अस ं हवचार करिेस म्िणूनच िंािंांचा 



आहण िुझा हडव्िोसव झाला असणार”. आिडया र्ुलींची िी र्कु्ताफळं ऐकून िरे्ाच्या डोळ्यािून 

घळाघळा अश्र ूवािायला लागले. ररयाचं िे िंोलण ंहर्हिकालािी खूि िटव करून गेलं. हर्हिका 

म्िणाली ' ररया यू शूड से सॉरी टू आई '. र्ात्र ररया हिच्याच संिािाि िोिी. र्ी खरं िेच 

िंोलल ेअस ंम्िणून िी िंािरे गेली.  

 

कॉलेज गु्रि काँ टीनर्ध्ये िंसला िोिा.  र्यंकची गलवफ्रें ड आज त्यांच्याच कॉलेज र्धडया 

वेदांििंरोिंर चॅट करि िोिी. र्यंक जरी हर्त्रांिंरोिंर िंसला िोिा िरी त्याचं सगळं लि 

सािीकडचे िोिं. र्यंक हडस्टिंव झालाय ि े त्याच्या िंेस्ट फ्रें ड अर्ेयच्या लिाि आल ं िण िो 

र्स्िीच्या र्ूडर्ध्ये िोिा. सगळ्या हर्त्रांसर्ोर िो म्िणाला, ”अरे र्यंक काय इिका सेंटी 

िोिोस त्या सािीसाठी. िू इथ े िडफडिो आिसे आहण िी हिकड े र्स्ि एन्जॉय करिेय 

वेदांििंरोिंर चॅट करि. अरे एक गलवफ्रें ड गेली िर दसुरी येिे जस्ट लाईक अ िंस. िी सािी 

टाईर्िास करि ेसगळ्यांिंरोिंर “. अर्ेयचं िंोलणं इिकं इन्स्लरटग आहण ऑकवडव फील करणारं 

िोिं की र्यंकचा चेिरा खरवकन उिरला आहण िो िाडददशी उठला िस ंअर्ेयला गौरी म्िणाली 

अर्ेय िू काय िंोलिो आिसे कळिंय का िुला? अर्ेयला आिली चूक कळली िो र्यंकला सॉरी 

म्िणण्यासाठी िळि गेला िण िोियांि र्यंक हनघून गेला िोिा.    

 

'सॉरी' िा शब्द खरंच इिका जड आि े का वजनाने की जो उच्चारिाना आिल ं र्न 

नाराज असि.ं सॉरी म्िटडयाने आिल ंस्टेटस कर्ी िोिं अशी जाणीव अगदी लिान र्ुलांनािी 

असिे असं हचत्र आिडयाला आजकाल ददसून यिंे. लिान र्लु ं चुकली िर आिण त्यांना दकिी 

सिज ऑडवर करिो. चल, सॉरी म्िण िटकन. िण र्लू र्ात्र सॉरी म्िणायला ियार नसिं र्ग 

र्ोठ्या र्ाणसांनी सॉरी म्िणणं िर फारच कठीण. आिण दसुऱ्याला िटव करिाना र्ात्र इिका 

हवचार करि नािी. िटकन िंोलून जािो. िंोलनू हवचार करण्यािेिा हवचार करून िंोलायला 

िवं ि ेसोईस्करररत्या हवसरिो.  

 



कोणीच िरफेक्ट नसिो. चूक िोिे आहण िी र्ान्य करण्याने सॉरी म्िणण्याने 

सर्ोरच्याला हजिकं िंरं वाटिं त्यािेिा दकिीिरी िटीने आिडया र्नावरचं िंॅगेज कर्ी िोि 

असिं कारण 'सॉरी ' म्िणेियांि आिला आिडयाशीच दकिी संघर्व चालला असिो. आिली चूक 

र्ान्य  करिाना आिला िंेटरर्ेंटकड े जाणारा प्रवास सुरु िोिो. िुम्िाला खरंच सर्ोरच्याला 

सॉरी म्िणायचं असेल िर िुर्च्या वागण्यािील िंदल िी त्याची एक छान सुरुवाि असिे. जेव्िा 

आिण सर्ोरच्याला टेकन फॉर ग्रांटेड धरिो आहण अस े कािी िंोलून जािो की नकळििणे 

त्याचं र्न दखुाविो अशावेळी चटकन सॉरी म्िणायलाच िव ं कारण िे र्ाणूस आिडयासाठी 

खूि प्रेहशयस  असिं.  

 

कदाहचि सॉरी म्िणण,ं आिली चूक र्ान्य करणं, कर्ीिणा घेण,ं नर्िं घेण ं िी 

जगािली सगळ्याि अवघड गोष्ट वाटि असलेिी िण ििेी हििकंच खरंय की आिली 

ररलेशनहशि जिणं जी आिडयासाठी सवावि एक्सिेहन्सव्ि आि ेिी जास्ि र्ित्वाची आि ेकारण 

िुम्िी जेव्िा एखाद्याला सॉरी म्िणिा िेव्िा िुर्ची ककर्ि कर्ी िोि नािी. िुम्िी चूक असिा 

असं नािी िर िुर्च्या लाईफर्ध्य ेिो िसवन  खूि प्रेहशयस असिो. त्या नात्याला िुम्िी जास्ि 

र्ित्व दिेा. िुर्च्यािडया र्ाणुसकीला र्ित्व दिेा, अिकंाराला िंाजूला ठेविा. चूक आि े

म्िणून जेव्िा आिण ' सॉरी' म्िणिो िेव्िा आिण स्विःशी ' ऑनेस्ट ' असिो. र्यंकच्या र्नाला 

आिण खूि दखुावलंय ह्याची जाणीव िोिाच अर्ेय त्याच्या र्ागे िळि गेला कारण िो स्विःशी 

प्रार्ाहणक िोिा. त्याला र्यंकची आहण त्याची फ्रें डहशि अनर्ोल वाटली म्िणून ' आय शुड स े

सॉरी ' ि ेत्याला िटलं आहण सॉरी म्िणण्यानी र्यंकच्या र्नावरचे घाव भरायला र्दि िोईल 

असं करण ंआवश्यक आि ेि ेत्याला ररअलाईज झालं.  

कधीकधी असंिी िोि की िुर्च्या िािून कािी चूक झाली आि े की नािी यािंािंि 

िुम्िी कनफ्यूज असिा. हर्सअंडरस्टाँबडग झालले ं असिं आहण कोणिािी गैरसर्ज फार काळ 

िसाच ठेवण ं ि े खूिच चुकीचं आहण डेंजरस असिं म्िणून अशावेळी सॉरी म्िणण ं ि े

शिाणिणाचं लिण असिं. कारण असं म्िणिाि की ज्याप्रर्ाणे फांदीला आलेल ंफूल थोड ंझुकिं 

िेव्िा िे अहधक दखेण ं ददसिं िसंच जे हृदय थोडसंं झुकून सॉरी म्िणिं िेच खरं प्रेर् करणारं 

लव्ििेंल िाटव असिं. र्लुं आहण िॅरेन्ट्ट्स, िंेस्ट फ्रें ड्स, ििी-ित्नी, िंिीण-भाऊ ह्या सगळ्या 



ररलेशनहशिस म्िणजे दोन व्यक्ती या एकर्केांच्या र्नाि वाढि, रुजि, र्ोठ्या िोि असिाि. 

त्या कायर् रिाव्याि आिडया र्नाचाच एक भाग व्िाव्याि म्िणून ' सॉरी ' िा शब्द र्ॅहजकल 

ठरिो.  

'व्िॉट इज सॉरी? ' िुम्िी दसुऱ्याला िटव करिा ज्या िेन्स दिेा त्या िुम्िी दरू करू शकि 

नािी िण कर्ी नक्कीच करू शकिा. काळजाचे घाव नक्कीच भरू  शकिा. कदाहचि सर्ोरची 

व्यक्ती िुम्िी केलडेया चुका हवसरू शकणार नािी आहण लगेच सारं कािी गुडीगुडी, 

आधीसारखंच िोईल असंिी नािी िण िुर्च्या सॉरी म्िणण्याने आिण काय चूक केली आि े

याची आिून जाणीव िोण्याची िी एक प्रदक्रया आि.े त्यािूनच आिलं र्ाणसू म्िणून घडि जाणं, 

र्ोठं िोणं िोि असिं. प्रगडभिा यायला लागिे. स्विःशी स्विःलाच किंूल करणं जर्ायला 

लागिं. फार उशीर केला िर एकवेळ सॉरी म्िणणं सोिं िोिं िण िे वेळीच न म्िटडयाने, न 

जर्डयाने आिली जवळची व्यक्ती र्ात्र आिण गर्ावून िंसिो असं वाटायला लागिं. 'सॉरी ' 

शब्द आिडयािडया नात्यांना सोिं करिो. त्यािलं अवघडलेिण घालविो. त्याला सिज 

िंनविो. आिल ंचुकल ंिर अगदी आिडया र्लुांनािी नॅचरली ' सॉरी ' म्िणण ंज्या िालकांना 

जर्िं त्यांची र्ुलं ' सॉरी ' म्िणण्याचा ' इश्यू ' करि नािीि. र्ात्र आिलं ' सॉरी ' म्िणणं िी 

दिुंवलिा ठरणार नािी याचं भान नक्कीच ठेवायला िवं. ' िर्ा ' र्ाफ, सॉरी ि ेसारे शब्द र्ला 

िरफ्यूर्सारखे वाटिाि कारण ह्या अत्तराचा सुगंध िुर्च्या नात्यार्धडया अवघड िणांना 

अनर्ोल भेटवस्िूि िरावर्निि करिो. त्या सगंुधाने िुर्ची र्नं िुन्िा एकदा िाजी आहण 

टवटवीि िोिाि.  

ररया जे िंोलली िे खूिच िेनफूल आहण न हवसरण्यासारख ंिोिं िण िे िंोलणं आईला 

गर्ावण्यािून आलेलं िोिं. शब्द ि ेशस्त्र आि.े शब्दांनी काळजाला ददलेल ेघाव आहण त्याची 

जखर् दरूवर जाऊन हभनिे म्िणूनच हर्हिकाने राखलले ंभान योग्य ठरिं. रश्र्ी आहण राहुल 

आिडया िरुण वयािडया इच्छांनां िूणव करिाना आिण काय िंोलून गेलो ि ेिार हवसरून गेले. 

आईवडील, हर्त्र, इिर सारी नािी जोडि जाणं, िी रटकवणं, फुलवणं त्याि हवश्वास हनर्ावण 

करणं ि ेसारं करिाना असे कािी िण येिाि की कळि नकळि आिण चुकीचं वागिो, िंोलिो, 



दसुऱ्याला दखुाविो िण झाललेी चूक दरुुस्ि करण्यासाठी प्रयत्न करिाच येि नािी असं नािी 

फक्त िहिली स्टेि कोणी घ्यायची ि ेजर्ायला िव.ं  

थोड ंथांिंलो, सर्ोरच्याला ऐकून घेिलं, सर्जून घेिल,ं वेळ ददला िर ' सॉरी ' म्िणण ं

कर्ी करिा येऊ शकिं. आिण स्विःला आनंद हर्ळावा म्िणून चांगले फॅशनेिंल किड ेघालिो, 

आहलशान गाडी हवकि घेिो, फ्रीक आऊट करिो, डहेलहशयस हडशसेचा आस्वाद घेिो, इव्िने्ट्ट्स 

सेहलब्रेट करिो िण ररलशेन्सर्धडया आनंदासाठी काय करिो? िा हवचार केला िर ' सॉरी ' 

म्िणणं सोिं जाईल. कारण िुम्िी सॉरी म्िटडयाने चूक िर किंूल करिाच, जिंािंदारीिी घेिा 

आहण िुन्िा िे नािं प्रस्थाहिि करण्यासाठी िुढाकारिी घेिा .  

म्िणूनच 

“I am sorry“is a statement.  

“Iwon’t do it again“is a promise.  

“How do I make it up to you? ” is a responsibility.  

  



'नाकावरच्या रागाला और्ध काय ' 

 

 

 

यशदा धावि आली. हप्रहन्सिलच्या केहिंनर्ध्य े िंसलडेया र्ाझ्या िाया िडली आहण 

चक्क हर्ठीिी र्ारली. हिच्या चेिऱ्यावरचा आनंद अगदी ओसंडून वािि िोिा. र्नासारख ं

घडल,ं भरिूर िसैे हर्ळाले, शॉबिग केल ं की  साधारणिणे असा आनंद, ििॅीनेस र्लुींच्या 

चेिऱ्यावर ददसिो र्ात्र यशदाच्या आनंदी िोण्याचं आहण इिकं एक्साइटेड िोण्याचं कारण 

कािी हनराळंच िोिं. ' यशदा' चुणचुणीि, अभ्यासाि हुशार. कोणिंिी कार् सांहगिलं की िे र्न 

लावून िूणव करणारच िण जेव्िा स्टेजवर जायची वेळ यायची िेव्िा हिचा आत्र्हवश्वास, हिची 

बिर्ि जणू गायिंच व्िायची. िी िूणव ब्लाँक व्िायची. २-३ वेळा असं झाडयावर िर िी 

खचलीच. फ्रें ड्स हिच्यावर कर्ेंट्ट्स िास करायचे. हिला टॉ ाँटसस र्ारायचे. िी िार कोलर्डून 

गेली िोिी. यशदाला िनु्िा उभं करणं ि े हिच्या िुढच्या लाईफसाठी, फ्युचरसाठी आवश्यक 

िोिं. यशदाच्या र्नाि भीिी िंसली िोिी. हिला वाटि िोिं की िी कधीिी स्टेजवर जाऊन 

िरफॉर्व करू शकणार नािी. आज र्ात्र 'यशदा ' एलोके्वशन कॉम्िीरटशन र्ध्य ेफस्टव आली. िी 

बजकली. र्नािडया भीिीवर हिने र्ाि केली िोिी.  

'प्रणव ' हब्रहलयंट स्टुडटं. सिि कॉलेजर्ध्य े फस्टव येणारा. त्याच्या िॅरेन्टसस, प्रोफेससव, 

फ्रें ड्स, सगळ्यांना त्याच्यािंद्दल खूि एक्सिके्टेशन्स िोत्या. यशस्वी िोण्याची, सक्ससे 

हर्ळवण्याची त्याला जणू सवयच झाली िोिी. एक प्रकारे त्याची बझगच चढली िोिी िण 

लास्ट इयरला असणारा 'प्रणव' फायनल एक्झार्र्ध्ये र्ात्र खूिच र्ागे िडला. चक्क सेकण्ड 

क्लासर्ध्ये िास झाला. र्ाझा हशिणव्यवस्थेवरचा हवश्वासच उडाला. र्ला आिा िरीिा 

द्यायचीच भीिी वाटिे. िुढे हशकायचे नािी. ' आय डोन्ट वॉन्ट टू िंी अ फेडयुअर' असं म्िणणारा 



प्रणव िरीिेची भीिी र्नाि ठेवून आयुष्याि 'र्ुव्ि ऑन' व्िायचं हवसरून गेला. भीिी 

त्याच्यावर स्वार झाली.  

र्धुली आहण अहभलार् दोघिी अत्यंि कुशाग्र िंुहद्धर्त्ता असणारे हवद्याथी. कोणाचं 

कौिुक करावं असा प्रश्न िडायचा. अभ्यासािच नव्ि ेिर    एक्स्रॉ कररक्युलर अॅहक्टहव्िटीज 

र्ध्येिी चुरस कर्ालीची असायची. कॉम्िीरटशन टफ असायची, त्यांचे िॅरेन्ट्ट्सिण खूि िाडव वकव  

करायचे, सिोटव करायचे. त्याि सगळ्याि गे्रट गोष्ट िोिी िी म्िणजे र्धलुी आहण 

अहभलार्र्ध्ये र्ात्र हनकोि स्िधाव िोिी. र्धलुी फस्टव आली िरी अहभलार्ला राग यायचा 

नािी आहण र्धलुी िर नावाप्रर्ाणेच स्वीट. अहभलार्चं असण ं हिला िंेस्ट फ्रें डचा सिोटव 

वाटायचा, िण जेव्िा िो र्धलुीला कॉम्िीट करून फस्टव आला िेव्िा र्धलुीच्या आईला संिाि 

आवरला नािी. रागाच्या भराि हिने र्धलुीच्या गालावर इिक्या जोराि थप्िड र्ारली की 

हिचा कान दखुावला गेला आहण हिला ऐकू यणें िंंद झालं. संिािाच्या अहिरेकाि आिण ि े

काय केलं या हवचाराने िी अिरशः वेडी झाली. राग न आवरडयाने हिने स्विःच्याच ९वर्ावच्या 

र्ुलीचं आयुष्य शॅटडव केल ंिोिं.  

वीरेन आहण रणजीि दोघंिी आज िंालसुधारगृिाि आििे कारण त्यांच्या हर्त्रांनी 

त्यांना उचकवलं. त्यांच्याि सिि चकर्की व्िायच्याच िण सगळ्याि वाईट झाल ंिेव्िा, जेव्िा 

रणजीिच्या िंहिणीवरून वीरेनचं आहण त्याचं जोरदार भांडण झालं. िे भांडण सोडवायला 

गेलेडया सर्रला या दोघांनी चांगलीच र्ारिाण केली. त्यांचा राग इिका वाढला िोिा की 

आिण काय करिो याचं त्यांना भानच राहिलं नािी. सर्रचं डोकं बभिीवर आिटडया गेडयाने 

िो एक वर्व झाल ंिरी कोर्ाि आि.े  

भीिी आहण राग या भावना आिडयाला सगळ्यांनाच असिाि िण या इर्ोशन्स कंरोल 

करायला िव्या. त्या कशा  कंरोल कराव्या ि ेन सर्जडयाने ि ेटोकाचे प्रसंग घडले. जर िुम्िी 

इर्ोशन्स कंरोल करू शकलाि, योग्य िद्धिीने त्या व्यक्त करू शकलाि, कुल राहिलाि िर ि े

प्रसंग आिण टाळू शकिो. सहचन िेंडुलकरसारख्या अव्वल दजावच्या प्लेअरिंािंिच िंघा नं. 

त्याचं कॉन्सन्रेशन लूज करण्यासाठी प्रहिस्िधी टीर्ने िऱ्ििेऱ्िचे्या स्रॅटेजी वािरडया. त्याला 

राग यावा म्िणून दकिी वेळा स्लेबजग करून प्रयत्न केले. रागाच्या भराि त्याने चुकीचे शॉट्ट्स 

र्ारावेि आहण त्याने आऊट व्िावं यासाठी ि ेसगळं चालायचं.  सेंचुरी हुकली िरी आहण सेंचुरी 



झाली िण इंहडया िरली, िरीिी त्याच्यावर टीका व्िायची िण त्याने कधीिी राग व्यक्त केला 

नािी. राग त्यालािी आलाच असेल र्ात्र त्याने उत्तर ददले िे िंॅटने खेळून, म्िणूनच िो हडफरन्ट 

प्लेअर ठरला.  

लोकांचं आिडयाला आहण आिडयावर यणेाऱ्या हसच्युएशनला दक्ररटसाईज करण ंआिण 

थांिंवू शकि नािी. त्यांनी आिडयाहवर्यी काय िंोलावं, काय हवचार करावा यावर आिला 

कंरोल नािी. अशा िररहस्थिीि या गोष्टींवर आिला र्ेंद ूखचव करण्याि काय िशील आि?े त्याि 

आणखी एक र्ित्वाचा भाग म्िणजे जेव्िा राग येिो िेव्िा जी ररअॅक्शन उर्टिे त्यािून घेिल े

जाणारे हडहसजन्स िंहुिेक वेळा टोकाचे असिाि आहण िे चुकीचे ठरिाि. त्यािूनच र्ग 

फ्युचरर्ध्य ेििािाि करण्याची वेळ येिे. आिडया र्ेंदिूडया जवळजवळ ७०% जागा अशाच 

गोष्टींनी भरललेी असिे ज्या गोष्टींवर आिला कंरोल नसिो.  

खरं सांगायचं िर राग काय ककवा भीिी काय ह्या आिडया र्नािच असिाि. प्रत्यि 

ददसिाि का िर नािी. िण त्यारु्ळे जे कािी घडिं िे र्ात्र स्फोटक स्वरूिाि सर्ोर येिं. ह्या 

रागाची र्जा वेगळीच आि.े र्ला खूि राग येिो म्िणून लोक अाँगर र्ॅनेजर्ेंट हशकिाि िण ह्या 

अाँग्री र्ॅन ऑर वुर्न चे र्ूळ आिडया चाईडडहूड र्ध्य ेअसिं. ह्याला फार राग येिो, िी फार 

अगे्रहसव्ि आि.े र्ुल ंजेव्िा ि ेऐकिाि िेव्िा र्नाशी ठरविाि की र्ी अाँग्री र्ॅन आि ेआहण िो 

राग िेिी िोसिाि आहण त्यांचे िॅरेंन्टसिर त्यांना खेळणी दिेािचक्क'अाँग्री िंडव ' सारखी.  

राग िी खरं िर एक कडिना आि.े राग म्िणजे भूक, ििान, झोि आि ेकाय? जी आली 

की िूणव करावीच लागिे. लिान असिाना र्ुलानंा कािी िवं असल ंआहण कुठडया ना कुठडया 

िद्धिीने राग व्यक्त केला की िे हर्ळिं ि ेकळलं की र्ग राग दाखवला जािो. िळूिळू त्याच 

प्रर्ाण वाढवल ं जािं. र्ोठेिणी लोक ह्याचा अस्त्र म्िणून उियोग करिाि. राग येिो म्िणजे 

खरंिर आिणच त्याला आणि असिो. राग आला िर िो व्यक्त करायचा असिो िण दकिी आहण 

कसा िािी हवचार व्िायला िवा. र्ुलांवर, िंहिणीवर, भावावर, िंायकोवर आिण अगदी सिज 

राग व्यक्त करि असिो. हिथे भीिी नसिे. िंॉससर्ोर राग आला िरी हभगी हिंडलीसारख े

गिचुि िंसिो. याचा अथव राग येि नािी आिण िो आणिो. रागावर आिडयाला स्वार व्िायचं 

असेल िर हसरीयसली एक गोष्ट करिा येईल.  



लाईफर्ध्य े आिडया र्नाहवरुद्ध खूि कािी घडिं असिं, िण िेव्िा ररअॅक्ट न िोिा 

थोड ंथांिंलो, ऑिंजव्िव केल,ं िंहघिलं आहण र्गच ररअॅक्शन व्यक्त केली िर रागाची िीव्रिा 

कर्ी िोिे. घडललेा इहन्सडटं आहण ररअॅक्शन या र्ध्ये जो वेळ जािो, जी गॅि असिे त्यावेळेि 

र्नाशी कािी न िंोलिा, र्नाि कोणिेिी हवचार येऊ न दिेा थोडासा वेळ ददला स्विःला, 

जजर्ेंटल न िोिा आिडया र्नाचा आवाज ऐकलाि िर राग कुठडयाकुठे िळून जािो. र्न शांि 

िोऊन जािं.  

एकीकड ेराग असिो िर त्याचे दसुरे टोक म्िणजे भीिी. भीिी िी इनहसक्युररटी र्धून 

येणारी इर्ोशन आि.े भीिीिण िाििा येि नािी र्ात्र रागासारखीच िी सुद्धा िोसली जािे. 

एखाद्याने कािी सांहगिल,ं िुम्िी िॉरर दफडर् िंहघिली, रात्री १२ वाजिा कािी भयंकर िाहिल ं

की र्ेंटल ब्लॉक्सच ियार िोिाि. र्ग भीिीचं ररलेशन त्या ऑब्जेक्ट ककवा सिंजेक्टशी जोडल ं

जािं 'हभत्यािाठी ब्रह्मरािस ' िशी िी भीिी आिडया र्ानगुटीवरच चढून िंसिे. भीिी ि ेएक 

भूि आि ेआहण ह्या भीिीच्या न िंहघिलडेया भूिाला जर आिण कंरोल ददला िर त्या भीिीची 

िाकद इिकी वाढिे की भीिी आिला िािंा घेि.े र्ग नुसिा िडदा िलला िरी भीिी वाटिे. 

रात्री उठून हजन्यावरून खाली येिाना आिडयार्ागे कुणीिरी येिंय असंिी वाटिे. भीिी इिकी 

वाढिे की िी आिडयािेिािी र्ोठी िोिे. िॉरर दफडर् िाििाना हथ्रल वाटिं, एक्साइटर्ेंट असिे 

िण नंिर र्ात्र भीिी वाटिे.  

फीअर खरंच काय असिे 

F-ALSE 

E-VIDENCE  

A-PPEARING 

R-EAL 

या भीिीर्धून िंािरे िडायचे असले िर चक्क र्ागे वळून िाििा येईल आहण असलंच 

भूि िर लढा ना त्याच्याशी. फीअर आहण अाँगर िी काडिहनक भूिं आििे त्यांना खििाणीिण 



आिणच घालि असिो. कारण एकदा का भूि आि,े भीिी आि ेअसं िुम्िी र्ानल ंिर हजिकं 

िुम्िी िे र्ानाल हििकं िे र्नाि िकं्क िोि जािं आहण प्रत्यि ददसायलािी लागिं......... अस ं

वाटिं र्नाला. अशावेळी न हभिा, न घािंरून जािा, िूणव िाकदीहनशी हिर्िीने वळून िंघा. 

एकदाच फक्त. र्ग ह्या भीिीवर आिण हवजय हर्ळविो. यशदाला िे जर्ल,ं िण प्रणव र्ात्र 

त्या हभिीिच जगि राहिला. वीरेन, रणजीि आहण र्धुलीच्या आईनेिी रागाची र्यावदा 

ओलांडली आहण त्याचे हसरीअस िररणार् त्यांना भोगावे लागल.े  

ANGER च्या िुढ ेD लावला की िो DANGER िोिो. ह्यािच त्याचा धोका लिाि 

येिो. िटव, फीअर आहण फ्रस्रेशनचं िे एक्सप्रेशन आि.े फीअर र्धनू अाँगर हनर्ावण िोिो. 

अज्ञानािून हनर्ावण झालेला राग िा फक्त शत्रूच असिो. म्िणून 

What is FEAR 

Forget everything and run 

Or 

Face everything and rise  

याचा हवचार करायला िवा. स्वपं्न उराशी िंाळगून जगायचं की भीिी िंाळगून लाईफ 

जगायचं यािंािंि हडसीजन घ्यायला िाहिजे. 'डर के आगे जीि ि ै' ि ेसववश्रुि आि.े भूिकाळाि 

घडलडेया वाईट घटनांची भीिी र्नाि ठेवली आहण येणाऱ्या फ्यूचर लाईफर्ध्येिी 

इनहसक्युररटीज जगि राहिलो िर प्रेझेंटर्ध्य ेजे आि ेिेिी गर्ावून िंसू म्िणूनच  अाँगर आहण 

फीअर यािून िंािरे यायला िव.ं  

  



'िंालक  जवे्िा िालक िंनिाि' 

 

 

 

राधा आहण हनलयला सोडायला दाहर्नी आहण सौरभ एअरिोटववर येणार िोिे िण 

सौरभला अचानक एका कॉन्फरन्सचं िंोलावणं आलं. दाहर्नी एकटी कशी काय र्ॅनेज करेल 

याची नािी म्िटल ंिरी राधाला थोडी काळजी वाटि िोिी. िण ऑनलाईन टॅक्सी िंुक करून 

िी स्विः आई -िंािंांना एअरिोटववर सी-ऑफ करायला आली. चार-िाच वेळा फॉरेनला जाऊन 

आलेली, गेली अनेक वर्े भारिाि जॉिं करि असली िरी र्ााँ च्या चेिऱ्यावरची अॅन्क्झाइटी 

हिच्या नजरेिून सुटली नािी. एअरिोटववर सगळं नीट िोईल न. कािी गडिंड व्िायला नको 

म्िणून राधा ४-४ वेळा िासिोटव, िंोर्डडग िास चेक करि िोिी. िशी दाहर्नी म्िणाली “र्ााँ 

हभत्रा ससा झालाय िुझा अगदी. डोन्ट टेक टेन्शन. अगं  िे आिडया दशेाि आले आहण त्यांना 

आिडयाशी र्राठीि िंोलावं लागलं िर त्यांनािी हििकंच टेन्शन येईल. डोन्ट अंडरएहस्टर्ेट 

युवरसेडफ. त्यांच्या इंग्रजी अॅक्सेंटर्ुळे नािी कळल ंआिडयाला िर दार्टून िरि हवचारायचं. 

घािंरायचं नािी, लाजायचं नािी.  

दाहर्नीचं िे िंोलणं ऐकून राधाला आठवलं. दाहर्नी ४ वर्ाांची िोिी आहण हिच्या 

टेस्टला येणाऱ्या के्विन र्ध्य े'हिरण्यकश्यिू' स्िेबलग िोिं. घरून स्टॉिवर जाईियांि िी सारखी 

िे लांिंोड ेस्िेबलग लनव करि िोिी. 'र्र्ा आठवले का गं  ि ेस्िेबलग र्ला? म्िणून घािंरलेली 

आहण हिला धीर दणेाऱ्या आिण. ४ वर्ाांची ‘िी’ आिा हिशीची झाली आहण आज आिलीच 

आई झाली. काळ खूि हनघून गेला. गोष्टी िंदलडया. िररहस्थिीिी िंदलली. िीच दाहर्नी िीन 

वर्ाांची िोईियांि िंोलि नव्ििी. शाळेि जािाना हिला हनलयच लागायचा. िंािंाहशवाय एक 

हर्हनटिी हिला जर्ायचं नािी.  



हिच्याघरी िोचडयावर जेवण ं झाली. थोडा आरार् करा िण झोि ू नका नािीिर 

जेटलॅग येईल असं हिने अगदी र्ोठ्या र्ाणसासारखं सांहगिलं. उठडयानंिर कॉफी घेिाना िी 

म्िणाली, ” र्ााँ, दोन वर्ाांिूवी िू आलीस त्यािेिा आिा थोडी थकडयासारखी वाटिेस. 

डोळ्याखाली काळं झालेय. डाकव  सकव डस ददसायला लागली आििे. किाळावर, गळ्याजवळ 

ररकडस ददसायला लागडया आििे. ‘यू शुड टेक केअर ऑफ युवर सडेफ’. स्िशेली  युवर फेस. 

िुझ्या ह्या अेजर्ध्य ेइथडया िंायका खूि काळजी घेिाि “. आिडया लकेीच्या िंोलण्याने राधाचे 

डोळेच भरून आल.े ५६ वर्ाांच्या आयुष्याि इिक्या आस्थेने आहण र्ायेने हिला कोणी 

सर्जावून सांहगिलं नव्ििं की कोणी हिची काळजीिी केली नव्ििी. दाहर्नी हिला उत्तर् 

शॉबिग र्ॉलर्ध्य े घेऊन गेली आहण सवोत्कृष्ट   क्वाहलटीचं  कन्सीलर,  अंडरआय क्रीर्, 

अॅन्टीअेबजग र्ॉिरायझर हवकि घेऊन ददल.ं र्ेकअि कसा करावा, ड्रबेसग कस ं असावं, नेल 

फायबलग, िअेरकेअर याचं जणू डरे्ॉन्स्रेशन ददल ंहिने. दाहर्नीच्या सिि िसिर्ुख चेिऱ्यार्ागे 

जे रिस्य दडल ंिोिं िे म्िणजे हिने आिडया िरेॅन्टसच्या चेिऱ्यावर फुलवलेल ेिास्य असावंअस ं

राधाला वाटलं.  

हिचं आहण सौरभच ं लाईफ इिकं हिंझी िोिं की दोघंिी वीकेण्डची वाट िािि 

असायचे. िण आिण दकिीिी हिंझी असलो िरी आिणिी ग्रो िोिोय आहण कधीिरी आिणिी 

या स्टेजला िोचणार याची जाणीव त्यांना िोिी असं वाटि िोिं. आम्िाला दोघांना आर्च्या 

आवडीचा िण िडेदी ब्रेकफास्ट, लंच, हडनर दणें ि ेिी आवजूवन िंघि िोिी. राधाला आठवल ंकी  

हिची र्ैत्रीण अंजली जेव्िा र्लुाकड े गेली आहण नीट र्ाहििी नसडयाने िंाथरूर्र्ध्य े िाणी 

झालं िेव्िा र्ुलगा नाराज झाला आहण सुनेने टााँट र्ारल ेिोिे म्िणून राधाच्या र्नाि िी िण 

काळजी िोिी. र्ात्र हडशवॉशर कसा लावायचा, इिर इलेक्रॉहनक वस्िू वािरिाना काय केअर 

घ्यायची िे दाहर्नी जेव्िा सर्जावून सांगायची िेव्िा लिान र्ुलाला र्ायेनं कोणी सांगावं 

िसंच वाटल ं हिला. दाहर्नी लिानिणी फार एकलकोंडी, घुर्ी िोिी. वाटायचं कसं िोणार 

हिचं आहण आज िीच दाहर्नी एकिािी घर, नवरा, र्ुल ं स्र्ाटवली िनॅ्डल करि िोिी.  

हनलयला आरार्खुचीि िंसूनच िेिर वाचायची सवय. िंखा िर त्याला फास्टेस्ट 

स्िीडवर लागायचा. दाहर्नीकड े ह्या दोन्िी गोष्टींची कधी गरजच भासली नािी िण हिने 



िरफेक्ट सोय केली िोिी. िंािंांची ररकार्ी खुची नंिर त्यांची सिि आठवण दिे राहिल अस ं

हिचं बथककग िोिं. जस ं राधाने हिच्या केसांना िेल लावून र्साज करून ददलं िस ं दाहर्नीने 

सुद्धा राधाचे लांिंसडक केस स्रेटनरने सरळ केले. वेस्टनव आऊटदफट घालायला लावला. िेव्िा 

राधाचा स्विःच्या डोळ्यांवर हवश्वासच िंसेना. हनलयने िर हिला ओळखलेच नािी. आिली 

लाइफ िाटवनर चक्क १०-१५ वर्ाांनी यंग ददसिेय याची त्याला जाणीव झाली. दोघंिी खूि खुश 

झाले. दाहर्नीच्या लबव्िग केअरने त्यांना खूि िॅम्िरड आहण हसक्यअुडव वाटलं. रोल प्ल ेर्धला 

िा ररव्िसवल खरंच खूि सुखद िोिा.        

दिुारी जेव्िा हनलयची वार्कुिी असायची िेव्िा र्ााँची आवड लिाि ठेवून दाहर्नी 

र्ुद्दार् हिच्यािंरोिंर अधूनर्धून इंहग्लश र्ुव्िी लावायची. सिंटायटडसर्ुळे दोघीिी िे एन्जॉय 

करायच्या. संध्याकाळी लॉंग वॉक. फ्रें चकॅफेर्ध्ये कॉफी घेि हडस्कशन. र्ााँला असा 

क्वाहलटीटाईर् कधी घेिा आला नािी याची हिला जाणीव िोिी. चीज साँडहवचची टेस्ट हिने 

डवे्िलि केली. राधाला वाटायचं आयुष्य दकिी अजिं आि.े आिण वयाने र्ोठे िोिो िस े

आईवडील वदृ्ध िोिाि ह्याचं सजगिण र्लुांर्ध्ये कुठून येि असावं.  

हिची र्ैत्रीण वर्ाव गेडया र्हिन्याि साठ वर्ाांची झाली. हिच्या र्ुलाने आहण सुनेने, 

िंंगलोरला रािणाऱ्या र्लुीने आहण जावयाने हिला सिज जेवायला जाऊ िुझ्या िंथव -ड ेहनहर्त्त 

म्िणून िॉटेलर्ध्य े नेल ंआहण इिकं सुंदर सरप्राइज ददल ंकी हिच्या सगळ्या जुन्या र्ैहत्रणींना 

िंोलावून र्ेर्ोरेिंल आहण दखेणी िाटी अरेंन्ज केली. आिला नवरा अरहसकच असं वाटणाऱ्या 

वर्ावला वाटलं कुल असणारा 'अहभनय ' आिडया भावनांना दकिी जििो. वर्ावने जेव्िा राधाला 

ि े सारं सांहगिलं िेव्िा हिला वाटलं की आिण म्िािारे व्िायला लागलो की र्ुलं आिली 

आईिंािंा िंनून काळजी घेिाि. कािी वर्ाांिूवी आिल ंिंोट धरून िावल ंटाकणारी र्लु ंआिा 

अिला िाि धरून चालविाि.  

हनलयच्या हर्त्राचा र्लुगा साकेिने त्याच्या िंािंांना जे ित्र हलहिलं िे वाचडयावर िर 

डोळेच भरून आले.  

िो हलहििो,  

              िंािंा, र्ी र्ोठा िोि असिाना िुम्िी र्ला आयुष्याि जे दऊे शकला नािीि 

त्यािंद्दल दःुखी िोऊ नका. िुम्िाला जे शक्य िोिं िे सारं िुम्िी केलंि अस ंर्ला र्नोर्न वाटिं. 



िंािरेच्या जगाशी टक्कर दणे्यासाठी िुम्िी र्ला सर्थव िंनवलंि की नािी अशी भीिी र्नाि 

अहजिंाि िंाळगू नका. िुम्िी जे र्ाझ्यासाठी केलंय िे सवोत्कृष्टच केलंय. र्ला जे िुर्च्याकडून 

हर्ळालं त्याि र्ी खरोखर आनंदी आि.े िुर्च्याकडून र्ला कािी दणें िंाकी राहिल ंअस ंसर्जून 

स्विःला ररगे्रट करू नका.  

कािीवेळेला िुम्िी र्ाझ्या आयुष्याचे हडसीजन्स घेिले िेव्िा र्ी अननेससेररली ररअॅक्ट 

झालो. र्ला िेव्िा ि ेकळलं नािी की त्यार्ागे िुर्च्या र्नाि फक्त र्ाझाच हवचार िोिा.  

कधीकधी र्ी फार वेड्यासारखािी वागलो िण र्ाझं िुर्च्यावर प्रेर् नव्ििं, नािी अशी 

कधी शंकािी आणू नका. म्िणूनच आज सांगावंसं वाटिंय “डडॅ, आयअॅर्ररअली प्राऊड ऑफ य ू

अाँड लव्ि य”ू.  

                                                                                  िुर्चाच  

                                                                                  साकेि   

आजची जनरेशन इर्ोशनल नािी, त्यांना ररसिेक्ट नािी. सेहन्सरटहव्िटी नािी. 

ररस्िॉहन्सहिंहलटीज नािीि अस ं सारख ं लेिंबलग िोि असिाना राधा, वर्ाव, साकेि यांचे 

अनुभव खूि ददलासा दणेारे वाटिाि. र्लुांना आिण हजिकं िंेजिंािंदार सर्जिो िशी िी 

नसिाि फक्त त्यांच्या जेटस्िीड लाईफर्ध्य े कधीकधी त्यांच्याकडून भान हवसरलं जािं. 

राधाच्या दाहर्नीने त्यानंा संिूणव य.ू एस. दाखवलं. त्यांची हिदकटं िंुक करणं. जर्ले हिथ ेत्यांना 

स्विः घेऊन जाणं. िॉटेबलग, शॉबिग, हलबव्िगच्या रटप्स दणें म्िणजे जणू र्लुे लिान असिाना 

जसे आई िंािंा त्यांना वाढवि िोिे, सांभाळि िोिे, नव्या गोष्टी हशकवि िोिे िेच सारं आज 

दाहर्नी करि िोिी.  

िरदशेाि रािणाऱ्या र्ुलांच्या एका फोनकॉलने आई -िंािंा खूि आनंदी िोिाि. आज िे 

वृद्ध झाले आििे म्िणून त्यांची योग्य काळजी घेणारी र्ुलं नक्कीच त्यांच्या एका स्र्ाईलसाठी ि े

करिील कारण त्यांना जाण आि ेकी त्यांचं रडणं थांिंवण्याकरिा आिडया आईवहडलांनी जर 

रात्र रात्र जागरण ंकेली आििे िर आिण त्यांच्या िास्याकररिा ददवसािील कािी िण आनंदाने 

दऊे शकिो.  



   िॅरेंबन्टगचा िा िंदलिा प्रवाि िाििाना जे. के. रोबलग म्िणिाि  

“There is an expiry Date of blaming your parents for steering you in 

the wrong direction; 

The moment you are old enough to take the wheel, Responsibility 

lies with you. ” 

 

  



जिा नात्यािल ंिॅशन 

 

र्ृगयाने नुकिीच खरेदी केललेी रॉयल ब्लू कलरची हसडकची साडी नेसली. त्याच्यावर 

गुलािंी रंगाचे एम्ब्रॉयडरी केललें ब्लाउज, सुरेख ज्वेलरी. हिने आिल ंप्रहिबिंिं आरशाि िाहिल ं

आहण िी स्विःवरच खशु झाली. हिला खात्री वाटली की आजच्या हभशीच्या िाटीि नक्की र्जा 

येणार. हिचं ड्रबेसग िाहून सगळ्यांना िवेा वाटणार. घरािून िंािरे िडिाना सर्ोरून नीलर् 

आली िसा हिचा र्ूडच गेला. नीलर् हिची धाकटी जाऊ. १।। वर्ाविूवीच लग्न िोऊन आली. 

िण हिच्याशी र्ृगयाचं अहजिंाि िटि नव्ििं. िंािरे िडिानाच िी सर्ोर आली आिा ददवस 

चांगला जाणं शक्यच नािी. र्ृगया आिण छान ददसावं म्िणून दकिी प्रयत्न करायची. लोकांनी 

िारीफ करावी म्िणून त्यांच्याशी र्धाळ िंोलायची. िण आिडया नात्याला सुंदर करण्यासाठी, 

नात्याि आनंद हनर्ावण िोण्यासाठी कािी करायला िवं याचा हवचारिी हिने केला नािी.  

अनुरागची धुसफूस इिकी वाढली िोिी की रहसकाला कळेचना की रोज रोज नवीन 

काय खायला करावं. घरी जर चांगल,ं टेस्टी खायला नसल ं िर अनुराग िंािरेून िॉटेलर्धून 

कािी स्िायसी आणायला लावायचा. एकुलिा एक र्ुलगा आहण हवजयला म्िणजे नवऱ्याला 

दोघांनािी  खाण्याची इिकी आवड िोिी की रहसकाचा िूणव ददवस त्या दोघांची सरिंराई 

करण्यािच हनघून जायचा. सकाळिासून स्वयंिाकघराि टेस्टी आहण नवनवीन रेहसिीज 

कारणाऱ्या रहसकाला आज जेव्िा अनुराग म्िणाला' काय र्र्ा दकिी िंोअर लंच करिेस िू' 'राय  

सर्बथग न्यू'. ि ेऐकून िी इिकी दखुावली की िी संिािून म्िणाली, “वरण, भाि, भाजी, िोळी 

ि ेजेवण िुला िंोअर वाटिंय. रोज काय नवीन करणार र्ी? ”त्या रोजच्या जेवणाि र्जा नािी 

र्र्ा. आहण िुला कार् िरी काय असिं ददवसभर? अनुरागच्या ह्या िंोलण्याने हिला वाटल ं

अनुराग काय ककवा हवजय काय दोघांनािी जेवणाि र्जा िवीय, प्लझेर िवंय िण आिडया 

हिघांच्या ररलशेनहशिर्ध्ये प्लेझरसाठी आिण कािी करू शकिो असा प्रयत्न त्या दोघांकडून 

कधी झाला नािी.  



राजेशला िन्वीचं गाड्यांचं वेड लग्नािूवीच र्ािीि िोिं. दर दोन वर्ाांनी हिला नवीन 

गाडी िवी असायची. र्ारुिी, हस्वफ्ट, साँरो, एसएक्सफोर, िोंडा, िंी. एर्. डब्ल ूइथियांि हिची 

र्जल गेली िोिी.  

गेडया दोन र्हिन्यािासनू िी र्र्नसडीजचं नवीन र्ॉडले घेण्यासाठी भूणभणू करि 

िोिी. राजेश फायहन्शयली खूिच साऊंड िोिा त्यार्ुळे त्याला िैशाची कािीच अडचण नव्ििी. 

र्ात्र त्याला नवल वाटायचं की िन्वीला गाडीचं वेड आि ेकी, वेगाचं की रस्त्यावरून जाण्याऱ्या 

लोकांनी गाडीकड ेिाहिडयावर, वॉव म्िटडयाचं. िन्वीला हवचारल ंिर िी म्िणाली, 'राजेश ि े

र्ाझं िॅशन आि े' िुला कळि कस ंनािी? अरे न्यू ब्राँड गाडीि िंसून भन्नाट ड्रायबव्िग करण्याि 

जी र्जा आि े न िे प्लेझर जिंरदस्ि असिं. राजेशला वाटलं िसैा आि,े एवढं र्ोठं घर, 

नोकरचाकर सगळी सुिंत्ता आि.े िण िन्वीचं घराि अहजिंाि लि नािी. आई-िंािंांशी र्लुीचं 

नािं जोडून िे नािं जिावं यार्ध्य े हिला  प्लेझर वाटि नािी. गाडी चालविाना येणारी 

वेगळीच र्जा ररलेशनहशिर्धडया िळूवारिणाि का जाणवि नािी हिला?  

आिडयाला जेवणाि र्जा यायला िवी असिे. कोरी करकरीि न्यू ब्राँड गाडी िवी असि े

कारण िी चालवण्याि र्जा येिे. सुंदर, फॅशनेिंल किड ेघालून र्टकण्याि एक वेगळीच र्जा 

येि असि.े िैशाने येणारी प्रत्येक गोष्ट आिडयाला र्जा दिेे. खाणे, हिणे, किड,े गाडी या 

गोष्टीि र्जा यावी म्िणनू आिली सगळ्यांची धडिड असिे. खरं म्िणजे वरण, भाि, भाजी, 

िोळी  खाऊन िोट भरिं, िोर्णिी िोिं िण िेलकट, गोड खाडडयाने कािी लोकांना सर्ाधान 

वाटि.ं र्जा वाटि.े साडी, ब्लाऊज, िंजािंी ड्रेस, वेणी, फॉर्वल शटव िाँट, िारंिररक िअेर कट 

एवढं िुरेस ंअसि.ं िण र्ेकअि, ज्वेलरी, िअेरस्टाईल, चप्िल, िंूट, िसव ि ेका िव ंअसि ंिर 

सुंदर ददसावंम्िणून. सुंदर ददसण्याि खिू आनंद िोिो. शब्दािीि र्जा असिे.  

कुठेिी िंािरे दफरायला जायचं असले. व्िकेेशनला जायचं असले िर असा हवचार 

असिो की र्जा येईल असं डहेस्टनेशन िवं. र्ुव्िी एन्टरटेबनग िवा. क्या धर्ाल ि,ै र्स्ि र्जा ि ै

असं म्िणिाना आनंद िोिो. अगदी र्ोिंाईलची ररगटोन सुद्धा िवी असिे र्जेदार, हडफरन्ट, 

प्लेझर वाटावी अशी. रोजच्या जगण्यािासून िे आयुष्याि सगळ्या गोष्टीि आिडयाला आनंद 



िवा, र्जा िवी िण ज्यांच्यािंरोिंर आिण राििो, जगिो, नािे जोडिो त्या नात्यांना 

जिण्यासाठी, फुलवण्यासाठी, रटकवण्यासाठी त्याि वेगळीच सुंदरिा रािावी म्िणून कळि, 

नकळि का िोईना आिडयाला कािी करायला िवंय की नािी?  

आिल े िॅरेन्टस, आिललेकुसस आिण िंदल ू शकि नािी. जन्र् आहण र्ृत्यूवर आिला 

कंरोल नािीिण त्या दरम्यान ज्या गोष्टी घडिाि त्यािंािंि आिडयाला कोणत्या गोष्टी 

स्वीकाराव्या आहण कोणत्या टाळाव्या ह्याचा चॉईस आिडयाकड े असिो. नात्यांर्ध्ये अढी 

हनर्ावण झाली की िो गंुिा सोडवायचा म्िटल ंिर आणखीच वाढि जािो. त्यािून हनर्ावण िोिं 

टेन्शन, बचिा. आहण िी बचिा रॉककग चेअरसारखी असिे. िी झुलि राििे र्ागेिुढ.े िण 

आिडयाला कुठेिी घेऊन जाि नािी. िंोलिाना आिल े शब्द स्िष्टिण े सांगावे, म्िणण े जरूर 

र्ांडाव.े त्यासाठी आवाज चढवून िंोलायची गरज नसिे कारण फुल ेउर्लिाि िी िावसाच्या 

सरींनी, हवजेच्या कडकडाटाने नािी.  

नात्यांर्ध्ये आनंद असायला िवा. जगिाना र्जा यायला िवी ि ेखरंच िण कधीकधी 

असं िोिं की हसच्युएशन आयहडयल नसिे. ररलशेनहशप्स र्ध्य ेप्रॉब्लेम्स नसिाि असं नािी िर 

िे दोघेिी आिल ं नािं जिण्यासाठी त्या प्रॉब्लेर्चं सोडयुशन शोधिािआहण ि े करिाना 

एकर्ेकांिंद्दल इिरांकड ेिक्रार करण्यािेिा आिािसाि िंोलण ंकेव्िािी चांगलं. जगाला िुर्च्या 

प्रॉब्लेर्र्ध्य ेइंटरेस्ट असिो िो फक्त गॉहसबिगिुरिा. नात्यांच्या भक्कर् िायावरच आयुष्य उभ ं

राििं आहण नात्याि सौंदयव येिं, सिजिा येिे. िुर्च्याजवळ दकिी संित्ती आि,े िुर्चा हखसा 

दकिी गरर् आि ेयावर िुर्ची श्रीरं्िी अवलंिंून असि नािी िर िुम्िी िाक र्ारडयावर दकिी 

जण िुर्च्या िाकेला धावून येिाि यावर िी ठरिे. िुर्च्या भोविाली असणाऱ्या लोकांिैकी 

दकिी जणांच्या हृदयाि िुम्िाला स्थान आि ेयावर िुर्च्या नात्याचं र्ोल ठरिं. जस ंआयुष्याि 

िंाकी सवव गोष्टीं करिाना र्जा यावी अस ंवाटि ंिसंच नात्याििी र्जा आलीिर जीवन सुखद 

िंनिं. कुटंुिंाचं प्रेर् आहण हर्त्रांचं अॅडहर्रेशन ि ेिैशािेिािी जास्ि र्ोलाचं असिं. कारण नािी 

िी आिडया भूिकाळाशी जोडलेली असिाि आहण आिडया भहवष्यकाळाचा िी सेिू असिाि.  

कोणत्यािी नात्याि नेिर्ीच आनंदाचा सूयवप्रकाश असलेच अस ंनािी िण दोन व्यक्ती 

एकत्र आडया िर जीवनािील वादळाििी िग धरू शकिाि. नुसिं घर र्ोठं आि,े भरिरू िसैा 

आि ेिण र्नं र्ात्र कलुहर्ि आििे िर नात्याि आनंद हनर्ावण िोऊ शकि नािी. िन्वी, अनुराग, 



राजेश, र्ृगया यांच्यासारखी अनेक र्ाणस ं इिर भौहिक गोष्टीि आनंद शोधि असिाि र्ात्र 

हजवंि र्ाणसाशी र्नं जुळली िर जो हनखळ आनंद हर्ळिो िो त्यांच्या लिािच येि नािी.         

नािी जुळणं, त्याि जेल िोणं, एकर्ेकांचे हवचार िटण,ं त्यांचा ररसिेक्ट करणं यासाठी 

सगळ्याि र्ित्वाचं आि े िे म्िणजे ऐकून घेणं. िुम्िी जर गुड हलसनर असाल िर आिलुकी 

सिज हनर्ावण िोिे. सर्ोरच्याचं र्ि सदु्धा िळूिळू डायडयूट िोिं म्िणनूच हर्त्र असो ककवा 

आिडया कुटंुिंािील व्यक्ती असो सकाळी एका छानसं स्र्ाईलने िुर्च्या दोघांच्या ददवसाची 

सुरुवाि र्स्ि िोिे. आिण जर सर्ोरच्याचं एखाद ंकार् स्विःहून केलं िर िे कार् िलकं िोिंच 

िण त्या व्यक्तीचं र्न सदु्धा आनंददि िोिं. वेळप्रसंगी व्यक्त केललेी अॅिॉलॉजी, अॅहप्रहसएशनचं 

स्र्ाईल, एकत्र घालवललेा क्वाहलटी टाईर् यािून नात्याची िंांधणी र्जिंूि िोिे. स्विःसाठी िर 

सारेचजण कािी ना कािी र्ागणे र्ागिाि िण दसुऱ्यासाठी केललेी प्राथवना दकिी सुख दिेे. “

एकदा करून िर ििा असे कािी”.  

या जगाि िरफेक्ट अस ंकोणीच नसिं. दसुऱ्याला आिडयासारख ंिंनवण्याच्या नादाि 

एकिर आिण दःुखी िोिो नािीिर िसं करिा येि नािी म्िणून स्वाथी िरी िंनिो. प्रत्येकजण 

आिािडया  जागी िंरोिंरच असिो िण र्नाि ब्लॅक अॅड व्िाईट अस ंलेिंबलग केडयानं नािी 

हवस्कटिाि. स्वाथी िंनून स्विःिुरिी र्जा करणं आहण िैशानेच सारं सखु हवकि घेिा येिं अस ं

सर्जणं म्िणजे स्विःचीच फसवणकू असिे.  

एकर्ेकांना िािणं टाळून आहण वास्िविासूनिळून जाऊन नात्यांची वीण उसवि जािे, 

भौहिक सुखसाधनाि आनंद, प्लेझर, फन शोधण्याच्या स्िीडर्ध्ये जगण्याचा िेस र्ात्र हनसटून 

जािोय. खरं प्लेझर िंाजाराि हवकि हर्ळि नसिं. िे आिडया वागण्यािून, हवचारािून आहण 

त्याला जोड ददलेडया कृिीिून हनर्ावण िोिं, रुजिं, वाढिं. एन्टरटेन्र्ेंट म्िणजेच सारं कािी 

नािी त्याला प्रेर्, आनंद, सर्ाधानिी सोिंिीला िवं. अखरेीस नािं म्िणजे संगीिच नािी का? 

कधी िार सप्तकािील स्वरांचा आरोि िर कधी र्ंद्र सप्तकािील अवरोि िण त्यािील ब्लॅक अॅड 

व्िाईट नोटसस िालासुराि वाजडया िर एक सुरेख गाणंच ियार िोिं. िळूिळू ब्लॅक नोटसस  कर्ी 

करूनव्िाईट नोटसस  वाढवि नेणं आिडया िंोटावंरच अवलंिंून असिं कारण त्यािूनच िार्वनी 

हनर्ावण िोिे आहण जगण ंसुंदर िोऊन जािं.            



'सखीची रुि'ं 

 

अनेकदा िा प्रश्न र्नाि येिो स्त्री िी स्त्रीची शत्रू आि ेि ेखरं आि ेका? सास-ूसून, नणंद -

भावजय, जावा-जावा, यांच्यािील संिंधं िंहुिेक वेळा कडवटिणाकड ेजािाना ददसिाि. र्ात्र 

अस ंवाटिं की जेव्िा २०-२२वर्व एका घराि राहिडयानंिर स्त्री एका नव्या नात्याशी जोडली 

जािे िी व्यक्ती  जो कोणाचा िरी र्ुलगा, दीर, भाऊ असिो. घरािडया साऱ्या हस्त्रया त्या 

िुरुर्ाशी वेगळ्या वेगळ्या नात्याने जोडलेडया असिाि. आिला र्लुगा, ििी आिडयािासून दरू 

जाईल या भीिीच्या, असुरहिििेच्या भावनेिून द्वरे्, दसु्वास ि ेसारं हनर्ावण िोि असिं. आिल ं

अहस्ित्व, र्ोठेिण कुटंुिंाि रटकून रािावं यासाठी हस्त्रयांचीिी धडिड असिे. िण कधीकधी 

स्त्रीचं एक वेगळं, अगदीच हनराळं रूि दषृ्टीला येिं. एक स्त्री दसुऱ्या स्त्रीचा इिका वेगळ्या 

िद्धिीनं हवचार करू शकिे आहण नुसिा हवचारच नव्ि े िर िसा हनणवय घेऊन िो प्रत्यिाि 

आणिे ि ेर्नाला सखुावणारं, शांिवणारं आहण सर्ाधान दणेारं आि.े  

र्ाझी र्ैत्रीण सुनयना, १७वर्ावची िोिी िेव्िािासून हिची आई िॅराहलहससने आजारी 

िोिी. िब्िंल १०वरे् िी िंेडररडन िोिी. ४वर्ाांिूवी आई गेली. शेवटची िीन-चार वरे् कोर्ाि 

असलडेया सुनयनाच्या आईला आिडया र्लुीचं लग्न, िहिलंवहिलं नािवंडिं ेसारे िाहून साथवक 

वाटलं असिं िण िे सारं सर्जण्याच्या िहलकड े त्या हनघून गेडया िोत्या. ज्या वयाि आईचं 

गाईडन्स, र्ैत्री िवी त्या वयाि सुनयनाने हशिण, घर सांभाळल.ं आईच्या र्ृत्यूनंिर आिडया 

िंािंाला िुढचं आयुष्य एकट्याने काढावं लागू नये म्िणून हिने िंािंाला यू. एस ला येण्याचा 

आग्रि केला. र्ात्र त्याचवेळी सुनयनाच्या सासूिंाईंनी हिला सुचवल ंकी िे िुझ्याकड ेआल ेिरी 

त्यांचं एकटेिण संिणार नािी. िू त्याचं दसुरं लग्न करून द.े आिडया सासूचं ि ेिंोलण ंएकूण 

सुनयनाला धक्काच िंसला. त्या म्िणाडया, “िुला इथ ेचार र्हिने हडहलव्िरीसाठी रािाव ंलागल ं

िर िू शशांकला दकिी हर्स केलसं. अग िू चार र्हिने शशांकहशवाय राहू शकि नािीस िर 

िंािंा िुढच्या आयुष्याि एकटा अगदी एकटा कसा राहिल याचा िू शांििणे हवचार कर”. आई 



नसडयाने आिडयाला र्लुीसारखी र्ाया दणेाऱ्या, हनगुिीनी िंाळंििणाि सारं कािी करणाऱ्या 

आई, चुकीचं कधीच सांगू शकि नािी िण त्यांनी एवढा धाडसी हवचार आिडयािुढे र्ांडावा 

याचं सुनयनाला आियव वाटलं आहण कौिुकिी.  

आईला हवसरण,ं हिच्या जागी दसुरी अनोळखी स्त्री येण,ं हिला आई म्िणण,ं र्ानण ं

सारं कठीण िोिं, र्नाि खूि अस्वस्थिा िण िंािंांचा हवचार आला आहण हिने स्विः 

िंािंांसाठी नवी ित्नी हनवडली. सारी ियारी केली. प्रत्यि लग्नाििी हिने अॅहक्टव्ि िाटव 

हनभावला. ह्या सगळ्याि शशांक आहण त्याच्या घरच्यांनी ददललेा सिोटव वाखाणण्यासारखा 

िोिा. स्वािं्यिूवव काळाििी सर्ाजसुधारकांनी िुनर्नववाि व्िावे म्िणनू सर्ाजाचा हवरोध, 

रोर् ओढवून घेिला िोिा. स्वािं्य हर्ळून साि दशके िोि आली िरी अजूनिी असा हवचार 

र्ांडणारे आहण र्ान्य करणारे खूिच दरु्नर्ळ.  

गंर्ि म्िणजे अशा हवचारांवर चचाव सुरु झाली की हस्त्रया त्यावर िावािावाने आिल े

र्ॉडनव हवचार र्ांडिाि िण स्विःच्या घराि अस ं कािी करायची वेळ आली की र्ग त्यांचा 

साहत्वक संिाि िोिो. अशा हस्थिीि सुनयना हनहििच उजवी ठरिे. िी सेकंड इंबनग सुरु 

करिाना दसुऱ्या िंाजूचा अनुभव थक्क करणारा िोिा. सुनयनाच म्िणाली, र्ाझ्या हवचारांना 

िोकार दणेारी र्तै्रेयी आहण सहर्धा सदु्धा र्ला खिू जवळच्या वाटिाि.  

'िृप्ती' र्ाझ्या नव्या र्ैहत्रणीचं म्िणजे र्ाझ्या आईचं नाव. र्ैत्रेयीने म्िणजे हिच्या सुनेने 

ह्या लग्नाि िुढाकार घिेला. आई िुम्िी हननादची काळजी करू नका. र्ला ठाऊक आि े

त्याच्यासाठी आिडया डडॅींची जागा कुणी घेणं त्याला झेिणार नािी. आिडयाला त्याला थोडा 

वेळ द्यायला िवा. सहर्धाने आिडया आईला ऑस्रेहलयाला िंोलावून हिचं चक्क ब्रेन वॉश केलं. 

आई, िुझा भूिकाळ िुझ्या र्नाि सिि राहिलच. 'िंट य ूशुड र्ुव्ि ऑन'. िू त्यांच्या आठवणीि 

एकाकी जगि राहिलीस, सॅदक्रफाईस केलसं म्िणजेच िू गे्रट िोणार नािीस. िुलािी आनंदाने 

जगण्याचा अहधकार आि.े डडॅींच्या कॅन्सरच्या दखुण्याि िू िुझ ंजीवन जगलीच नािीस. इथ े

अॅब्रॉडला िुझ्या वयािली किडस कशी जगिाि िे िंघ. अशी झुरि राहू नकोस. आई म्िणून, 

ित्नी म्िणून िू िुझी सगळी किवव्य खूि छान िूणव केलीस. दःुखाि स्विःला िंुडवून घेण्यािेिा या 

वयाि िुला चांगली सोिंि, योग्य िाटवनर हर्ळि असले िर ' लोग क्या किेंगे' याचा हवचार 



करू नकोस.  डडॅी गेडयानंिर िुझी काळजी घ्यायला  दकिी लोक आले? र्ला ठाऊक आि ेिू 

म्िणशील िुम्िी हिकड ेराििा. इथडया लोकांना, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं दणें म्िणजे  अग्नीिरीिा 

आि.े ररर्रेॅज म्िणजे र्ोठा गुन्िाच त्यांच्या लखेी. िण आई िू आर्च्यासाठी नेिर्ीच 

रोलर्ॉडले रािशील आहण िुला नावं ठेवणारे लोकच उद्या िुझ ं एक्झाम्िल दिेील. र्तै्रेयीने 

सर्जावडयावर हननाद म्िणाला ' आई र्ी रोज सकाळी िुला फोन करून  िुझी चौकशी करिो. 

र्ी िुझी काळजी करू शकिो. िण इिक्या लांिं राहून िुझी काळजी घेऊ शकि नािी.  

सुनयना, र्ैत्रेयी, सहर्धा आहण हननाद यांनी एकर्ेकांशी संवाद साधला आहण आिडया 

आईिंािंांना सेकंड इंबनगसाठी ियार केलं. सनुयना म्िणाली र्ी हिला िृप्तीर्ावशी म्िणिे 

कारण र्ावशी जास्ि जवळची वाटिे, र्ैत्रीण िोिे. र्ला या र्ुली एकर्केांच्या हजवलग र्ैहत्रणी 

वाटिाि. स्त्रीचं स्त्रीशी असणारं नािं कसं सुगंहधि, नाजूक हन िळूवार अस ूशकि नािी का? 

हिची रूि ं जरी वेगळी असली िरी एक सर्ानिा असिे. वेदना िीच असि े आहण र्ायेची, 

र्र्िेची भावना िीिी सारखीच असि.े स्त्री सवंेदनशील िर असिेच िण दसुऱ्याच्या वेदनेकड े

त्या व्यक्तीच्या डोळ्यांनी िाहू शकिे हसम्िथीिंरोिंर िी एम्िथॅरटक असिे ि ेहिचं वेगळेिण.  

नात्यांर्ध्ये न गंुििा एकटी राहून र्लू दत्तक घेऊन वाढवणारी बसगल िरेॅन्ट म्िणून 

जगणारी, लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लग्न न करिा एका र्ोठ्या कुटंुिंाची जिंािंदारी घेणारी, 

र्ागासलेडया लोकांना त्यांचं भलं कशाि आि ेि ेिटवून दऊेन संिूणव गावाला शिाण ंकरणारी, 

रेन, प्लेनची िायलट िंनणारी सवव प्रकारच्या जिंािंदाऱ्या लीलया साभंाळणारी स्त्री 

खरोखरीच नवदगेुचं ददेीप्यर्ान रूि आि.े हनर्ावत्यानेस्त्री आहण िुरुर्यांची हनर्नर्िी करिानािी 

िंायालॉहजकल फरक सोडला िर सर्ानिा ठेवली आि.े स्त्री िी िळूवार, कोर्ल िर िुरुर् िा 

कणखर आहण र्जिंूि म्िणून िे एकर्ेकांना िूरकच आििे िशाच हस्त्रयािी एकर्ेकांची र्नं 

सर्जून घेऊन सिोर्टटव्ि राहू शकिाि कारण द्वरे्ािेिा प्रेर्ाि खूि र्ोठी िाकद असिे.  

शैलिुत्री, ब्रह्मचाररणी, चंद्रकांिा, कुसुर्ांदा, स्कंदर्ािा, कात्यायनी, कालरात्री, 

र्िागौरी, हसद्धीदात्री, अशी िी नवदगेुची नऊ रूि.ं कधी प्रेरणादायी, िहवत्र ज्ञानदात्री, 

आनंदात्री, कठोर हनयर्न करणारी, दवेत्वाचे सािाि रूि असणारी, िर कधी िहवत्र र्ूिी, 



अिकंाराच्या अज्ञानािून उद्धार करणारी, िेजस्वी ददप्तीर्ान, अचूक कायव करणारी. खरंच 

आजची आधुहनक स्त्री सदु्धा आयुष्याि अशीच नवदगुाव िंनून वेळप्रसंगानुरूि दकिी रूिे धारण 

करिे आहण हिचं वेगळेिण सगळ्याि उठून ददसिं.  

िण ि े िोण्यासाठी स्त्रीची र्ानहसकिा िंदलायला िवी. एक स्त्री म्िणनू हस्त्रयांच्या 

सन्र्ानाचं रिण करणं िी हिची िहिली जिंािंदारी आि.े स्त्रीच स्त्रीची शत्रू असिे अस ंहवधान 

करणं हस्त्रयांनी स्विःच आिला अिर्ान करण्यासारख ंआि.े आिडया िायावर कुऱ्िाड र्ारून 

घेण्यासारख ंआि.े आज सुहशहिि हस्त्रया आिला नवा दहृष्टकोन आिडया र्लुींना, सुनांना दिे 

आििे. घर, शेजार, िॉहस्िटल सगळ्या रठकाणी स्त्रीचं र्ूर्निर्ंि दयेचं रूि ददसून येिं. सुनयना 

आिडया िंािंांचं लग्न करून दिेाना त्यांची र्ैत्रीणिी झाली आहण आईिी. सहर्धाने र्ुलगी 

असून िृप्तीला आईसारखा उिदशे केला. योग्य र्ागव दाखवला. र्ैत्रेयीने लोक काय म्िणिील 

याचा हवचार न करि िंसिा बिर्िीने आिडया सासलूा िुन्िा हववाि करण्यासाठी िुढाकार 

घेिला. सुनयनाच्या सासूिंाई िर त्याच्यािी आधीच्या हिढीिडया िण ि े हवचार र्ांडण्याचं 

त्यांनी धाडस दाखवल.ं  

प्रेर्, र्ाया, आनंद, सर्ाधानाचं ि े िंीज या सगळ्यांनी रुजवलं आहण त्यांच्यािी 

नकळि एका आनंददायी नात्याचं रोिटं िंिरल ंफुललं. आधुहनक काळाि हनरुिर्ा राव, चंदा 

कोचर, र्ेधा िाटकर, अरंुधिी भट्टाचायव, दकरण र्ुजुर्दार, हचत्रा रार्कृष्ण, सुहर्त्रा र्िाजन 

यांच्यासारख्या हस्त्रयांनी आिडया िेजस्वी िंुहद्धर्त्तेने, प्रशासकीय कौशडयाने, नेिृत्वगुणांनी 

हस्त्रयांचा हवश्वास वाढवलाय. त्यांची सडेफ एस्टीर् िंूस्ट केलीये. िूवी कर्लादवेी चट्टोिाध्याय, 

सरोहजनी नायडू, सुचेिा कृिलानी, लक्ष्र्ी सिगल यांनी केलेल े कार् िर शब्दािीि आि.े 

साऱ्याच जणी आकाशाि उंच झेि घेऊन 'आयडॉल वुर्न ' िंनू शकि नािीि िण रोजच्या 

लाईफर्ध्य ेअस ेधाडसी हनणवय हवचारिूववक घणेाऱ्या सुनयना, र्ैत्रेयी आहण सहर्धादखेील खूि 

कािी हशकवून जािाि. आयुष्यािडया छोट्या छोट्या गोष्टीि दडलेला आनंद हर्ळवण्यासाठी 

स्त्रीने आिडयािील र्ाया, बिर्ि, कणखरिण, वात्सडय, प्रेरणा, आनंद यांचं सुरेख हर्श्रण करून 

त्याचा िंॅलन्स ठेवला िर त्या सुरेख कार् करू शकिाि. हिचं प्रेर् अनकहन्डशनल असिं म्िणूनच 

िी एक ब्यूरटफूल आहण युहनक स्त्री असिे.    



'र्न  शदु्ध िझु'ं 

 

 

 

दाजीबलगला जायचं िर सगळ्यांनी हर्ळून अस ंसिा र्हिन्यांिूवीिासून हप्रयांकाच्या 

घरी ठरल ंिोिं. िूणव फॅहर्ली गेली िर छान  एन्जॉय करू असंिी िंोलण ंझाल ंिोिं. हप्रयांका 

आिडया आई-वहडलांिंरोिंर रािि िोिी. लग्न झाडयानंिर हिचा नवरा राजीव आहण र्ुलगी 

अिंोली ह्यांना घेऊन िे सगळ्यांिंरोिंर एकत्रच रािायचे कारण हप्रयांकाच्या आईचं घर र्ोठं 

िोिं त्यारु्ळे एकर्ेकांना सोिंििी व्िायची. हप्रयांकाचा भाऊ अहनकेि आहण त्याची िंायको 

र्ेघनािी त्यांच्याच घराि रािि िोिी. जॉईंट फॅहर्ली म्िणजे वेगवेगळे स्वभाव, वेगवेगळी र्िं 

असणार  ि ेिर उघडच िोिं. जाण्यािूवी ररझव्िशेन करायचं म्िणून राजीवने सगळ्यांसर्ोर 

िारखा हडक्लअेर केडया, िण ३-४ ददवसांिूवी राजीव आहण हप्रयांकाच्या िंािंांर्ध्य ेझालडेया 

वादारु्ळे नाराज झालेडया हप्रयांकाच्या आईने आिण येऊ शकि नसडयाचं सांहगिलं िस ंसारं 

प्रकरण राजीवच्या लिाि आल.ं त्या येणार नसिील िर आिणिी यणेार नािी असा त्याने 

स्टॅन्ड घेिला. र्ग वाद सुरु झाला. सुरवािीला हडसक्शन िण नंिर जसजसा वाद सुरु झाला 

िशी चार वर्ाांची 'अिंोली' िंावरली. 'िंािंा आिण जाणार की नािी? हिनं भािंडिेणानं 

हवचारलं. हिचा िो प्रश्न ऐकून सगळ्यांचा िणाव कुठडयाकुठे िळून गेला. हप्रयांकाची आई आहण 

राजीव दोघंिी र्नािासनू िसायला लागले. र्नािलं 'िोडयुशन' जादसूारखं नष्ट झालं.  

अहर्िाने आहण अनयने दीिाआत्याच्या 'शुभंकरच्या' लग्नाचे केळवण म्िणून शहनवारी 

रात्री ७. ३० वाजिा त्यांच्या िूणव फॅहर्लीला जेवायला िंोलावल ं िोिं. जेवायच्या वेळेला 

िाटाभोविी फुलाची रागंोळी, शेजारी चांदीच्या सर्या, चांदीच्या िाटािील स्वाददष्ट िदाथाांची 

आकर्वक र्ांडणी केली िोिी. त्या दोघांनी टेिंल अहिशय सुंदर डकेोरेट केलं िोिं. उदिंत्तीच्या 

सुवासानं र्नंिी िहवत्र झाली िोिी. जेवणाला सुरुवाि करण्यािूवी अहर्िाने, शुभंकर, 



दीिाआत्या, सुरेशकाका, शुभंकरची िंिीण नीरजा सगळ्यांचं औिण केलं आहण त्यांना भेटवस्िू 

ददडया. "काय ददलंस ग प्रेझेंट " दीिाआत्याने नेिर्ीच्या भोचक स्वभावाप्रर्ाणे अहर्िाला 

हवचारलंच. " आत्या अग 'हडनरसेट' ददलाय. " अहलकड ेहडनरसेट कोण वािरिंय गं अहर्िा? " 

आहण र्ी कालच 'नीलेश अप्लायन्ससे ' च्या दकुानाि ‘एका सेटवर एक फ्री’ ऑफर वाचली 

िोिी. हिथूनच आणलास की काय? काय िंोलावं िे अहर्िाला कळेना िस ंअनय म्िणाला, अग 

आत्या िुढे नीरजाला सदु्धा प्रेझेंट दिेा येईल ना म्िणून र्ग िी ऑफरच घिेली.  

अनयचं िंोलणं एकूण शभुंकरला िसू आवरेना. नीरजाला, सुरेशकाकांना दीिाअत्याचा 

स्वभाव चांगलाच ठाऊक िोिा. अनयने साभंाळून घेिलं म्िणून ठीक झालं नािीिर िक्वानांचा 

घर्घर्ाट, उदिंत्त्यांचा सुवास, फुलांची आकर्वक रांगोळी असा सारा जार्ाहनर्ा असिाना 

साऱ्या िंगिीचा र्ूडच िोडयूट झाला असिा दीिाआत्याच्या खडूस िंोलण्यानं.  

खरंच िेिरर्ध्य े जेव्िा िंािर्ी वाचली की धकंु आहण धरुाने िवेिील  प्रदरू्णाची 

िािळी इिकी वाढलीये की ददडलीचं रोजचं कार्काज िीन ददवसांसाठी िंंद ठेवण्याि आलंय. 

िवेिलं प्रदरू्ण इिकं डने्जरस झालंय की लोकाचं्या जीवावर उठलंय. लागोिाठ र्ुंिंई, िुण,े 

नाहशक िी र्िानगरंिी प्रदरू्णाच्या हवळख्याि सािडली आििे अशा िंािम्या झळकू लागडया 

चॅनेलवर, र्ग र्नाि प्रश्न हनर्ावण झाला की शिरं फक्त धुकं आहण धरुानेच 'िोडयूट' झालीयेि 

का? की र्ाणसांच्या वागण्याने 'र्नाचं िोडयुशन' िी वाढलंय? िवा, िाणी, आवाज, इ गोष्टींचं  

िोडयुशन झाडयाने आिण अडचणीि आलोय ि े खरंच आि.े या साऱ्या सडेफ इन्ड्यूसड 

कॅलहर्टीज आििे. ज्यारु्ळे आिली िडेथ आहण ििॅीनेस िोडयटेुड िोिंय. दफहजकल 

एनव्िायरनर्ेंट खरािं िोिंय. अगदी िसंच दीिाआत्या, हप्रयांकाची आई, राजीव यांच्या 

स्वभावाने आहण िंोलण्याने कुटंुिंािील लोकांचे र्ाइंड िोडयुशन झाल ंआहण वािावरण गढूळ 

िोि गेलं. जर र्न िोडयूट झाल ंिर शरीरिी प्रदहूर्ि िोिं.  िाव इंच  हजभेचा िुकडा ह्याि 

प्रर्ुख रोल करि असिो.  

 



'र्नाचं िोडयुशन ' काय करि?ं असा प्रश्न हवचारला िर कािींना वाटिं 'फार कािी 

नािी '. िण खरं म्िणजे िे आिल ंर्न प्रदहूर्ि करिं. िंहुिेक वेळा एकर्ेकांिंरोिंर रािणारी, 

एकाच रठकाणी कार् करणारी, नात्यांनी िरस्िरांशी िंांधली जाणारी अशी सारी र्ाणसं, 

एकर्ेकांिंािंि चुकीचं िंोलून, िाहून, ऐकून इिरांकड ेआिडया र्नािील गरळ ओकूनद ुसऱ्यांची 

र्ने प्रदहूर्ि करि असिाि. यासाठीच आिण आिलं र्न रोजचे रोज स्वच्छ करायला िवं. 

र्नािील दकहडर्र् दरू करून त्याला 'नररश' करायला िव ंनािी िर आिलं र्न म्िणजे 'गािेंज 

हिंन ' िोऊन जाईल. ‘हव्िज्युअल िोडयुशन ' ि े िर इिकं हवर्ारी असिं की िे इिर 

िोडयुशनिेिा अहधक धोकादायक ठरिं असिं कारण िे िुर्चा आत्र्ाच नष्ट करिं म्िणूनच 

डोळ्याने िाहिलं िण त्यािलं िर्थय ििासून िाहिलं नािी िर फार र्ोठ्या प्रर्ाणाि 'र्नाचं 

िोडयुशन' िोि असिं िा हवचार करायला िवा. आिडयाला काय ददसिं, काय ऐकू येिं यावर 

आिलं जगणं ठरि नािी िर जे आिण िाििो, ऐकिो त्यािून हववेकाने आिण जे हनहिि करिो, 

सत्यासत्यिा िडिाळून दसुऱ्याला जे दिे असिो त्यावर आिलं आयुष्य अवलंिंून असिं. जस ं

आिण एअर, नॉईज, आहण वॉटर िोडयुशन िंािंि ठरविो िसाच स्टॅन्ड आिण " र्नाच्या 

िोडयुशन" िंािंििी घऊे शकिो. REDUCE-REUSE-RECYCLE याप्रर्ाणे र्नाचा 

कोिेिणा कर्ी करून, चांगडया गोष्टींना सोिंि घेऊन, दसुऱ्यांची र्ने बजकून आहण वाईट गोष्टी 

असडया िरी त्यािून चांगडया गोष्टी कशा शोधून काढिा येिील िा हवचार केला िर 'र्नािलं 

प्रदरू्ण ' कर्ी करिा येईल.  

'र्ाइंड िोडयुशन' म्िणजे काय असिं िर आिण जी हनगेरटव्ि इन्फर्ेशन अॅिंसॉिंव 

करिो िी आिडयािी नकळि आिडया सिंकॉन्शस र्ाईंडवर, भावनांवर िररणार् करि असिे. 

त्यारु्ळे आिली ऊजाविी कर्ी िोि जािे. त्यािून बचिा, संशय,  हनगेरटव्ि हिंिहेवयर हनर्ावण 

िोिं. ददवसािून दकिीवेळा आिण असा नकारात्र्क हवचार करिो, वागिो ि ेििासून िाहिल ं

िाहिजे. जे आिण वाचिो, ऐकिो, िंोलिो ककवा र्ोिंाईल आहण टी. व्िी आिडयाला जे 

िािायला, ऐकायला हशकविाि त्याचा िररणार् अथाविच आिडया वागण्यावर िोिो. "र्ाईंड 



िोडयुशन' ि ेसदु्धा त्यािूनच िोिं. िूवी सगळ्यांचे िगार िंेिाचेच िोिे. एकाच्या कर्ाईि घर 

नीट चालायचं. गावाि ककवा ओळखीि एखादचं घर श्रीरं्ि असायचं िंाकी सारे खाऊन हिऊन 

सुखी असायचे. त्यारु्ळे िवेेदावे-र्त्सर, द्वरे्, त्यार्ानाने खूिच कर्ी िोिं.       

आिा जगाि साऱ्या गोष्टींना एक अभूििूवव वेग प्राप्त झाला आि.े त्याि प्रत्येकजण िैसा, 

अहधक िसैा हर्ळवण्याि हिंझी आि ेर्ग दसुऱ्याचं घर, गाडी, लग्न, किड,े िोहझशन यांच्याकड े

िाहून, जेलस िोऊन, वाईट िंोलून र्नाच्या िोडयुशनर्ध्ये वाढ िोिे आि.े जेलस शब्दांनी 

हवर्ारी झालेलं वािावरण ि ेअेअर िोडयुशनिेिा अहधक धोकादायक िोिंय. लिानिणी आई 

नेिर्ी सांगायची 'दसुऱ्याच्या िाटाि काय वाढलंय िे िाहू नकोस' आिडया वाट्याला जे येिंय 

त्याि सर्ाधानी रिावं'. नािीिर नेिर्ीच दःुखी रािशील. जस ेहवर्ारी वायुर्ुळे घसुर्टून लोक 

र्रिाि अगदी िसंच जिरी शब्द र्नाि साठि गेले की  र्निी गुदर्रिं.  

र्ाणसाचं र्न सजवनशील असिं. त्यािून हनर्ावण व्िायला िव्याि  कलात्र्क, 

नाहवन्यिूणव, हवधायक अशा  गोष्टी कारण त्यािूनच लाईफर्ध्ये सकारात्र्किा येि असिे. 

र्ोनाहलसाचं हचत्रिी हलओनाडो-दी-हव्िन्सीच्या र्नाि प्रथर् हनर्ावण झालं नंिर कॅनव्िासवर 

हचिारलं आहण कलचे्या इहििासाि अजरार्र झालं िर दसुरीकड े अगदी िशाच प्रकारे 

'नागासकी' आहण 'हिरोहशर्ा' वर झाललेे अण ु िंॉम्िंिडडयाचे हवचार िहिडयांदा र्ाणसाच्या 

र्नाि हनर्ावण झाल े आहण नंिर र्ानवजािीचा सिंार झाला. आिणच िा हवचार करायचा  

आि ेकी चांगडया हवचारांचा दरवळ लोकांच्या र्नाि िसरवायचा की हडस्रहक्टव्ि हवचारांनी 

लोकांची र्ने िोडयटेुड करून टाकायची.  

आिडया र्नाि सारखा हवचार आहण भावनांचा फ्लो सुरु असिो. अनेक प्रकारच्या 

अनुभवांनी आिण सर्दृ्ध िोि असिो. आिण आिडया एका अनुभवाने िणाि लोकांना आनंददि 

करू शकिो, िसव ू शकिो ककवा बिसेची भावना दऊेन भडकवू शकिो, दःुख दऊे शकिो. 

र्ाणसाच्या र्नािील हनर्वळ, प्रांजळ, शुद्ध हवचारिी र्ाणसांच्या र्नािलं िोडयुशन दरू करू 

शकिाि. स्वाथी हवचारांिेिा िार्ोहनयस हवचार ि े र्नाचं प्रदरू्ण हनहश्ििच कर्ी करू 

शकिाि. व्िायोलन्स, हडसऑनेस्टी, ग्रीड ह्या गोष्टी आिडया शत्रू आििे म्िणून त्यांना 



र्नािासून लांिं ठेवायला िव.ं र्नाि जर यदु्ध सुरु झाली िर र्ग िी कम्युहनटी, नेशन, 

इंटरनॅशनल लेव्िलवर सुरु िोिाि. अगदी आिडया घरािील यदु्धिी घरािील शांििा भंग 

करिाि कारण ' र्नाचं िोडयुशन' घरािडया लोकांचं र्नःस्वास्र्थय नष्ट करिं. बिसेचा अॅहन्टडोट 

आि ेप्रेर्, शांििा आहण िर्ा. म्िणूनच घरािच नव्ि ेिर आिडया भोविालीिी ह्या र्ागावचा 

अवलंिं केला िर 'र्नाचं प्रदरू्ण ' थांिंविा येईल.  

हनसगावि िीन ऋिू असिाि. त्यानुसार वािावरण िंदलि जािं. कधी ओलावा, कधी 

थंडगारवािावरण िर कधी कडाक्याची गर्ी. ि े सिन िोि नािी म्िणून आिण स्विःच्या 

संरिणासाठी उिाय करिो. खिंरदारीिी घेिो. आिडया वागण्याने दसुऱ्याच्या र्नाचं क्लायर्ेट 

चांगडया अथावने िंदललं िर छानच िण जर लोकांचं र्न दहूर्ि िोि असले िर सावध 

व्िायलाच िव.ं र्नाचं िोडयुशनकर्ी करायचे असेल िर त्याच्या अगेन्स्ट ररव्िोडयुशन करायला 

िव.ं र्ाणसाच्या र्नाि एक आनंदाचं झाड असिं. त्याला िंुंधा असिो हवश्वासाचा हन फांद्या 

असिाि आनंद, सर्ाधान आहण शांििेच्या. झाड ंऑहक्सजन दऊेन जसं  िोडयुशन कर्ी करिाि 

अगदी िसंच आिण र्ाणसंिी र्नािली प्रदरू्णाची िीव्रिा कर्ी करू शकिो. झाड ंजशी सॉईल 

इरोजन थांिंविाि िशीच आिणिी नात्यांची र्ुळं घट्ट धरून ठेव ू शकिो. त्यांच्यासारखंच 

इिरांना चांगडया हवचारांचं खाद्य आहण र्ानहसक सरुहिििा दऊे शकिो. भावहनक आधार दऊे 

शकिो. र्ायेची सावली दऊे शकिो. र्ात्र ह्या सगळ्यासाठी र्निी िसंच रान्सिरन्ट आहण 

दक्रस्टलहक्लअर ठेवायला िवं आहण आिण र्नाशी एक असा हवचार करायला िवा की 

Be the part of the solution 

Not part of pollution 

शेवटी िचे खरं की 'र्न सदु्ध िुझ ं गोस्ि िाये िहृथहवर्ोलाची, िू चाल िुढ,ं िुला रे 

गड्या, भीिी कशाची? , िवाव िंी कुणाची.  

 

 



'इगो 'ला दरू ठेवा 

 

ददवाळीच्या सणाकररिा घरािडया सगळ्यांसाठी सोनालीने सुंदर साड्या आणडया. 

हगफ्टरॅि करून त्या प्रत्येकजणीला रीिसर ददडयािी. र्ात्र हगफ्ट उघडडयानंिर र्ीनािीने िोंड 

वाकड ंकेल.ं र्ी सावळी आि ेम्िणून र्ुद्दार्च िी केशरी रंगाची साडी ददली अस ंिी सवाांसर्ोर 

सोनालीला म्िणाली िेव्िा सोनालीला खूि वाईट वाटलं. हिने र्ीनािीला खूि सर्जावून 

सांहगिलं िण हिचा राग कािी कर्ी िोईना. हिने िी साडी हिथेच ठेवली आहण हनघून गेली. 

स्वाभाहवकच िंाकीच्या िंायकांर्ध्ये कुजिंूज सुरु झाली "र्ीनािीने अस ंकरायला नको िोिं. 

हनदान साडी घेऊन टाकायची. र्ग नसले वािरायची िर ठेवून द्यायची. िण असं वागायला 

नको. " कोणी म्िणायला लागलं की " सोनालीनेिी र्ीनािीला कोणिा रंग खुलून ददसले याचा 

हवचार करायला िवा िोिा. "प्रत्येकीचं वेगळं र्ि वेगळा हवचार. झाडया प्रकाराचा सोनालीला 

खूि र्नस्िाि झाला. हिने र्ीनािीशी िंोलण ंिंंद केलं.  

इकड े र्ीनािीसुद्धा संिािून घरी आली. दोन ददवसांनी हिचं र्न, डोकं थोड ं शांि 

झालं. ठरवलं िरी िी िा प्रसंग हवसरू शकेना. सोनाली आहण िी एकाच सोसायटीि 

रािायच्या. रोज एकर्ेकांच्या सर्ोर यायच्या. असं झालं की िणभर थिंकायच्या, िण िंोलि 

नसडयाने त्यांच्या ररलेशनहशिर्धला िणाव वाढायला लागला. र्ीनािीला वाटायला लागल ं

आिण उगाच इिके ररअकॅ्ट  झालो. सवाांसर्ोर िंोलण्यािेिा नंिर दोघीच असिाना सोनालीला 

आिडयाला ि ेसांगिा आलं असिं. साडी िंदलनूिी घेिा आली असिी  िण आिण 'इगो इश्य'ू, 

केला आहण इिक्या वर्ाांची सोनालीशी असलेली आिली र्ैत्री खरं म्िणजे जावा जावा ि े 

ररलेशन हडस्रॉय झाल.ं  सोनालीला िर रोज दःुख व्िायचं. कुणाची दषृ्ट लागली. कधी अशी न 

वागणाऱ्या र्ीनािीने असं का वागावं? रोज हिच्याशी गप्िा र्ारायची इिकी सवय झालीये 

आहण आिा. " िण र्ी का िंोल?ू चूक हिची आि.े र्ला िी आवडिे िण र्ाझा सडेफ ररस्िेक्टिी 



कािी चीज आि ेकी नािी? दोघींनीिी 'इगो  ठेवडयानं नािं संिण्याच्या वळणावर येऊन िोचल ं

िोिं.  

‘सुहर्ि’ आहण ‘अनन्या’ दोघांचं 'लव्ि र्ॅरेज' िहिली दोन-िीन वर्व चांगली गेली. नंिर 

दोघांनािी लिाि यायला लागल ंकी आिडया आवडीहनवडी, हवचार जुळि नािीि. अनन्याला 

हजर्र्ध्ये जाऊन दफटनेस रटकवणं आवडायचं. हिचा  भर सलॅॅडवर िोिा. सुहर्ि र्ात्र 'फूडी' 

िोिा. त्याला स्विःला टेस्टी रेहसिीज करायला हन खायला आवडायच्या. अनन्याचं 'िुला 

खाण्यावर िंंधन नको आििे ना र्ग िुझ्या आवडीचं खा िंट य ूशुड िंनव कॅलररज’.  

   िे कािी सुहर्िला जर्ायचं नािी. हिने केलडेया कोणत्यािी िदाथावला िो अॅहप्रहशएट 

करायचा नािी. हिने दकिीिी चांगले ड्रसेसे घािले िरी िो कधी चांगडया कर्ेंट्ट्स द्यायचा नािी. 

त्याला हव्िहडओ गेर् खेळायला आवडायचे. हिला हथएटरर्धल े ऑिेराज. िळूिळू दरुावा 

वाढिच गेला. हिला वाटायचं सुहर्ि आहण र्ी दोघांनी हर्ळून ह्या िंद्दल िंोललं िाहिजे. 

हडसकस केलं िाहिजे. ह्यािून कािी र्ागव काढायला िवा िण सुहर्िला कधी गरजच वाटली 

नािी. शेवटी अनन्या त्याला सोडून गेली. वर्वभर हिला वाटायचं की सुहर्िला कािी वाटेल. 

सुहर्िला र्ात्र वाटि िोिं की अनन्याने त्याच्या 'इगोलाच िटव केलंय. र्ी का फोन करू? र्ी का 

भेटू? र्ीच का िडिी िंाजू घेऊ? र्ी र्ाझ्या हर्त्राला हर्हडएटर िसवन म्िणून आर्च्या 

ररलेशनहशिर्ध्य ेिॅचअि करायला का सांगू? त्याने 'इगो' र्ुळे आिले लग्न वाचवण्यासाठी कािी 

केल ंनािी. वर्व दोनवर्व वाट िाहून अनन्याने त्याला हडव्िोसवची नोटीस िाठवली िेव्िा सुहर्िचे 

डोळे उघडल.े िण खूि उशीर झाला िोिा. आिडया इगोरु्ळे सुहर्ि अनन्याला गर्ावून िंसला 

िोिा.  

नीिीनची ित्नी रोहिणी दोन वर्ाांिूवी अिघािाि गेली. त्याचा 12 वर्ावचा र्ुलगा 

'रणवीर' अगदी िोरका झाला. िंचेचाळीस वर्ावच्या हनिीनने स्वरूिाशी ररर्ॅरेज केलं. हिला 

वीस वर्ावची र्ुलगी 'काव्या' आहण 16 वर्ावचा र्ुलगा 'आयव' अशी दोन र्ुल ंिोिी. रणवीरच 



आहण स्वरूिाच नािं छान जुळलं. काव्याचं र्ागच्या वर्ीच स्वरूिाने लग्न करून ददलं िोिं. 

आिडया लघवी स्वभावाने हनिीनने रणवीरलािी आिलसंं करून घेिल ंिोिं. र्ात्र स्वरूिाला 

आिडया आईचं लग्न करणं फारसं िसंि नव्ििं. वरवर हिने कािी हवरोध केला नािी िण 

हनिीनशी िंोलायचंच नािी असा स्टॅण्ड हिने घेिला. हनिीन-स्वरूिा  हिला फार र्ोट्या र्नाने 

सांभाळि िोिे. लिान आि.े इर्ॅच्यूअडव आि.े िंािंाचं जाणं आहण त्यानंिर त्याच्या जागी 

दसुऱ्या र्ाणसानं येणं ि े काव्याला िटि नव्ििं 'आिली आई आिा िंदलली ' असं त्यांच्या 

िोंडावर िंोलायलािी हिनं कर्ी केल ंनािी. हनिीन वयानं र्ोठा असूनिी नेिर्ी हिच्यासर्ोर 

कर्ीिणा घ्यायचा. स्विःहून फोन करायचा, र्ेसेज करायचा. िी रािायला आली की हिच्या 

आवडीच्या वस्िू आणायचा. स्विःची गैरसोय करेल िण शॉबिग, र्ूव्िीसाठी हिला गाडी, 

ड्रायव्िर अॅव्िलेिंल करून द्यायचा. र्ात्र अिंोला वाढिच गेला. स्वरूिाने हनिीनला सांहगिल ं' 

िुरे झालं आिा िू हिच्यासर्ोर या ििेा जास्ि झकुललें र्ला आवडणार नािी. िी इिकी लिान 

नािी की हिला नािी कळू नयेि. ’ हनिीनचं िंोलणं िंंद झालं िसं काव्याला िा स्रेस सिन 

िोईना. िी कांगावा करायची. हिला भीिी वाटायला लागली की रणवीर आिा घराि एक 

नवीन हिस्सेदार झाला. र्ी का म्िणून ' स्टेिफादरशी 'िंोलू? त्याला र्ी का िंटररग करू? 

र्ाझ्याि काय कर्ी आि?े र्ी का झुकिी िंाजू घेऊ? काव्या स्विःच्या 'इगो'  ला  इिकं 

कुरवाळि िंसली की हिने स्विःचंच नव्ि ेिर दोन्िी फॅहर्लींचं र्नस्वास्र्थय िूणविणे खरािं करून 

टाकल.ं  

'सेडफ एस्टीर् ' प्रत्येक व्यक्तीला असण ं नेससेरी आि ेिण 'इगो' र्ात्र ररलेशनहशिला 

िूणव उध्वस्ि करिो. 'इगो' प्रर्ाणाि असला िर ठीक िण िो प्रर्ाणािंािरे असला िर 

ररलेशनहशिर्ध्ये स्रेस यिेो. िळूिळू दरुावा इिका वाढि जािो की नािी उसवायला लागिाि. 

कोणी सुरुवाि करायची, कोणी झुकायचं ह्या प्रश्नािच सारेजण गंुिून िडिाि. नािी र्ात्र 

गर्ावून िंसिाि. र्ोठ्या र्नाने र्ाफ करिा येणिंी जर्ायला िव.ं 'Ego ' िंािंि असं म्िणिाि 

की skip the 'E ' and  let it  "Go ". हनिीनने काव्यावर प्रेर् केलं िोटच्या र्ुलीसारखं, 

अगदी 'इगो ' िंाजूला ठेवून िण काव्याने त्याच्या  सडेफ ररस्िेक्टचा अंि िाहिला. र्ाणसाच्या 

नात्याचा अंि िा नैसर्नगक नसिो िर 'इगो' र्ुळे त्याची ित्या िोि असि.े   



र्नािून िर र्ीनािीला वाटि िोिं की सोनालीिंद्दल आिण फारच ररअकॅ्ट झालो िण 

'ego ' या िीन अिरांनी हिला आिडया र्नािलं सांगण्यािासून िरावृत्त केलं. र्ैत्रीि जर 'इगो' 

आडवा आला िर िी संिू शकिे. आिण इहनहशएरटव्ि घ्यायला िरकि नािी. 'फ्रें डहशि ' 

संिवण्यािेिा 'इगो' संिवणं जास्ि श्रेयस्कर आि े कािी जण सर्जिाि की र्ी असा वागलो 

कारण िा र्ाझ्या िसवनहलटीचा 'अॅरटट्युड' आि ेand I want to show it िण त्यांनी ि ेसर्जून 

घ्यायला िवं की  'अॅरटट्युड' िुर्चं इिरांिासून असललें वेगळेिण जगाला दाखविं िण 'इगो' 

िुम्िाला इिरांिासून एकटं िडिो. 'इगो' सोडून द्यावा कारण आिण ज्याच्यांवर प्रेर् करिो  

त्यांना सोडून दणे्याची वेळ कधीिी येऊ नये. खरंच र्ाणूस दकिी 'स्रेन्ज' असिो नािी 

त्याला आिडया ज्ञानािंद्दल अिकंार असिो. इगो असिो िण त्याला आिडया इगो िंद्दल र्ात्र 

नॉलेज नसिं.  

सगळ्यांची गडलि िोिे िी 'सेडफ ररस्िेक्ट' आहण 'इगो' र्ध्ये 'र्ीनािी ' साड्यांच्या 

प्रसंगाि अॅगे्रहसव्िली ररअॅक्ट  झाली आहण हिने सोनालीला िटव केल ं त्यावेळी िी 'इगो' 

सांभाळि िोिी िण त्या वेळीच जर िी स्टेिंल राहिली असिी आहण सोनालीिंद्दल हिने 

हवश्वास िंाळगला असिा िर िेव्िा हिने स्विःचा 'ररसिेक्ट' सांभाळला अस ं म्िणिा आल ं

असि.ं 'इगो' िेटायला लागला की त्याला सांगावं की ‘िंािंा रे र्ी हिंझी आि.े र्ला िुझ्यासाठी 

वेळ नािी ‘. 'इगो' िी िुर्ची ररअल इर्ेज नसले िर िी 'सेडफ इर्ेज' असिे. िो िुर्चा 'सोशल 

र्ास्क ' असिो. िुम्िी िा रोल करि असिा म्िणूनच िुम्िी िुर्च्या 'इगो' ला िुम्िी कंरोल 

करायला िव.ं इगोरु्ळे िुर्चं टॅलेंट नष्ट िोिं. 'इगो' िा डोळ्याि गेलेडया 'डस्ट' सारखा असिो. 

जोियांि आिण डोळ्यािले धुळीचे कण क्लीअर  करि नािी िोियांि आिडयाला स्िष्ट ददसि 

नािी अगदी िसंच सुहर्िच्या िंािंिीि झाल.ं त्याने 'इगो' ची धूळ र्नावरून झटकली असिी 

िर त्याला स्विःच आहण अनन्याचं जग स्िष्ट ददसल ंअसिं आहण िो आिडया नात्याला न्याय 

दऊे शकला असिा.    



'इगो' िा स्विःला साभंाळिो. िण नािं र्ात्र इिरांसाठी जिल ंजाि. 'इगो' ि ेर्ाणसाचं 

आऊटवडव रेकगहनशन असिं. िर नात्याि आंिररक सत्य असिं. 'इगो' चं जीवनाकड े

'कॉम्िीरटशन' म्िणून िाििो िर नात्यांर्धील प्ररे्, नात्यांर्धील आत्र्ा लाईफकड े 'हगफ्ट' या 

नजरेने िाििो. 'इगो' िंािरेच्या जगाकड े िािि वाढि जािो िर नािं आिडयाला स्विःि 

डोकावून िािायला हशकविं. 'इगो' र्ुळे इिरांच्या र्नाला आिण वेदना दिेो. जखर् करि 

असिो र्ात्र 'नािं 'त्या वेदना दरू करिं. त्या जखर्ांना भरून काढिं. 'इगो' ला जर आिण सोडू 

शकलो नािी िर इिर लोक आिडयाला सोडून जािील ि ेलिाि ठेवा. दोन िावलं आिण िढु े

आलो आहण नात्याला सन्र्ान द्यायचा असं ठरवलं िर 'इगो' िा िुर्चं स्विःच सव्िावयव्िल, 

प्लेझर  आहण दसुऱ्याच्या प्रगिीला रोखणारा असिो. िो िुम्िाला स्वाथी िंनविो. फक्त 

स्विःच्या आकांिांना खििाणी घालिो. र्राठीि म्िटडयाप्रर्ाण ेव्यक्तीने 'हवनयशील ' असल ं

िाहिजे. 'इगो' िेिा नािी जास्ि अनर्ोल असिाि. अडिंटव आइनस्टाईन म्िणिाि की ' ज्ञान 

अहधक असेल िर अिकंार कर्ी असिो आहण ज्ञान कर्ी असल ंकी अिकंार व्यक्तीला नष्ट करिो.  

'इगो' ि े र्ाणसाच्या जीवनािील एक िान आिे. त्यारु्ळे चुका िोि असिाि. नािी 

िुटण्यािेिा िे िान फाडावं. िान जे आिडया आयुष्याचं िुस्िक आि.े िे म्िणजे आिलं नािं िे 

जिायला िव.ं एका िानासाठी िूणव िुस्िक कधी गर्वायचं नसिं. आिल ं 'इगो' िंाजूला ठेवून  

र्ीनािी, काव्या आहण सुहर्िने नािी जिण्याि 'इहनहशएरटव्ि' घेिला असिा िर िे हिघ ं

आिली नािी फुलवू शकली असिी. नािं रटकवायचं असल ेिर दोघांनी 'इगो' सोडायला िवा. 

नािीिर त्याि इनव्िॉडव्ि सच्ची आहण इर्ॅजनरी दोन्िी व्यक्ती िोरिळून हनघिाि. बलिंाचा 

रसाचा एक थेंिं दधू नासवून टाकिो अगदी िसाच र्ाणसाचा इगोिी असिो म्िणून नािं 

जिण्यासाठी हसहर्लररटीजना अॅहप्रहशएट करावं आहण  हडफरन्सेसचा आदर करावा. लिाि 

ठेवा “Ego is just a small three letter word which can destroy a big twelve 

letter word called relationship’   म्िणून इगोला दरू ठेवा.  

  



'नो िरी नो वरी' 

 

 

 

आज र्ध्यरात्रीिासून िाचशे आहण िजारच्या जुन्या नोटा िंंद िोणार िी िंािर्ी ज्या 

ददवशी चॅनेलवरून कळली िेव्िािासून िंाँकांच्या िंािरे नोटा हडिॉहझट करण्यासाठी आहण 

एक्सचेंज करण्यासाठी एकच गदी उसळली िोिी. घाई न करिा िाच सिा ददवसांनी िंाँकेि 

जाणारे लोक जसे िोिे िसेच रात्रीिासून िेरोल भरणारे, दसुऱ्या ददवसािासून   म्युहनहसिल 

टॅक्स भरणारे, सोन्याचे दाहगने हवकि घेणारे आहण अथाविच िंाँकेिून िािंडिोि िैसे एक्सचेंज 

करण्याची घाई करणारे लोकिी िोिेच. एका िंाँकेि दशवनी भागाि सुरेख िनॅ्डराइरटगर्ध्य ेएक 

छोटासा सुहवचार हलहिला िोिा  “patience is bitter, but its fruit is sweet”. लिानिणी 

ससा कासवाची गोष्ट ऐकली िोिी. घाई करणारा ससा बजकू शकि नािी कारण िो ओव्िर 

कॉहन्फडन्ट िोिो आहण  कासवला  र्ात्र र्ािीि  असिे की आिण वेगाने िळू शकि नािीम्िणून 

िे  हनयोजनिूववक रेस बजकू शकिं. “Slow and steady wins the race”ि े र्नाि 

लिानिणािासून िकं्क बिंिंवलेल ंअसिं. िण प्रत्यि डलेी लाईफर्ध्ये र्ात्र रांग कसलीिी असो 

हसनेर्ाच्या हिदकटांचीअसो ककवा नोटा एक्सचेंज करण्यासाठीचीअसो, रांगेि उभी असललेी 

र्ाणसं अत्यंि अस्वस्थ असिाि. त्यांची अस्वस्थिा त्यांच्या िािािडया की -चेन दफरवण्यावरून 

नािीिर सरळ उभे न राििा रांगेिच वाकड ं हिकड ं उभ ं रािण्यािून कळिे. रांगेि उभ ं

राहिडयावर दर ३-४ हर्हनटांनी रांग  िुढे का सरकि नािी यासाठी डोकावून िािण्यािून 

सर्जिे. थोडा वेळ िेशन्स असिो िण िळूिळू िो कर्ी िोिो. र्ग रांगेिडयांशी िंोलण ंई. गोष्टी 

सुरु िोिाि. प्रत्येकाला घाई असि.े  

शाळेि टीचसव  र्लुांना हशकविाि, िंािरे गेडयानंिर िॅरेन्ट्ट्स र्ुलांना सांगिाि की ' 

िुझी टनव येई ियांि थांिंायचं " िण असे अनेक प्रसंग ििायला हर्ळिाि हजथे आिली टनव 

येईियांि वाट िािण्याचा िेशन्स र्ोठ्या र्ाणसारं्ध्ये ददसून येि नािी. ' नो िरी नो वरी ' ह्या 

सूत्राचा हवसर िडलेला ददसिो.  



र्ुंिंईच्या लोकल रेनर्ध्ये  िर्खास ददसणारं दशृ्य म्िणजे िीन सीटच्या जागी चार 

जणांनी िंसणं आहण दोन सीटच्या र्ध्ये उभं राििानाच िंसलेले लोक कोणत्या स्टेशनला 

उिरणार ि े हवचारून त्यांच्या उठण्याची वाट िािणं. ि ेिरी ठीक आि ेकारण प्रवास रोजचा 

आहण िंराच वेळखाऊ असिो, त्यारु्ळे दर्णूक िोिे र्ात्र िरदशेािडया  ‘ट्यूब्ज’ अथावि 

अंडरग्राऊंड रेनर्ध्य ेप्रवास करिाना रेन आडयावरिी जोियांि अटॅॉर्ॅरटक दरवाजा उघडि नािी 

िोियांि नेर्ून ददलेली यलो लाईन कोणीिी क्रॉस करि नािी. सीट हर्ळावी म्िणून कोणी 

दसुऱ्याला ढकलि नािी, चेंगराचेंगरी करि नािी. प्रेग्नटं हस्त्रया, लिान िंाळ असडयाने 

िंािंागाडी घेऊन जाणाऱ्या आया ककवा हसहनयर हसरटझन्स िसिर्ुखाने उभे असिाि. िुम्िी 

त्यांना सीट ऑफर केली िरी अदिंीने आहण िसऱ्या चेिऱ्याने नकार दिेाि कारण उगाच घाई 

नसिे आहण िेशन्स खूि असिो. असे वाटिे की त्यांना ि ेरिस्य कळललेे असिे की“patience is 

not the ability to wait, but the ability to keep good attitude while waiting”.  

कािी िॉटेडसर्ध्य,े साववजहनक रठकाणी, आहण कािी लग्नाच्या िकं्तीि लोकलच्या 

गदीिेिासुद्धा वाईट दशृ्य ददसिं. जेवणाऱ्या लोकांसाठी र्ांडलेडया खुच्याांवर जागा िटकावणं ि े

िहिल ंटास्क असि.ं ज्यांना जागा हर्ळि नािी िे िुर्च्या र्ागे उभ ेराििाि. िुर्चं जेवण कधी 

आटोििं याची वाट िंघिाि. जेवणाऱ्या र्ाणसाचा घास र्ग घशािच अडकून जािो. कोणाला 

ऑदफसाि जायची घाई असिे, कोणाला घरी जायची, िर कोणाला िंरीच कार्ं असडयाने वेळ 

नसिो. अशावेळी सवाांना जेवायला घालून सगळ्याि शेवटी जेवणाऱ्या आईने भूक लागली 

म्िणून कधी िहिडयांदा जेवायची घाई केडयाचं आठवि नािी.  

आजकाल कौहन्सबलगला आणणाऱ्या िरेॅन्ट्ट्सचं आिडया र्लुांच्या िंािंि िाहिल ंवाक्य 

असि,ं 'िी फार िायिर आि'े. र्ात्र अस े म्िणणारे आई-िंािंा स्विः दकिी घाईि असिाि ि े

त्यांनी क्वहचिच िाहिलेल ं असि.ं घाई न करिा संयर्ाने वागण्याचे धड े घरािून 

िंालिणािासूनच ददलले ेअसिाि, िण र्ोठं झाडयावर र्ात्र सिजिणे सयंर्ाचा हवसर िडललेा 

ददसिो. 'अहि घाई सकंटाि नेई ' ििेी हििकंच खरं आि.े िायवेवर धावणाऱ्या ब्राँडडे 

गाड्यांर्ध्ये ि े िर्खास ददसिं. दसुऱ्या गाडीने आिडयागाडीला ओव्िरटेक करण्याचा प्रयत्न 

केला िर आिडया गाडीिेिा र्ोठ्या गाडीला जाण्यासाठी जागा दणें िी 'संस्कृिी ' असि.े र्ाझी 



गाडी िुर्च्यागाडीिेिा उत्तर् िळिे म्िणून वेगाने, घाईने गाडी िळवण ेम्िणजे 'प्रकृिी' असिे 

आहण गाडीला साईड न दिेा अडवणूक करणे म्िणजे 'हवकृिी' असिे ि ेर्ािीि करून घ्यायला 

िव.ं जशी घाई नको िशीच संयर्ी प्रवृत्ती खूि र्ित्वाची म्िणूनच असं म्िणिाि की “The 

hardest test in life is having the patience to wait for the right moment “ 

घाईर्ध्ये कधीकधी 'स्वाथविी ' दडलेला असिो. र्ला िहिडयांदा हर्ळाले िाहिजे. र्ाझ े

कार् िहिडयांदा झाले िाहिजे, र्ी आहण र्ाझे ह्या सकुंहचि हवचारांचा प्रारंभ या घाईिूनच 

िोिो. लिानिणी सणावाराला जेव्िा दवेाला नैवदे्य दाखवायचा असायचा िेव्िा वाटायचं दवे 

दकिी भाग्यवान, सगळ्याि िहिल े िो खाणार. भािंडिेणाने र्ी आईला हवचारल ं सदु्धा िोिं 

'दवेाच्या भाग्याहवर्यी' िर आई म्िणाली " अग दवे िुझ्यावर खूि र्ाया करिो म्िणून दवे 

आधी खाऊन िंघिो की स्वयंिाक कसा झालाय? म्िणजे िुला छान चव लागायला िवी न? . " 

िेव्िा िे दकिी सर्जलं ठाऊक नािी, िण दवे एकाजागी इिका शांि कसा िंसू शकिो? . एवढा 

िेशन्स त्याच्याि कुठून आलाय? ि ेर्ात्र नक्कीच कोड ंवाटायचं.  

आयुष्याि प्रत्येक गोष्ट आिडयाला िवी िशी आहण  िवी िेव्िाच हर्ळि नसिे. कािी 

वेळेला गोष्टी कधी घडून येिील ि े आिडयालािी सांगिा येि नािी आहण ि े सर्जणं आहण 

वस्िुहस्थिी र्ान्य करणं या गोष्टी घाईर्ुळे नािीिर िेशन्सर्ुळेच येि असिाि. िेशन्स ठेवला िर 

र्ात्र गे्रट घडून येि असि ं कारण 'िेशन्स ' ि ेशिाणिणाचे लिण आि.े  

अगदी आिडया हृदयाचे ठोके, त्याची स्िंदनंसुद्धा आिडयाला घाई नको िेशन्स िवा 

िचे हशकविाि. आशा-आकांिांचा वारू फार वगेाने दौडवू नये कारण, त्या घाईने िंरेचवेळेला 

आिण जे ठरवललेे असिे त्याला िुरेसा वेळ दिे नािी आहण र्ग िवे िसे ररझडट हर्ळि नािीि. 

' िेशन्स' िी एक अशी अॅहिंहलटी आि ेकी ज्यार्ुळे आिण आिडया इच्छा थोड्या काळासाठी 

थांिंवू शकिो, िण असा संयर् फार क्वहचत्त ददसिो. अस ं असल ं िरी िो प्रेहशयस असिो ि े

सववर्ान्य आि.े  



आिण हवहवधरंगी फुलिाखरू िकडण्याच्या नादाि दकिीिरी लांिंवर हनघून जािो िे 

आिडयाला कळििी नािी. इिकं करून िे फुलिाखरू आिडया ओंजळीि येईल अस ंकािी िोि 

नािी. र्ग ििाश िोऊन, थकून भागून आिण शांििणे हिरव्यागार गविावर िंसिो आहण 

कािीच हर्हनटाि अगदी अलगद िे फुलिाखरू आिडया खांद्यावर येऊन िंसिं असंच असिं 

लाईफ, या फुलिाखरासारखं. जगाि यशस्वी िोणाऱ्या र्ाणसांर्ध्य े 'िेशन्स ‘, ‘िरहसस्टन्स ‘

आहण ‘िरहस्िरेशनचा’ सरेुख हर्लाि असिो. फुलिाखरू आिडयाला िेच हशकविं.  

काळ्याभोर र्ािीि 'िंी ' िेरलं की त्याला कोंिं फुटायलािी वेळ द्यावा लागिो. 

दकिीिी घाई केली िरी त्याचं रुजणं फार आवश्यक असिं, र्ित्वाचं असिं कारण त्यािून त्या 

िंीजाचं र्ािीशी नािं ियार िोि असिं. आिडया आयुष्याििी अिवादात्र्क हस्थिी वगळिा, 

नको इिकी घाई करून गोंधळ करण्यािेिा िशेन्सने कार् केल ंिर हनहििच चांगल ंिोऊ शकिं. 

िरुण र्ुलांना  हसहनयसविंरोिंर कार् करिाना ह्या क्वाहलटीचा खिू छान उियोग िोऊ शकिो.  

रस्त्यावरचा 'रेड हसग्नल ' आिडयाला थांिंायला हशकविो कारण नािीिर अिघाि 

िोऊ शकिो िसाच संयर्िी िंरेच अिघाि टाळू शकिो. िेशन्स म्िणजे िंसून रािण,े वाट िािणे 

नव्ि ेिर िे िुढच्या िररहस्थिीचा अंदाज घणे ेअसिे. म्िणजे काट्याकड ेिािणे िण िे िाििाना 

त्याआडचा लालचुटुक गुलािं ददसण.े रात्रीकड ेिािणे आहण ददवसाचा सोनेरी प्रकाश ददसण.े 

हनगेरटव्ि गोष्टी िोि असिानािी िॉहझरटव्ि अॅरटट्यूड ठेवायला हशकविो िो असिो 'िेशन्स'. 

म्िणूनच िा हवश्वास र्नाशी नक्कीच ठेवायला िवा की 

Every bad thing turns into a good thing, in the end it’s a matter of 

patience. Just wait for the right moment.  

 

  



'ददवाळी आकाशाच्या नित्रांची' 

 

 

 

'ददवाळी आकाशाच्या नित्रांची 

िणत्या हनरांजनाच्या प्रकाशाची  

लि ददव्यांनी उजळणाऱ्या आशेची  

र्नािील साऱ्या इच्छांच्या िूिविेची ' 

ह्या कहविेच्या ओळी ग्रीरटगवर वाचडया आहण हजची इिकी आिुरिेने आिण सारेजण 

वाट िाििो िी ददवाळी िसि, नाचि चक्क दाराच्या उंिंरठ्याला ओलांडून घराि प्रवेश करिी 

झाली. घरांसर्ोर गेरूचा लाल चौकोन, त्याि सजललेी रंगीि रांगोळी, त्यावर कलात्र्किेने 

ठेवलेडया हनरार्य िेजाने सारं वािावरण उजळून टाकणाऱ्या िणत्या, घराच्या िंाडकनीला 

चर्चर्णाऱ्या, उघडझाि करणाऱ्या इलेहक्रक र्ाळांची केलेली सजावट िर कधी िारंिररक 

आकाशकंददल, चांदणी आहण हचर्ुकडया आकाशकंददलांची सजावट अशी खूि सारी रूिं खुलून 

ददसिाििे. घराघरािून चकडया, लाडू, शेव, शंकरिाळ्यांसारख्या हर्ष्टान्नाचा सुवासिी 

दरवळिोय. लिानांिासून थोरांियांि साऱ्यांच्या र्ुद्रा अभ्यंगस्नानाने हन उटण्याच्या स्िशावने 

सुखावडया हन प्रसन्न ददसिाििे. वािावरणाि आि े उत्साि, खुशी, आनंद, चैिन्य. सगळेजण 

कसे िसरे आहण उत्सुक वाटिाििे.  

 



ददवाळीचे िाच ददवस आिण सगळे जण त्यांच्या वैहशष्टयिूणव िद्धिीने साजरे करणार. 

दषु्ट प्रवृत्तींवर सुष्ट वृत्तीचा हवजय िोईल. वसिुंारसला गाय -वासरू  ह्यांची िूजा िोईल. 

गोधनाप्रिी केलेली िी कृिज्ञिा िूजाच असले. धनत्रयोदशीला 'धन्वंिरीचे' िूजन िोईल. 

नरकचिुदवशीला दीिावलीच्या र्ंगल िवावची सुरुवाि िोईल. अहश्वन वद्य अर्ावस्येला 

लिानथोर, साऱ्यांच्या घराि, दकुानाि, ऑदफसाि, िेढ्यांवर घरािल ं सोनं, नाणं, रोकड, 

आरोग्यलक्ष्र्ीची िूजा िोईल. फटाक्यांची अहिशिंाजी िोईल. साडिेीन र्ुहुिाविडया एका 

सुयोगाला अथावि िाडव्याला नवीन गोष्टींचा शुभारंभ िोईल. यर्हद्विीयेला भाऊिंीजेिून 

भावािंहिणीच्या उत्कट प्रेर्ाची साि िटेल. अशा ह्या आनंदोत्सवाि सारेजण हिरीरीने 

सिभागी िोिाि कारण उत्सवांची र्िाराणी असणाऱ्या ददवाळीचं ि ेवर्ावनुवर्ाांिासून चालि 

येणारं र्ोिक रूि आि.े     

सिज र्नाि हवचार आला की ददवाळी थोडी वेगळ्या प्रकारेिी साजरी करिा येईल 

नािी का? नकारात्र्क हवचारांच्या अंधारावर सकारात्र्क हवचारांचा हवजय प्राप्त करिा येिो 

ि े हशकवणारी ददवाळी फक्त गोडधोड हर्ष्टान्नावर िाव र्ारून आहण कानठळ्या िंसवणारे 

फटाके फोडून साजरी करायला िवी अस े नािी. सगळ्या वािावरणाला धरू आहण वासाने 

प्रदहूर्ि करण्यािेिा कािीजण साजरी करिाििे 'ग्रीन ददवाळी '. ियाववरणाला िूरक अशी िी 

ददवाळी सेहलब्रेट करिाना इलेहक्रक ददव्यांिेिा 'िणत्या ' वािरण्यावर त्यांचा भर आि.े त्यािून 

वीज िर वाचेलच हशवाय िणत्यांच्या प्रकाशाचं हवलिण सौंदयव अनुभविा येईल आहण ि े

नक्कीच िटण्यासारख ंआि.े आनंद घेण ंयाचा अथव भरर्साट फटाके उडवून अिरशः िैशांचा धरू 

उडवणं ि ेशिाणिणाचं कस ंठरू शकेल कारण फटाक्यांच्या आवाजाने आहण धुराने लिान र्लुं, 

वयोवृद्ध आहण प्राण्यांना त्रास िोिोय. 'इकोफ्रें डली ददवाळी ' साजरी करिाना जिंािंदार 

नागररकाचं किवव्य करणं ि े त्यांना जास्ि र्ित्वाचं वाटिं. या हवचारप्रवािाचािी आदर 

व्िायला िवा.  

ददवाळी सेहलब्रेशन थोड ंवेगळ्या िद्धिीने करण्यासाठी िाच र्ित्वाच्या गोष्टी आम्िी 

करणार आिोि असं एका यंगस्टरनच्या गु्रिने सांहगिलं िेव्िा त्या हवचाराि जाणवि िोिी 

वैचाररक िंदलाची नांदी. कारण त्यांची िहिली स्टेि िोिी स्वयंिाकघरािला प्रवेश. हजथे 

घरािली स्त्री स्वाददष्ट स्वयंिाक करिे हिथे हिला छोट्या छोट्या कार्ाि र्दि करणं. त्यािून 



त्या स्त्रीच्या चेिऱ्यावर फुलणार आि े एक प्रसन्न हस्र्ि िास्य. दसुरी िायरी िोिी िंाजाराि 

जाऊन िाजी फुलं आणून फ्लॉवरिॉटर्ध्ये सजवायची. घराला नववधसूारख ंसजवायचं. कारण 

िे आर्चंिी घर आि.े हिसरा हवचार िोिा या सुट्टीि कॉफी करून वहडलांना द्यायची आहण 

कार् नसिानािी सिज म्िणून त्यांच्याशी गप्िा र्ारायच्या. आम्िी िंहुिेक वेळेला आर्च्या 

फ्रें ड्सिंरोिंर नािीिर िैसे कर्वण्याि हिंझी असिो. फार क्वहचि िरेॅनट्ट्सशी र्ोकळेिणाने 

िंोलायला वेळ हर्ळिो. र्ुद्दार् फॅहर्लीर्ेंिंसव आहण नािेवाईकांना िंोलवायचंय कारण रोजच्या 

फास्ट िेसच्या आयुष्याि त्यांच्याशी िंोलायलािी वेळ हर्ळि नािी. आम्िी त्यांना ‘हर्स’ 

करिोय ि ेसांगायचं असिंी  ठरवलंय िा हवचारिी सुखावि वाटला.  

आम्िाला वाटिंय ददवाळीचा आनंद लुटिाना िो हद्वगुहणििी करावा. आिण फटाके 

हवकि आणिो त्याि दकिीिरी िैस ेखचव करिो िण ज्यांना साधा एक फटाकािी हवकि घेिा येि 

नािी त्यांच्यासाठी नवे  किड ेहवकि घेऊन ददले िर त्यांनािी आनंद हर्ळेल. आम्िाला दकर्ान 

एका व्यक्तीच्या चेिऱ्यावर िसू हनर्ावण करिा येईल. ’नुसिं एकाने करून काय िोणार’ अस ं

वाटणाऱ्या लोकांना ि ेसर्जून घेिा येईल की जसा एका ददव्याने दसुरा ददवा लागिो आहण 

आसर्ंि उजळू शकिो िसाच दहृष्टकोन र्ाणसाला आनंद  दणे्याच्या िंािंिीि ह्या गु्रिचा आिे.  

लास्ट िंट नॉट लीस्ट अहिशय र्ित्वाचा हवचार आहण कृिी म्िणजे ‘फटाक्यांिासून 

र्ुक्त ददवाळी’ िा हवचार प्रस्िुि करण.ं दकर्ान 5 व्यक्तींनीिरी ह्या हवचारांची कास धरावी 

असा आग्रि धरणे. ह्या िरुण र्ुलांच्या गु्रिचा ददवाळी साजरा करण्याचा िा साधासाच िण 

क्रांहिकारक हवचार नक्कीच कौिुकास्िद आि.े  

कािी घराि ददवाळीच्या हनहर्त्ताने असणाऱ्या सटु्टीि संिूणव कुटंुिं िारंिाररक िद्धिीने 

ददवाळी साजरी करण्याच्या वर्ावनुवर्ावच्या ररिीला िूणविणे िंाजूला सारून हनसगावच्या 

सिवासाि रािावं असा हवचार करिाििे. रीिला दशेाि ककवा िरदशेाि जाण्याचीिी िद्धि 

आिा ददसिेय. आवाज, प्रदरू्ण, िैशाचा अिव्यय यािेिा प्रसन्न, शांि रठकाणी जाऊन 

कुटंुिंािील आिडया लोकांिंरोिंर चांगला वेळ व्यिीि करावा असािी कल सध्या जाणविोय. 

कािी जणांना या र्ोकळ्या वेळाि नात्याला दढृ करण्याची खूि छान संधी आिडयाला हर्ळिे 

असंिी वाटि.ं  



सणांकड ेिािण्याचा एक दहृष्टकोन आि ेिो म्िणजे सार्ाहजक िंांहधलकीचा. ज्या घराने 

घरािडया सदस्यांना जीवन जगण्यासाठी  कािी र्डूय े ददली आििे आहण  िी र्डूय ेआिडया 

वागण्यािून, हवचारािून िुढच्या हिढीि  रुजि जावी यासाठी अशा व्यक्ती, अशी र्ाणस,ं कुटंुिं 

ह्या ददवाळीचा आनंद वेगळ्या िद्धिीने इिरांियांि िोिोचविाििे. हजथे अनाथालयाि िोरकी 

र्ुलं आििे, वृद्धाश्रर्ाि र्ुलांहशवायचे िोरके असललेे आई वडील आििे, कॅन्सर, एडसस सारख्या 

दधुवर आजाराने ग्रस्ि असणारे ददुवैी लोक आििे, गरीिं, अंध, अिंग, िंेरोजगार आििे अशा 

संस्थेर्ध्ये जाऊन िी र्ाणसे नव ेकिड,े हर्ठाई नेऊन दिेाि.  

कािी जागरूक िालक र्लुांना कंुभारवाड्याि िंनवडया जाणाऱ्या िणत्या कशा ियार 

िोिाि िे िािायला घेऊन जािाििे. कािी रठकाणी खास र्ुलासंाठी दकडल ेिंनवणं, उटणं ियार 

करण,ं रांगोळ्या काढण,ं आकाशकंददल ियार करणंह्या गोष्टी हशकवणाऱ्या कायवशाळा भरवडया 

जािाि. िर कािी रठकाणी 'एक करंजी र्ोलाची 'ह्या सारख ेगरीिंांना फराळ हर्ळावा म्िणून 

अनोखे उिक्रर् रािंवल ेजािाििे. घरच्या स्त्रीला या वर्ी चेंज हर्ळावा, थोडा आरार् हर्ळावा 

म्िणून कािी कुटंुिंाि िंाजारािून फराळ हवकि आणला जािोय.  

ददवाळीचा सण भारिाि सववत्र आनंदाने साजरा िोिो िण त्याििी प्रत्येक राज्याचं 

कािी वेगळेिण असिच. रार् अयोध्यलेािुन्िा िरिलेिे ह्याच काळािया र्ुळे उत्तर प्रदशेाििी 

ददवाळीला हवशेर् र्ित्व  प्राप्त झाल े आि.े िंजािं, हिर्ाचलप्रदशे, हिंिारर्ध्य े ददवाळीची 

सुरुवाि दसऱ्याच्या रार्लीलेिासूनच  िोिे. हिथे लक्ष्र्ीिूजनाच्या वेळी दधुाने भरलेडया 

ग्लासर्ध्ये चांदीचं  नाणं टाकून त्या दधुाचं बशिण घराला केलं जािं. िूवव भारिाि घर 

प्रकाशाने उजळून दरवाजे र्ुद्दार् उघड ेठेविाि जेणेकरून लक्ष्र्ीने घराि प्रवेश करावा. िहिर् 

िंंगाल, ओररसाि िूववजांप्रिी आदर व्यक्त करण्यासाठी दीिावली साजरी केली जािे. गुजरािेि 

रात्रभर िुिाचा ददवा लावून ठेवण्याची िद्धि आि ेआहण त्यािून ियार झालेल ंकाजळ डोळ्याि 

घालिाि. दहिणेकड ेिांदळाच्या ओडया हिठाने अप्रहिर् रांगोळी घालिाि. आंध्राि िररकथेचा 

नृत्य िदन्यास िसंच सत्यभार्ासाठी हवशेर् प्राथवना म्िटडया जािाि. संिूणव भारिाि 

वेगवेगळ्या राज्याि वैहशष्ट्यिूणव िद्धिींनी ददवाळी साजरी िोिे िण त्यार्ागचा ििूे असिो 

फक्त आनंदाचा.  



ददवाळीसारखे र्ंगल सण साजरे करण्याची िद्धि िळूिळू िंदलिेय. हवचाराि, 

र्ानहसकिेि, आहण कृिीि िंदल िोिोय. िरीिी ि ेनक्कीच की या सण उत्सव साजरं करण्याि 

र्नाि एकच हवचार असिो. घरािल,ं र्नािलं, नात्यािलं अज्ञान, गैरसर्ज, राग, हिरस्कार, 

ईष्याव दरू व्िावी आहण एक िर्ोउडिासाचं, सुखाचं, चैिन्याचं वािावरण हनर्ावण व्िाव.ं प्रेर्ाने 

नािी दढृ व्िावीि. ज्या ददवाळीला हवष्णूने लक्ष्र्ीच्या केलेडया र्ुक्तिेची, कृष्णाने 

नरकासुराच्या केलडेया वधाची, िांडवांच्या िुनरागर्नाची, रार्ाच्या िेजस्वी हवजयाची, 

हवक्रर्ाददत्याच्या राज्याहभर्ेकाची लखलखिी िरंिरा आि ेिी ददवाळी जर असे िंदल घेऊन 

येि असले िर ि ेशभुसूचक ठरणारं आि.े  

ज्या भारिाि वेगवेगळ्या जािीधर्ावचे, वंश वगावचे, भार्ा-संस्कृिीचे लिावधी लोक 

राििाि अशा िंहुिेडी व्यहक्तर्त्वाच्या लोकांच्या जीवनाि िी ददवाळी भहवष्याची आश्वासकिा 

दिेे. िुढे नक्कीच कािी चांगले घडले अशा हवश्वास दिेे. छोटीशी िणिी असली िरी हिचा 

िळूवार प्रकाश वाट दाखविो आहण िुढ ेचालि रािण्यासाठी आयुष्याि िेवढािी प्रकाश िरेुसा 

असिो ि ेसांगिे ददवाळी. एका ददव्याच्या ज्योिीने दसुरी ज्योि िेटविा येिे. जशी ददव्यांची 

आवली ियार करिे दीिावली िसंच हवहवध िद्धिीने ददवाळी साजरी करिानािी त्याि 

सकारात्र्क हवचारांचीएक ददेीप्यर्ान प्रकाश रेर्ा सवाांना एकत्र घेऊन जाि असि ेम्िणून हिचे 

स्वागि करायलाच िवे.  

  



'गॉहसिला म्िणा िंाय िंाय' 

 

 

 

रायन आिडया आई िंरोिंर नुकिाच 'सी िंडव ' कॉम्प्लेक्सर्ध्ये रािायला आला िोिा. 

िो त्या िंदललडेया घराि आहण कॉलेजर्ध्य ेिो अहजिंाि खशु नव्ििा. डडॅना सोडून त्याची 

आई आहण िो वेगळे रािि िोिे. कॉलेजचा गु्रि नवीन. अजून कोणाशी फार ओळखिी झाली 

नव्ििी. जेव्िािी घराचा हवर्य हनघायचा िेव्िा िो िंोलण ंअॅव्िॉईड करायचा नािीिर हिथून 

हनघून जायचा. आिल ेर्ॉर्-डडॅ सेप्रटे राििाि ि ेसांगिाना त्याला ऑकवडव फील व्िायचं. र्ात्र 

र्ागच्या आठवड्याि त्याने आिडया गु्रिर्धडया र्ुलांच्या कर्ेंट्ट्स ऐकडया आहण िो िार 

कोसळला. ििेल म्िणि िोिी, 'अरे उसके िॅरेन्टस सेप्रेट िो गये िैं। ििा निी वो िंेचारा क्या 

फील कर रािा िोगा? आहण सौरभ हिला म्िणाला िू क्यों इिनी सेंटी िो रिी ि ैउसके हलये? 

किीं उसके प्यार र्ें िो निी? दोघांचे ि ेिंोलणे िर त्याने ऐकलंच िण सायराला जेव्िा हनकी 

म्िणाला त्याचा आईचं कािी अफेअर असले म्िणून हडव्िोसव  झाला असणार. संिािून रायन 

त्याच्या अंगावर धावून गेला आहण त्याने नीकीला जोरजोराने र्ारिाण सरुु केली.  

गररर्ा आहण ररहधर्ा दोघी जुळ्या िंहिणी नुकत्याच र्ेहडकलसाठी अॅडहर्शन 

घेिडयावर िॉस्टेलला हशफ्ट झाडया. त्यांची र्ााँ एकदर् एकटी िडली. चाळीशीच्या आसिास 

असललेी  रेविी हिच्या र्ैहत्रणी िंरोिंर एका कायवक्रर्ाला गेली िोिी. िेव्िा घरगुिी 

गेटटूगेदरर्ध्य े सारंगने हिला िाहिलं. रेविीसारखाच िोिी चार वर्ाांिूवी आिली लाइफ 

िाटवनर र्ीराला गर्ावून िंसला िोिा. दोघेिी सारख्याच एकाकीिणाि सािडले िोिे. ििीच्या 

र्ृत्यूनंिर गेडया आठ वर्ाविासून रेविीने हर्िीरच्या छोट्याशा हिंहझनेसला साभंाळून र्ुलींना 

वाढवले. सारंगिी त्याच्या र्ुलाला म्िणजे नहचकेिला र्ीराच्या र्ृत्यनंूिर जीवािाड जिि 

िोिा. त्याने रेविीसर्ोर लग्नाचं प्रिोजल र्ांडलं. आिली र्लुं या िंदलला, हनणवयाला सर्जून  



घेिील  का याची दोघांनािी खूि धाकधूक िोिी. यंग जनरेशनची  र्िं अशा िंािंिीि खूिच 

र्ॉडनव असिाि िण आिडया आई वहडलांच्या िंािंिीि वेळ आली की र्ात्र हिंथरिाि र्ुलं.  

दसुऱ्याच्या िंािंिीि अगेॅ्रहसव्िली वाद घालण ंसोिं वाटि ंिण गररर्ा आहण ररहधर्ा 

दोघींनी िी गोष्ट सर्जून घेिली. त्यांच्या आजीने त्यांना िंोलावून सांहगिलं की िुम्िाला आज 

एज्युकेशनच्या हनहर्त्ताने र्ााँ िासून दरू जावं लागलं. कधीिरी लग्न िोऊन आणखी दरू जाल. 

िुझे िप्िा िुम्िी लिान असिानाच वारले. त्यानंिर हिने एकटीने आयुष्य काढलंय आिा हिने 

एकटीने का जगायचं. हिलािी आनंदी रािण्याचा, भरभरून जगण्याचा अहधकार आि.े आिडया 

र्ााँ ला आनंदी ठेवण्यासाठी िुम्िालाच िुढाकार घ्यावा लागेल. आठवडाभर रेविी आहण दोन्िी 

र्ुली िंोलि िोत्या. सारंग िंरोिंर िुढचे आयुष्य रेविीने जगावं ि े त्यांना िटलं. सारंगच्या 

नहचकेिला ि ेिचवण ंखिू जाड गेलं िण िो गप्ि राहिला. लग्न झाडयावर ह्या दोघींना िंिीण 

र्ानण,ं नवं नािं र्ान्य करण ंत्याच्यासाठी सोिं नव्ििं. त्यांच्या सोसायटीिडया फॅहर्लीनंर्ध्य,े 

ररलेरटव्ह्जर्ध्ये या दसुऱ्या लग्नािंद्दल गॉहसि सरुु झालं. िे ऐकून 13 वर्ावचा नहचकेि गोंधळून 

गेला. िी रेविी नावाची स्टेिर्दर आडयािासून आिला िंािंा आिला राहिला निी. त्याच्या 

र्ावशीने जेव्िा त्याला सांहगिलं की ह्या घरावर आिा िुझा एकट्याचा नािीिर त्या दोन  

र्ुलींचा आहण ह्या स्टेिर्दरचािण अहधकार असणार ह्या गॉहसिने िर त्याच्या र्नाि अढी 

िंसली. रेविी आहण सारंगच्या ररर्ॅरेजिंद्दल ररहधर्ाच्या र्ैहत्रणी हर्त्रांच्या गु्रिर्ध्ये आहण 

सारंगच्या सोसायटीिडया कट्ट्ट्यावर िंसणाऱ्या उिद्रवी लोकांच्या गॉहसबिगर्ुळे त्यांना 

दोघांना िर त्रास झालाच िण र्लुांशी िण त्याचें संिंंध टेन्शनचे झाले.  

नुकिंच िंालिण सरून िरुणाईि एन्री केलडेया रायन, ररहधर्ा, गररर्ा, नहचकेि 

यांच्यासारख्या र्लुांना कधी हर्त्रांच्या िर कधी इिर लोकांच्या गॉहसबिगर्ुळे दकिी गोष्टी 

सिन कराव्या लागडया. गॉहसबिग िी इिरांसाठी र्जा असली िरी ऐकणाऱ्यासाठी जीवघेणी  

सजाच. एकप्रकारचं सोशल रॅबगगच. दसुऱ्याला नावं ठेविाना, त्याच्यार्ागे इररस्िॉहन्सिंल 

कर्ेन्टसस करून त्या र्ाणसाला आिण दकिी िटवकरिो याचा अंदाजिी त्या गॉहसबिग 

करणाऱ्याला नसेल. र्लुं लिान असली काय ककवा टीनएजसव असली काय घरािल ं िंोलण,ं 

त्यांचे िॅरेन्टस गॉहसबिग करि असिील िर िेिी फ्यूचर त्यांचं अनुकरण करिाि.  



'गॉहसि ' करणाऱ्या दोन िंायका िासभर हिसरीहवर्यी गॉहसबिग करि िोत्या र्ग 

एक दसुरीला म्िणाली कोणाला सांगू नको िुलाच म्िणून सांगिे आिडयाला काय करायचंय. 

गॉहसि करण ंआहण िे  ऐकणं दोन्िी वाईटच. दकत्येकदा आिडयािंद्दल दसुऱ्याने केलेल ंगॉहसि 

आिडयाला हिसरा र्ाणसू येऊन सांगिो आहण हलटरली डोकं खरािं िोऊन जािं. आिण लगेच  

अॅक्शनर्ध्ये येिो.  गॉहसि करणाऱ्याशी िंगा घ्यायला डायरेक्ट ियार िोिो. र्ग िो आिला 

अगदी िंेस्ट फ्रें ड असला िरीसुद्धा. कोणी येऊन आिडयाला कािी सांहगिलं िरी त्या र्ाणसाला 

आिण ओळखि असिो. चेक िर करू शकिो न. आहण गॉहसबिग करणाऱ्याने अनोळखी 

र्ाणसािंद्दलिी कािी सांहगिलं िरी आिण त्याच्या िंोलण्यावरून आिलं त्या व्यक्तीहवर्यी 

इम्प्रेशन ठरवून र्ोकळा िोिो.        

Gossip  िा शब्द खरोखरच स्लो िॉयझनसारखाच आि.े त्याच्या शब्दांनी जो इफेक्ट 

िोिो त्या जखर्ा ददसि नािीि िण र्नावर कायर् घाव करून जािाि म्िणून कोणी गॉहसबिग 

केलं िर िीन गोष्टी जरूर करिा येिील. एकिर जे कोणी कािी सांगि असले गुड ऑर िंॅड, र्ला 

िे ऐकायचं निी. नो रूर् फॉर गॉहसबिग. नािीिर गॉहसबिग ऐकावंच लागलं िर िे खरं आि ेकी 

खोटं ि ेक्रॉसचेक करा. डायरेक्ट ररअॅक्ट िोऊ नये. र्ुळाि ि ेगॉहसबिग िंेहनदफहशयल आि ेका 

कुठडयािरी  अाँगलनी ह्याचा ररस्िॉहन्सिंल,  एज्युकेटेड र्ाणसू म्िणून हवचार व्िायला िवा.  

गॉहसबिग ऐकायची वेळ आली िर हडस्टिंव न िोिा ि ेलिाि ठेवा लोक जे िंोलिाि िे 

त्या व्यक्तींचं ररफ्लेक्शन असिं. चांगडया व्यक्तीहवर्यी वाईट गोष्टी िंोलडया, त्याचं गॉहसबिग 

झालं िर लोक लगेच हवश्वास ठेविाि. म्िणूनच अस ं म्िणिाि, Rumors are carried by 

haters, spread by fools and accepted by idots. कोणी सांहगिलेलं गॉहसि जर िुम्िी 

िुर्च्या कानांनी ऐकलं नसेल िुर्च्या डोळ्यांनी िाहिलं नसले िर िुर्च्या संकुहचि र्नाच्या 

र्दिीने उगाच कािीिरी शोध लावून आिडया हनरथवक िंडिंडीने दसुऱ्या िंरोिंर शेअर 

करण्याि काय अथव आि.े  

आज सगळ्याजणी गप्ि का आिाि अस ंजेव्िा कीटी िाटीच्या त्या लेडीजना हवचारलं 

िर उत्तर हर्ळाल ंआज सगळ्याजणी आडयाि ना. जोक्स अिाटव. गॉहसि करणारं कोणीिी अस ू

शकिं म्िणून िुम्िी कोणाकड े आिडया र्नािील भावना शेअर करिाना िी नक्कीच काळजी 

घ्यायला िवी की िी व्यक्ती आिली अॅक्च्युअली हर्त्र आि ेना? ररअली केअर वाटिेय न हिला 



आिडयािंद्दल? गंर्ि अशी आि ेकी जर िुर्चे हर्त्र-र्ैहत्रणी इिरांहवर्यी िुर्च्याशी गॉहसबिग 

करि असिील िर कशावरून िे िुर्च्यािंद्दल  इिरांकड ेगॉहसि करि नसिील? दसुऱ्यांिंद्दलचं 

गॉहसि फार चवीनं ऐकिाना ि ेआिडया िंािंिीििी िोऊ शकिं यािंद्दल अलॅटव राहून जाणीव 

ठेवायला िवी.   

रुझवेडटने म्िटलंय की, Great mind discuss ideas, average minds discuss 

events, small minds discuss people. आिण यािैकी कोणत्या क्लासर्ध्ये िंसिो, ि े

आिलं आिणच ठरवायचंय. कािीवेळा र्ाणस ं िुम्िाला एक्सिोज करिाि. िुर्च्यािंािंिीि 

कािी वाईट झाल ंकी लोकांना िे जगासर्ोर आणायला र्जा वाटिे. खरं कारण िर ि ेअसि ं

िुर्चा उत्कर्व, िुर्च्यािंािंिीि चांगलं घडल ं िर अशा व्यक्ती िनॅ्डल करू शकि नािीि. 

गॉहसििेिा गॉहसिर जास्ि डेंजरस असिाि. िुम्िी िुर्च्या िोंडाने जे िंोलिा त्यावर िुर्ची 

ककर्ि ठरिे म्िणून गॉहसबिगसाठी िोंड उघडिाना शंभरवेळा हवचार करायला िवा.  

 

असं असल ं िरी गॉहसिचा सार्ना कधी ना कधी करावाच लागिो. आयुष्य लिान 

आि.े गॉहसबिगर्ुळे येणारी हनगेरटहव्िटी दरू सारून गॉहसि हवसरण्याचा प्रयत्न करिा येईल. जे 

लोक िंोलून, गॉहसि करून िुम्िाला िटव करिाि त्यांना गुडिंाय म्िणा. जे खरोखरच िुर्च्या 

सोिंि रािणार असिाि त्यांची र्ैत्रीच िुम्िाला उियोगी असि.े कारण गॉहसि करणाऱ्या 

व्यक्ती िुर्च्या इर्ोशनल िोण्याचा फायदा घेिाि आहण िुम्िाला िंुली करिाि.  

िसंच गॉहसबिग करून दसुऱ्याच्या डोळ्याि अश्रू आणडयाने िुम्िी र्ोठं िोिा अस ं

वाटणं ि े िी चुकीचंच. गॉहसि ि ेचोरीिेिािी वाईट कारण िुर्च्या गॉहसबिगर्ुळे दसुऱ्याची 

हडहग्नटी िुम्िी चक्क चोरी करिा. त्याची ऑनेस्टी, रेप्युटेशन, आहण  के्रहडहिंहलटी र्ािीर्ोल 

करिा जी िुन्िा प्राप्त करणं त्या व्यक्तीसाठी जवळजवळ अशक्य िोऊन िंसिं. रायन, ररहधर्ा, 

गररर्ा, नहचकेि यांच्या घरािील िसवनल गोष्टींिंद्दल िंेजिंािंदारिणे गॉहसबिग करिाना 

त्यांच्या भोविालच्या लोकांनी आहण सगळ्यांनीच ि े लिाि ठेवू या की जेव्िा िुर्चा िाय 

घसरिो िेव्िा िुर्चा िोल ढासळिो िण जर िुर्ची जीभ घसरली िर िुम्िी िुर्चे शब्द िुन्िा 

िरि घेऊ शकि नािी म्िणून  Gossip च्या ऐवजी  Go Go Gossip.  



'चिेऱ्याची गोष्ट' 

 

 

 

कहवसंर्ेलनाि एकाििेा एक सरस कहविा सादर केडया जाि िोत्या. प्रिेकांची वािवा 

आहण दाद कहवजनांना सुखावि िोिी. शब्दांचं सार्र्थयव आहण त्याचा र्नावर िोणारा िररणार् 

हवलोभनीय िोिा. कायवक्रर् रंगि चालला िोिा. त्याचा आलेख उंचावि िोिा. आधीच्या कवीचे 

कहविावाचन संिल े आहण नंिर एका कवहयत्रीने कहविा वाचायला सुरुवाि केली. हिच्या 

िहिडया दोन कहविांिेिा हिसऱ्या कहविेला प्रचंड टाळ्या िडडया. लोकांच्या कौिुकाचा िी 

प्रेर्ाने स्वीकार करि िोिी. र्ात्र त्याच वेळी एक िरुण र्ुलगा स्टेजवर चढून आला आहण 

हिच्या िािून र्ाईक घिे म्िणाला, " रहसकिो, आिडयासर्ोर सादर झालेली कहविा िी ह्या 

र्ॅडर्नी हलहिललेी नािी. िी र्ी हलहिलेली कहविा आि.े र्ाझ्या कहविेच्या डायरीि िी कहविा 

आि.े िुम्िी िाहू शकिा. िी कहविा र्ी र्ागच्या र्हिन्याि केलडेया कायवक्रर्ाि म्िटली िोिी. 

िी लोकांनी इिकी उचलून धरली िोिी की त्याचं रेकॉर्डडगिी करून घिेलं. " िो प्रसंग इिका 

केहवलवाणा झाला की त्या कवहयत्रीला प्रयत्न करूनिी कािी हिच्या चेिऱ्यावरचे लाहजरवाण े

आहण फहजिीचे भाव हिला लिविा आल ेनािीि.  

गेडया िीन वर्ाांिासून एल. ओ. सी च्या यदु्धभूर्ीवर, सीर्ारेर्ेवर दशेासाठी ड्यूटीवर 

असणाऱ्या हवक्रर्ला जेव्िा सुट्टी जािीर झाली िेव्िा िो इिका खुश झाला की हवचारू नका. 

आिडया कुटंुिंाला भटेण्याची ओढ, ित्नी, र्ुल ंआईिंािंांना भेटण्याची र्नाला लागललेी हूरहूर 

असा त्याच्या र्नाि भावनांचा कडलोळ सुरु िोिा. आईचे डोळे भरून येणार, िंािंांच्या 

चेिऱ्यावर अहभर्ानाचे भाव असणार, नीलाच्या डोळ्यािली व्याकुळिा आिल ंहृदय िलेावून 

जाणार, हनसगव आहण ऋचा आिडयावर अिरशः आक्रर्ण करणार. स्विःच्या हवचारांचं त्याचं 

त्यालाच िसू आल.ं सरप्राईज द्यायचं असं ठरवूनच िो घरी िोचला. त्या ददवशी रहववार 

असडयाने सगळे घरीच िोिे. घराची िंले वाजवली िसा ' हनसगव ' धावि आला. 'िंािंा' 



म्िणिाना त्याचे हवस्फारललेे डोळे, युहनफॉर्वर्ध्ये असलडेया िंािंांना, त्याने ददलेला 'सॅडयूट. 

िाठोिाठ येणाऱ्या ऋचाच्या चेिऱ्यावरचं आियव आहण हवक्रर्ला अस ंअचानक िाहून नीला, 

आई-िंािंा यांच्या िोंडािले शब्द िसेच राहिले. आनंद, धक्का, अशू्र, आियव दकिीिरी भावछटा 

त्यांच्या चेिऱ्यावरून भरभर िंदलि गेडया. आियवहर्हश्रि हवहवध भावनांचे िे हचत्र िाहून  

चेिऱ्याचं र्ोल जाणवलं. र्नािडया भावना चेिऱ्यावर स्िष्ट उर्टडया िोत्या.  

शेजारच्या हलर्येंच्या दादांनी जेव्िा िोडकेरांच्या सुनेला 'हवशाखाला 'ददवाळी अंक 

वाचून झाला असले िर र्ी घेऊन जाऊ का थोडा वेळ वाचायला 'असं हवचारलं, िेव्िा हिला 

इिका राग आला की ददवाळी अंकघ्या यचीिी िुर्च्या घरच्यांची ऐिि नािीये का? िुम्िाला 

आर्च्याच घरचा ददवाळी अंक  कशाला िवा असिो वाचायला? िी िोडून िंोलली. 'अग र्ला 

त्या ददवाळी अंकार्धला ‘संिादकीय लखे ' वाचायचा िोिा, हवशाखाला दादा कळवळून िंोलल े

िण िणाि त्यांना हवशाखाने त्यांचा केलेला अिर्ान जाणवला. चेिऱ्यावर दाटून आलेला 

संिाि, व्यथा आहण िी िरुण र्ुलगी वयानं, अनुभवानं र्ोठ्या असणाऱ्या लोकांशी अशी कशी 

वागू शकिे या प्रश्नांनी हनर्ावण झालेली अस्वस्थिािी डोळ्याि ददसि िोिी.  

प्रसंग कुठलािी असो, घटना कोणिीिी असो. र्ाणसाचा 'चेिरा' ि े त्याच्या 

अंिःकरणाि, र्नाि चाललडेया भावभावनांचं प्रहिबिंिं िाििा येईल असा आरसाच असिो. 

ठरवल ं िरी जे र्नाि वाटिं िे चेिऱ्यावर उर्टून येिंच येि. लिान र्लुाच्या चेिऱ्यावरचं 

हनरागस, हनष्िाि िसू र्नाला इिकं िलकंफुलकं करून टाकिं की दकिीिी हसरीयस इश्य ू

असला िरी थोड्या वेळासाठी का िोईना आिण टेन्शन हवसरूनच जािो. त्याच्या डोळ्याि 

हवस्फारलेल ंआियव, रुसवा, भीिी सारं कािी र्नोरर् असि.ं आिडया र्नाहवरुद्ध जरा कािी 

झालं की त्या गोिंऱ्या, गोलर्टोल चेिऱ्यावरच्या रेर्ा झरझर िंदलि जािाि. चेिऱ्यािले डोळे, 

भुवया, गाल, किाळ, ओठ, नाक, िनुवटी यांच्यािडया छोट्याछोट्या िंदलांनी चेिऱ्यावरच्या 

भावनांचं इंटरहप्रटेशन अचूक िोि असिं. आईिंािंांनी, टीचसवनी केलडेया कौिुकानंिर फुललेला 

चेिरा, आहण त्यांनीच कम्प्लेन्ट केडयावर उिरलेला चेिरा म्िणजे ििाटेचा उगवणारा प्रसन्न 

सूयव आहण र्ावळिीचा सूयवच असिो जणू. शाळेचं ररिोटवकाडव दाखवडयावर आईिंािंांची काय 



प्रहिदक्रया िोईल याची भीिी सदु्धा ह्याच चेिऱ्यावर ददसिे. अंधाराची, भूिाची, कू्रर प्राण्यांची 

भीिीिी डोळे हवस्फारून, िर आवाजाची भीिी  कानावर िाि ठेवून ददसिे. लिान र्लुांचा 

चेिरा म्िणजे दक्रस्टलहक्लअर िाण्यासारखा, सगळ्या भावभावना सिज आहण स्िष्ट 

दाखवणारा असिो.  

िाच चेिरा िारुण्याि एन्री केडयावर ' ब्लश ' करायला लागिो. िंऱ्याच वेळेला िर 

र्स्िीखोर, लिंाड, फसवणारािी िंनिो. कधी ध्येयाचं वेड ं वादळवारं घेऊन िर कधी 

राष्ट्रप्रेर्ासाठीच्या अहभर्ानाने भारललेा असिो. कधी प्रचंड राग, हवध्वंसाने संिािलेला िर 

कधी कािी जगावेगळं करण्याची आस लागललेा आहण कधी प्रेर्ाि िळर्ळणाऱ्या हृदयाची 

िडफड ददसणारा असिो. अशी खूि हवहवधरंगी एक्सप्रशेन्स ह्याच चेिऱ्यावर ददसिाि. 

ररलेशनर्धली गंुिागंुि, हसस्टीर्धल ं करप्शन, िहब्लकर्धील वाढि चालललेी इनहसक्युररटी 

आहण आिण याि सोसण्यािहलकड े फार कािी करू शकि नािी याचं हडप्रेशनिी र्ुडिलडेया 

ओठांिून, किाळावरच्या आठ्यािून व्यक्त िोि राििे. कधी स्िोट्ट्सवच्या र्दैानावरचा हवजयाचा 

जडलोर् िर कधी रॅ्च िरडयाची हनराशादखेील अशीच लाखो चेिऱ्यांवर िसरि जािाना 

ददसिे. म्युहझक कॉन्सटवच्या ऑहडअन्सर्ध्ये िा चेिरा फसफसणाऱ्या सोड्यासारखा धुंद िोिो. 

र्ोचावच्या गदीि त्वेर्ाने िेटून उठिो. कधीकधी र्ात्र रस्त्यावरच्या अिघािाि, ददुवैी बिसेि 

नुसिाच 'िंघ्या ' िंनिो आहण र्ग वाटि ंएखाद्या ददवशी सकाळी उठून आरशाि िाहिल ंआहण 

आिला चेिराच िुसललेा असला िर......... या कडिनेनेिी घार् फुटिो.  

'चेिरा' म्िणजे ओळख. र्ाझ्या अहस्ित्वाचं प्रफू आििेे. त्या चेिऱ्यालाच िर 'नाव 

'ददलंय. चेिऱ्याने िर व्यक्त िोिोय र्ी. कधी नाटकािडया हशव िर कधी अहशवाचा सािात्कार 

िोिोय या चेिऱ्यािून,  िास्य-अश्रूंची िरस्िर रूिेिी यािूनच ददसिाििे. आयुष्याि दःुखं 

असली िरी डोळ्यािडया अश्रूंना लिवि लिवि ओठांवर स्र्ाईल आणायला हशकवणारा 

'हवदरू्क ' िा चेिऱ्याचा सवोच्च सन्र्ान. “खरं सांगा, चेिऱ्याला न्याय द्यायला जर्िंय का? ”

र्ोठं झालं की िा चेिरा घेऊन ऑदफसाि, साववजहनक रठकाणी भावभावनांचा उद्रके लिवि 

जगिो आिण. खरं म्िणजे आिला असली चेिरा कुठला आहण र्खुवटा कोणिा ि े ओळखण ं



आिा आिलं आिडयाला कठीण िोि चाललंय आहण र्नािडया खऱ्या, सच्च्या हवचार आहण 

भावनांना घुसर्टून जायला िोिंय. अगदी असह्य झाल ं की चेिरासुद्धा अस्वस्थ िोिो. 

केहवलवाणा  िोिो.  

दकिी सारी वरे् चेिरा झेलि असिो सुख-दःुखाचे, दया-दषु्टाव्याचे, भीिी-आनंदाचे, 

आियव -हिरस्काराचे, घृणा -इष्येचे, सुंदर –कुरुििेचेि े उन्िाळे -िावसाळे. िंालिणी गोिंरा-

गुटगुटीि असणारा चेिरा िरुणाईि दखेणा, सुंदर िोिो. िन्नाशीिच रािायला लागिो. 

चेिऱ्यावरचं सौंदयव लिंडाव खेळायला लागिं. लिवू म्िणू िरी आठ्या लिि नािीि. चेिरा उग्र 

व्िायला लागिो. स्विःच्याच चेिऱ्याला आरशाि िाििाना र्नाला सर्जवायला लागिं र्ग 

उगाच िरुण चेिऱ्याचं फोटोिलं जुनं दखेण ंरूि िािण्याि आिण र्न रर्वि िंसिो.  

म्िािारिणािला चेिरा आयुष्यभराच्या कष्टाने थकललेा, िरीिी सारी किववं्य िूणव 

झाली या हवचाराने सरुकुत्याििी िसण्याचं चांदणं डयाललेा, सािासर्ुद्रािहलकड े असणाऱ्या 

र्ुला-नािवंडाची वाट िािणारा त्यांच्यासाठी आसुसललेा, िैस ेनको िण प्रेर्ाने दोन शब्द कुणी 

िंोलावं म्िणून आसावललेा, जुन्या हर्त्रांच्या, र्ैहत्रणींच्या आठवणींनी आनंदणारा असा असिो.  

नृत्य, नाट्य यासारख्या कलांसाठी खूि सशक्त र्ाध्यर्म्िणजे 'चेिरा'. शृंगारािलं प्रेर् 

आहण सौंदयव, िसण्यािला आनंद आहण िलकंफुलकंिण, खोडकरिण, कधी िंीभत्सिणािल ं

नकोसेिण, ििाशा, िर कधी शांििेिल ंिाहव्य, धीरोदात्तिणा, िसंच र्न, शरीर, आहण या 

हवश्वािील  िार्ोनी िी दखेील चेिऱ्यािूनच ददसून येिे, वीरिेर्धील शौयव, धाडस, हवश्वास, 

र्ृत्यूला झुंज दणे्याची बिम्र्ि, कधी दाटून येणारी भीिी िर कधी र्ाणसुकी, र्ाया, उत्सुकिा, 

करुणा, सिानुभूिी, सिनुभूिी या साऱ्या व्यक्त िोिाि त्या आिडया चेिऱ्यािूनच.  

असं असलं िरी 'चेिरा ' ि े आिल ं िंाह्यरुिच. चेिऱ्याचं सौंदयव िात्काहलकच असिं. 

खरी ' ब्यूटी' असिे िी आिडया हृदयाि. चेिऱ्याची सुंदरिा वाढवायची असले िर िवं 'स्र्ाईल 

'. दोन चेिरे घेऊन जगण्यािेिा आिडया खऱ्या चेिऱ्याशीच र्ैत्री असायला िवी. चेिरा िवा 



आईचा आिडया िंाळासाठी र्ायेनं ओथंिंललेा, िंहिणीच्यासाठी वाटेल िो त्याग करणाऱ्या 

भावाचा, आईवहडलांना सोडून सासरी जािाना रडून रडून कोर्ेजलडेया र्ािरेवाहशणीचा, 

हवनोदाला खळखळून िसिाना फुललडेया रहसक प्रिेकाचा, अन्यायाहवरुद्ध िेटून उठलडेया 

युवकाचा, उिारवयािडया आईिंािंांची काळजी घेिाना त्यांना प्राणािहलकड े जिणाऱ्या 

र्ुलाचा, हर्त्रांसाठी सारं कािी दणेाऱ्यार्ैत्रीचा, आिडया दशेासाठी प्राणांचं िंहलदान करणाऱ्या 

सैहनकाचा.  

र्ात्र 'िेज थ्री 'वर झळकणारे चेिरे म्िणजे 'आर्टटदफहशयल र्ास्कच' असिाि. िशैाचा 

सोस, शो हिंहझनेस त्यार्ुळे चेिऱ्यावरचं िास्य, िंोलणं, िािणं, एक्सप्रशेन्स सारंच 'प्लाहस्टक 

र्टेररयल'. सध्याच्या यगुाि िर लोक या 'चेिरा ' अथावि 'फेस' ला खूि इम्िॉटवन्स दिेाि िण 

गंर्ि अशी आि े की ‘They don’t face their problems, they post them on 

Facebook. ’ घरािडयांचे चेिरे वाचायला जर्ि नािी आहण हिंन चेिऱ्याच्या र्ाणसाचं्या 

गदीि र्ात्र स्विःचा चेिरा शोधिाि. जिानी म्िणिाि की र्ाणसाचे िीन चेिरे असिाि.  

The first face, you show to the world.  

The second face, you show to your close friends 

And your family.  

The third face you never show anyone.  

It is the truest reflection of who you are.  

जगण्यािडया धाविळीि रोज सकाळी उठून आरशाि िाहिडयावर आिला चेिरा, 

ओळखिा आला, त्याच्याशी संवाद करिा आला िर त्याला नक्की म्िणा “Hi dear….. How 

are you? ”  



'िन्नाशीि हवशीच ेचैिन्य' 

 

कनुहप्रयाला जाग आली िसं हिने घड्याळाकड ेिाहिलं. चक्क िावणेआठ वाजले िोिे. 

सवयीने िी झटकन उठणार िोिी. िण हिला लगेच आठवल ंआशुिोर् आहण रुहचका दोघंिी 

काल िंंगलोरला गेले िोिे. रुहचका िायर एज्युकेशनसाठी हिथडया नार्वंि कॉलेजला 

िरवािासून जॉईन िोणार िोिी. आशुिोर् हिच्यािंरोिंर हिला सोडायला गेला िोिा. " िंािंा 

र्ी आिा हिंग गलव झाली आि.े आय कॅन र्ॅनेज ऑन र्ाय ओन" अस ं रुहचकाने आशुिोर्ला 

सांहगिलं िरी त्याने कािी लि ददले नािी. ऑदफसच कार् स्टाफवर सोिवून िो िीन 

ददवसांसाठी रुहचकाला घेऊन फ्लाइटने िंंगलोरला गेला. 'िेजस ' िर दोन वर्ाविूवीच जॉिंच्या 

हनहर्त्ताने ऑस्रेहलयाला फ्लाय झाला िोिा. हिला वाटल ंआज दकिीिरी वर्ावनंिर िी एकटीच 

िोिी. िी उगाचच सगळ्या घराि दफरली. जागोजागी रुहचकाच्या खुणा िसरडया िोत्या. 

आवरणं वगैरे प्रकार रुहचकाला िटायचाच नािी. दोन कॉटिैकी एकावर हिच्या सगळ्या वस्िू, 

किड,े र्ेकअिदकट, िंॅग िडलेल ंअसायचं. आज त्या रठकाणी हिच्या आठवणी िोत्या.  

     कनुहप्रयाला वाटलं आज कािीच करू नये. आशु हिला म्िणायचा सदु्धा “ददवसभर” 

काय कार् असिं ग “िुम्िाला? ”कािीच नसलले ंकार् िसंच िडू द्यावं. हिने अगदी िंेडवरची 

रजईिी िशीच राहू ददली. आल ं घालून प्युअर दधुाचा चिा आहण र्िाराष्ट्र टाईम्सचा ििेर 

घेऊन िी गॅलरीिडया झोिाळ्यावर िंसली. रोज सकाळी हिथे िंलुिंलु ििांची जोडी यायची 

िण कधी कौिुकभरडया नजरेने िाििािी आली नािी. हििका हनवांििणा नसायचाच कधी. या 

फेब्रुवारीि ४५ संिून ४६ वर्व लागल.ं र्ुल,ं आशु, घर, स्वयंिाक याि गंुिलो िोिो आिण. 

र्नािासून आवडायचं सारं. र्ात्र आज जाणवल.ं र्ुल ंलांिं गेली. आयुष्य िंदलिंय. र्धली १८-

२० वर्व आिण आिले स्विःचे नव्ििोच. या साऱ्याि आिलं कािी अहस्ित्वच उरलं नव्ििं. िी 

आरशासर्ोर उभं राहून  स्विःकड ेहनरखून िािायला लागली. आिाियांि फेहशयल, िअेर कलर 

इिका फ्रीके्वन्टली करावा लागायचा नािी आहण वजनिी जरा िुट ऑन केलंय आिण. एवढ्याि 

खूिच दलुवि झालंय. र्ागच्या आठवड्याि िास्ट स्टुडणं्टचं गेट टूगेदर झालं िेव्िा 'आश'ु म्िणाला 



की 'सोनल' काय छान ददसि िोिी आहण झोिेिून जाग यावी िस ेहवचार र्नाि घोंघावायला 

लागल.े  

आशु म्िणिोय म्िणून की खरंच िस ंआि?े हिचा र्नाशी संवाद सुरु िोिा. िालवरर्ध्य े

जाऊन 'छान छान 'िोऊन यावं. ररलॅक्स व्िाव.ं स्विःला िॅम्िर करावं. आज आिडया आवडीचं 

खायला करावं. लग्नाआधी दकचनर्ध्ये कार् करिाना िी जोराि म्युहझक लावून चक्क झारा, 

उलथनं िािाि घेऊन नाचि नाचि स्वयंिाक करायची. िसंच र्कु्त वागावं, र्ुक्त  जगावं अस ं

हिला वाटल.ं  

हनहर्र्ने एअरिोटववर एका अॅडच्या हडसप्लेिंोडववर वाचलं, Turning 50-Looking 

30- feeling 20.  

त्याला िसूच आल.ं नुकिंच त्यानं ४९ िूणव करून िन्नाशीि िाउल टाकलं िोिं. त्याला 

वाटलं हर्त्रांना सांगावं ' आय हडर्ांड अ ररकाऊंट '. खरंच आिण िन्नाशीि प्रवेश केला? . 

आिलं िरुण वय जरा जास्िच िळि िुढे गेलं. आिा वयाचं ि ेघड्याळ र्ागे िर नेिा येणार 

नािी िण त्याला 'वाईंड अि ' करिा येईल नक्की. आिण यंग ददसि नािी याचं थोड ंवाईट वाटि ं

खरं िण अजून िसे दफट आिोि. चार्डर्ग ददसिो असं सगळेच म्िणिाि. 'टर्ननग दफफ्टी ' म्िणजे 

िीस वर्ाांचा एक्सहिररयन्स आि े आहण आिा आिण र्ेन्टॉर म्िणून दसुऱ्यांची स्वपं्न िूणव 

करण्यासाठी कार् करू शकिो. िैस ेभरिूर कर्ावले. नीलािीिंरोिंर घरासाठी सारं कािी केल.ं 

जुईली आहण सायलीला उत्तर् हशिण ददलं. वाईट याचंच वाटिं कधी कधी की त्या हिघी र्ला 

'एटीएर् र्शीनच' सर्जायला लागडया. िूवीसारखं लाईफ उरलं नािी आिा. सगळं असून 

र्नािलं शेअर करायला कोणी नािी. आिली िंायको आिली िाटवनर असिे. िंेस्ट फ्रें ड असि े

िण नीलािी फार ग्रान्टेड धरि ेआिडयाला. हिचा आहण आिला संिंधं िैसे आहण किवव्य िूणव 

करण्याइिििच राहिला. कािी िंोलल ं िर वाद वाढि जािाि. र्नाचा एक कॉनवर िळवा 

झालाय. र्लुी हशकायला िंािरे गेडया. घराि आिण दोघंच. कधीकधी त्या येिाि िर घराि 

दकलहिंलाट असिो. वाटल ंर्ुली लांिं गेडया. आिा नीलािी आहण र्ी  इर्ोशनली जवळ येऊ 

िण हिचा स्वभाव िार िंदलूनच गेलाय.  



कधीकधी हवचार येिो की लग्नािूवी िीच 'नीलािी ' हजला र्ी लाडाने 'हनलू' 

म्िणायचो िी दकिी छान 'ड्रसे्डअि' असायची. हवलिण सुंदर हन फे्रश वाटायची. र्ला भेटायला 

िी आहण हिला िंघण्यासाठी र्ी आससुललेा असायचो. आिा फक्त एकर्ेकांचे दोर् शोधणं िचे 

कार् करि असिो. हिच्या र्ेनािॉजर्ुळे िी कायर् उदास, हखन्न असि.े हसम्िथी हर्ळविे. र्ला 

हिची र्ानहसकिा कळिे, िण िन्नाशीिडया िुरुर्ाला 

दखेील कािी र्ानहसक अस्वस्थिा असिे याचा हवचार िी कधी करि नािी याची खंि 

वाटि.े र्ग असंिी वाटिं कुणी आिलं र्न सर्जून घेणारी 'िंेस्ट फ्रें ड ' असण्याची आवश्यकिा 

आि.े या एजच्या टप्प्यावर जे लाईफ चाललंय त्याच्यािंद्दल हर्त्रांिंरोिंर हडस्कशन िोिं िेव्िा 

इिर हर्त्रिी कधीकधी याच र्ाईन्डसेट र्ध्ये असिाि असं जाणविं.  

कनुहप्रया, हनहर्र् यांच्यासारख े िंचेचाळीस-िन्नाशीच्या वयाि असणाऱ्यांसाठी 

लाईफचा िा एक खूि वेगळा अनुभव असू शकिो. िुम्िी आयुष्याकड े कस ं िाििा िा 

दहृष्टकोनर्ित्वाचा आिचे िरीिी या वयाियांि येिाना आहण आडयावर खूि सारे िंदल कळि-

नकळि िोि असिाि. केसांर्धला िहिला िांढरा केस खूिच िटव करिो. एनजी कर्ी व्िायला 

लागिे. डायिेंरटस, कोलेस्टेरॉल, गुढघे दखुण े याच्यासारखी अॅनॉटॉर्ी अॅवाडवस हर्ळायला 

लागिाि. हस्कनचा िजेला जराजरा कर्ी व्िायला लागिो. थोड्याफार हव्िटॅहर्न्स टॅिंलटे 

सोिंि करायला लागिाि. सुरवािीला झटका िंसलेल े  आिण िळूिळू सराविो, िण 

आिडयािेिादिािंधरा वर्ाांनी िरुण िहिले की उगाच थोडसंं कािीिरी िरवडयासारखं वाटि 

राििं.  

स्त्री नोकरी, हिंहझनेस करि असली िरी र्नाने घर, र्ुल,ं नवरा नािेवाईक, सण- वार 

याि गंुिलेली असिे िण या टप्प्यावर िी स्विःला एकटी सर्जिे. खूि िळवी, इर्ोशनल, 

संवेदनशील िोिे. कोणीच आिडयाला सर्जून घेि नािी. कोणाला आिडयासाठी वेळ नािी. 

कािीवेळेला आिल ंकुणी कौिुक करि नािी, अॅहप्रहशएट करि नािी याचा  सल र्नाला लागून 

राििो. कुणाला आिली गरज उरलेली नािी. अगदी नवरासुद्धा आिडयावर अवलंिंून नािी. 

उलट आिण नसलो की त्याला िंरं वाटिं. आजादी हर्ळिे. ि ंएवढं म्िणिो की एक-दोन ददवस 

र्जा वाटि.े िण नंिर करर्ि  नािी ि ंिुझ्याहशवाय. ि ेऐकल ंकी सुखद वाटिं र्नाला हिच्या. 



कधीकधी राग येिो या 'टवेन्टीफोर िंाय सेव्िन' शेड्यलूचा आहण र्ग र्ुद्दार्च फ्रें डसस, हभशी, 

दकटी िाटी नािीिर कािीनाकािी हनहर्त्ताने िंािरे जायचं, शॉबिगला  जायचं आहण घरािून 

दरू जायचं एवढीच र्जेची कडिना असिे स्त्रीची. हिच्या आयुष्यािल ेरोलसस िंदलण्याची वेळिी 

जवळ आलेली असिे. र्लुी लग्न िोऊन दरू जािाि आहणआईवर अवलंिंनू असणारा र्लुगा लग्न 

झाडयावर िंायकोचाच िोईल या भीिीने िी खूि हवचार करि राििे. भहवष्याची काळजी 

करिाना स्विःचा विवर्ान िी नीट जगि नािी. खरं म्िणजे आयुष्याचा नवा चॅप्टर ओिन िोि 

असिो. एक नवी सुरुवाि िोि असि.े  

िुरुर् र्ात्र दफफ्टीजकड ेिाििाना म्िणिाि 'एज इज जस्ट अ नंिंर' ' वुई  आर दफफ्टी 

अॅड दफट' आिण वयाने वाढलो असंन सर्जिा िे स्विःला जास्ि 'िंेटर अडॅ वाइजर' सर्जिाि. 

'र्ी िन्नाशीचा नािी उलट र्ी अठरा वर्ाांचा आि ेिण िंत्तीस वर्ाांच्या एक्सहिररयन्ससि ' असं 

त्यांना वाटि.ं या वयाि िे िंऱ्यािैकी सेटल झाले असडयाने िुलनेने  िे 'कुल' राििाि. अथावि 

जॉिं  सॅरटसफॅक्शन, स्टेटस, फायनाहन्शयल हसक्युररटी असेल िर ि ेसिज िोिं. िुरुर् आिडया 

इर्ोशन्स, अॅन्क्झायटी, स्रेस क्वहचि दाखविाि, िंोलून व्यक्त करिाि िण आिडया िाटवनरने िे 

न सांगिािी ओळखल ंिर लिान र्ूल िोिाि. िमॅ्िररग करून घ्यायला त्यांना फार िंरे वाटिे. 

र्ूळ स्वभाव हिंनधास्ि आहण िॉहझरटव्ि असला िर Fifty the ultimate forward अस ं

आयुष्य िे जगिाि. स्िेकट्ट्स डोळ्यावर आले की त्यािून आयुष्याचे हवहवध रंग िंारकाईने 

न्यािाळिाि. कािी जण र्ात्र र्लुांचे फ्यूचर, एज्युकेशन, जॉिं, लग्न या बचिेि स्विःचं आयुष्य, 

स्विःचे आनंद, आवडीहनवडी अगदी िंेहसक नीड्ससुद्धा हवसरून सारं कािी सॅदक्रफाईस 

करिाि.  

स्त्री असो ककवा िुरुर् दोघांर्ध्येिी खरं म्िणजे एका अडलड, उत्फुडल र्ुलीचं आहण 

आनंदी, प्रसन्न र्ुलाचं र्न असिंच असिं. लग्नानंिर िे हववािाच्या नात्याि िरस्िरांशी िंांधल े

जािाि. एकत्र जगिाना कुटंुिंाची काळजी घेिाि, किवव्य िूणव करिाि. वयाच्या या दसुऱ्या 

टप्प्यावर जेव्िा िंचहवशी दसुऱ्यांदा येिे िेव्िा त्यांचं ' इर्ोशनल िंॉबन्डग' अहधक गहिरं व्िाव.ं 

त्या नात्याि नावीन्य, चैिन्य, सुगंहधििण रािावं यासाठी कािी वेगळं र्दु्दार्, जाणीविूववक 



करायला  िव.ं आिडयाच िाटवनरच्या प्रेर्ाि दसुऱ्यांदा िडण्याची िी स्टेज आि.े लग्नािूवी जी 

हूरहूर, जी लगिंग, जो कन्सनव, जे ियार िोण,ं एक दसुऱ्याची आवड जिणं िोिं िे िुन्िा 

व्िायला िव.ं नािं जसं हवश्वासावर फुलिं, िंिरिं िसं िे एकदसुऱ्याच्या आनंदाने िुढे जािं. िी 

वरे् आयुष्यािडया कहर्टर्ेंटची, आकर्वणाची, ओढीची, काळजी घेण्याची, रोर्ान्स, 

टूगेदरनेसची, प्रेर्ाची असिाि. प्रेर्ाचे शब्द, िलकासा स्िशव, चेिऱ्यावरचे िास्य, आिण 

एकर्ेकांना िवे आिोि िी डोळ्यािली भावना लग्नानंिरच्या या टप्प्याििी खूि सखुकारक 

असि.े प्रत्येकाने दसुऱ्यासाठी असण ंआहण साऱ्या जगाचा सार्ना करण्यासाठी दोघांनी असणं 

म्िणजेच 'हववािाचं िकं्क नािं ' आि.े नवरा -िंायको म्िणजे 'टॉर् अॅड जेरीच' ज्यांचं िटििी 

नािी आहण त्यानंा एकर्ेकांहशवाय करर्ििी नािी. म्िणूनच ि ेररलेशनहशि चार्डर्ग ठेवायला 

िवं कारण 

Marriage is not a noun,  

It is a verb.  

It is not something you get, it is something you do.  

It is the way you love your partner everyday.  

  



डॉ . सौ . स्वािी हवनय गानू 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे वाचक ऑ. स्वािी गानू यांना 

“र्ुलांच्या र्नाि डोकाविाना” या ई ऑहडओ िुस्िकार्ुळे 

ओळखिािच. सध्याच्या वाढत्या र्नोप्रदरू्णाच्या काळाि 

व्यक्ती व्यक्तींर्धले संिंंध, िणाव, लिान र्ुलांच्या वागणुकीचे 

प्रश्न   ढ            .             .       

                     १५             .        'हवद्याथी 

विवनसर्स्येि हशिकाची भूहर्का' ह्या हवर्यावर संशोधन 

                   . गावकरी, सकाळ, लोकर्ि, र्िाराष्ट्र 

टाईम्स विवर्ानित्राि सदर लखेन, लोकसत्ता विवर्ानित्राि 

शैिहणक हवर्यावर लखेन   प्रश्न उर्लत्या वयाचे, िोल 

सांभाळिाना िुस्िकांचे लेखन                .  

                              . नाहशक, िुणे आकाशवाणीवर 

सर्ुिदशेनात्र्क कायवक्रर्, युवा स्िंदन, र्ुलाचं्या र्नाि डोकाविाना, र्ैत्री िरीिेशी इ. 

हवर्यांवर साित्याने व्याख्याने िसेच कथाकथनाचे कायवक्रर्          . 

  .               हनवृत्त र्ुख्याध्याहिका      साहवत्रीिंाई फुले हवद्यािीठ, िणु े

यांचे िफे िंहिःशाल व्याख्यािा म्िणून हसहनयर कॉलेहजयन्सशी संवाद               . 

       र्िाराष्ट्र शासनाचा राज्यस्िरीय आदशव हशहिका िुरस्कार र्ा. र्ुख्यर्ंत्री ह्यांच्या िस्िे 

प्रदान करण्याि आला आि.े 

ई साहित्यच्या वाचकांसाठी त्या आिली व्याख्याने व लेखन हवनारू्डय उिलब्ध करून 

दिेाि. या र्ागे त्यांचा उद्देश केवळ र्नोरंजन नसनू, वेगवेगळ्या स्िरािील वाचकांियांि िोचणे 

आहण त्यांचे र्ानसशास्त्रीय प्रश्न सुटण्याि र्दि िोणे िा आि.े आिल ेअहभप्राय जाणून घेण्यास 



त्या उत्सुक असिाि. प्रहथियश प्रकाशकांकडून र्ागणी असिानािी त्या आिल े साहित्य ई 

साहित्यला दिेाि, यािंद्दल आम्िी त्यांचे ऋणी आिोि. 

             

 

 



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

आिा र्राठी ई िुस्िकं िुम्िी www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा. 

ककवा esahity@gmail. com ला कळवून र्ेल न ेहर्ळवा. ककवा 7710910171 

िा नंिंर सेव्ि करून या नंिंर ला िुर्चे नांव व गांव Whatsapp करून 

िुस्िके whatsapp र्ाग ेहर्ळवा. ककवा ई साहित्यचे app. https://play. 

google. com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या बलकवर उिलब्ध 

आि.े िे download करा. ि ेसवव र्ोफ़ि आि.े  

आिा ठरवलंय. र्राठी िुस्िकांनी अवघं हवश्व व्यािून टाकू. प्रत्येक 

र्राठी सुहशहििाच्या र्ोिंाईलर्ध्ये दकर्ान िन्नास र्राठी िुस्िकं 

असलीच िाहिजेि.  प्रत्येक र्राठी र्ाणसाच्या!  

िुर्ची साथ असेल िर सिज शक्य आि ेि…े कृिया जास्िीि जास्ि 

लोकांना याि साहर्ल करून घ्या.  

आिले नम्र 

टीर् ई साहित्य 

 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks

