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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

दृष्टीतील सषृ्टी 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेिाचकाांना विनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण िाचो िा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद िाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यािां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्राांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

वमवियािर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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दृष्टीतील सषृ्टी  

सावित्री जगदाळे 

Email:savitrijagdale65@gmail.com 

Mobile: 97659 88993 

 

या पसु्तकातील लेखनाच ेसिव हक्क लेवखकेकिे सरुवित असनू पसु्तकाचे वकां िा त्यातील 

अांशाच ेपनुमुवद्रण िा नाट्य, वचत्रपट वकां िा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेवखकेची परिानगी 

घेण ेआिश्यक आह.े तस ेन केल्यास कायदशेीर कारिाई (दांि ि तरुुां गिास) होऊ शकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 

artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 

Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.  
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प्रकाशक  :ई सावित्य प्रवतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

 

प्रकाशन : १५ मार्च २०२२  

©esahity Pratishthan® 2202  

• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकता.  

• िे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा िाचनाव्यवतररक्त कोणतािी 

िापर करण्यापुिी ई -साहित्य  प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आिे.  
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लेखानुक्रम 

 

• आत्मननर्चरता 

• र्ाररका - वारी- आंतररक नाते 

• जावे त््ांच््ा वंशा 

• उन्हाळकामे 

• *शेती मुळे नि्ा होतात आत्मननर्चर 

• नशक्षण की ज्ञान 

• देव आनण प्ाचवरण 

• 'स्वतः नवर्ार करा' 

• मातीमा् 

• कनवता लेखन 

• रस्ता रंदीकरण 

• लवण स्तंर्  
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आत्मननर्चरता 

 

मळ्यात आम्ही शेती करायला लागल्यापासनू पवहल्याांदाच काांदा 

लािला. दोन िेळा हरभरा पेरला. एकदा उगिलाच नाही. दसुऱयाांदा 

अिकाळी पािसाने गेला. मग वतथे काांदा लािा असां भाऊां नी सावगतलां. 

त्याांच्याच शोतातलां रोप आणलां. बायका लािनू काांद्याची रोपां लािली. 

पांधरा वदिसाांनी बारीक बारीक तण उगिले. तेव्हा अनभुिी शेजारीण 

म्हणाली. " बारीक आह े तोिरच काढून घ्या तण. मी माळ्याच्या 

म्हातारीला पाठिनू दतेे. " म्हातारी आली. वतला पाहूनच िाटलां ही कशी 

भाांगलणार... दात सगळे पिल्यामळुां तोंिात जीभ हलत होती. 

हातापायाांच्या काि्या. वतला काम साांगणांही नको िाटू लागलां. मी 

वतच्याकिे बघत होत.े ती म्हणाली. कुठां भाांगलायचां? वतला शते दाखिल.े 

वतनां पटकन सरुिात केली. काांद्याांच्या रोपाांत अलिार बसनू जमीन 

भसुभशुीत केली. बारीक तण काढले. उरकही भरपरू. तरण्या बायका सदु्धा 

एिढया भरभर काम करणार नाहीत. बदु्धी. स्मरणशक्ती तल्लख. तेिढाच 

चाणािपणा. ऐ ांशी तरी िय असािे. 

मला प्रश्न पिू लागले. काय खाल्लां असेल वहनां ही एिढी वनरोगी 

तरतरीत कशी?  
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 एकटी राहते. बँकेत ठेि जमा आह.े स्ितःचा दिाखाना स्ितः 

करत.े आधारकािव आह.े स्ियांभ.ू आत्मवनभवर म्हणजे काय ते वतच्याकिे 

बवघतले की कळत होते. आत्मवनभवरता येण्यासाठी कष्ट आवण स्िािलांबन 

वततकेच महत्त्िाचे असते. 

गप्पा मारत असताना वतला विचारले. मटण खाता का? 

"खाते की. पांधरावदिसात्न आणते. मी फकस्त अांिी मटण खाते. 

सकुट. सोिां. बोंबील. वचकन असलां काय खात नाय. पािशेर मटण आणत.े 

मी चालत जाते म टण आणायला. दोन टायम परुतां. हािां अवजबात दऊे 

नको म्हणते त्याला. त्याला माहीत झालांय. 

रातच्याला बशीभर भात करते. त्यात लसणू काांदा बटाटा चटणी 

मीठ घालते. झालां जेिाण. " आजी गप्पीष्ट होत्या. जनु्या आठिणी ताज्या 

करत होत्या. सासबुाई ांच्या आठिण साांगत होत्या. 

 आजी दसुऱया वदिशी सािेनऊलाच आल्या. किा कोरून तण 

काढलां. पैसे द्यायला लागले तर म्हणाली, 'एिढां कशाला? कमी करा. '  

बळेच वदले. पनु्हा भाांगलायला यायचां कबलू केलां. 
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 र्ाररका - वारी- आंतररक नाते 

 

 गोतम बदु्धाांनी सांघाला चारीका करण्याचा उपदशे केला. 

"वभक्खुांनो, बहुजनाांच्या वहतासाठी ,सखुासाठी लोकाांिर अनकुां पा 

करण्यासाठी आवण दिेमनषु्याचे साफल्य, वहत, सखु याांसाठी तमु्ही चालत 

रहा. " (सिोत्तम भवूमपतु्र गोतम-आ.ह.साळुांखे) या पसु्तकातील हा उतारा 

िाचला आवण मला िारीची सरुुिात का झाली असेल याचा थोिासा 

अांदाज आला. नेहमी िाटायचां , "का सरुू केली असेल तकुारामाांच्या 

मलुाने, नारायणाने ही िारी ?" 

आपल्याकिे तीथव यात्रा करणे तस ेहोतेच. पणु्य प्राप्ती व्हािी म्हणनू, 

मोि प्राप्ती व्हािी म्हणनू तीथव यात्रा करायचे. पण ठराविक काळ वकां िा तोच 

मागव असां काही नसतां. िारीला मात्र ठराविक काळ, मागव, मकु्काम ठरलेलां 

असतां. (िारीच व्यिस्थापन जबरदस्त असते. अवतशय वशसतबद्ध , 

काटेकोर असत.े) सगळ्याांनी एकत्र पायी जाणां, असां का असािां असां नेहमी 

िाटायचां. 
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 आता िाटतां तकुारामाांनी हा मनातला विचार नारायणाला तर 

साांवगतला नसेल ??? त्याांची इच्छापतूी करण्यासाठी नारायणान ेिारी सरुू 

केली. कारण तकुोबाांचे विचार बदु्धासारखेच होते, आहते. बहुजन वहताय, 

बहुजन सखुाय या उद्दशेान ेचारीका करा. चालण्यामळेु लोकाांना धमव साांगता 

येतो. त्याांचां कल्याण करता येत.े म्हणनू एका वदशेला एकजणान े जाऊन 

लोकाांच्या कल्याांणासाठी उपदशे करािा. वभक्खुांनी चाररका करािी असां 

त्याांनी साांवगतले. स्ितःही चार दशकाांहून अवधक काळ त्याांनी चाररका 

केली. िारकरी सांप्रदायाचे विचार, आचार बवघतल ेतर बदु्धाच्या विचाराांचा 

हा आधवुनक अितार िाटतो. ठाम मत माांिण्यासाठी माझा तिेढा अभ्यास 

नाही. इतराांनी वलवहले आह ेतेच माांिण्याचा हा प्रयत्न. 

 विठ्ठल हा बदु्धाचा अितार आह ेअसां सांताांच्या अनेक अभांगातनू 

रामचांद्र ढेरेंनी िगैरेंनी दाखिल ेआह.े 

 बदु्ध धम्म जेव्हा भारताबाहरे घालिनू वदला तेव्हा सगळाच्या 

सगळा जाण ेशक्य नसत.े काही अांश राहतो, उरतो. सपु्त अिस्थेत, गपु्तपण े

कुठेतरी िाढ विस्तार, विकास होत राहतो. उजळ माथ्यान ेनसेल िािरत पण 

िेष बदलनू धम्म वटकिनू ठेिण्याचा प्रयत्न झाला नसेल कशािरून.... 
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 चाररका बद्दल िाचल्यािर तर खात्रीच िाटली. लोकाांचे कल्याण 

करायच ेअसेल तर चालले पावहज.े ह ेअसे विचार तकुोबा घरात, मलुाांजिल 

बोलत असणार. वजिांतपणी ते साध्य झालां नाही की मागे राहणारे त्या 

व्यक्तीची इच्छा पणूव करण्यासाठी अनेक कष्ट घेतात. तसांच ह े िारीचे 

असािे. असां माझे िैयवक्तक मत आह.े. 

हाच सांदभव या पसु्तकात आह.े ते पाहून खपू आनांद झाला. 

"बौद्ध चारीका तथागताांच्या वकां िा सारीपतु्त िगैरेसारख्या एखाद्या 

वभक्खचु्या नेततृ्िाखाली वनघत असत. या चाररकेत सामील झालेले वभक्ख ू

पायी चालत असत. िाटेत जागोजागी लोक त्याांचे भोजन, वनिास िगैरेंची 

व्यिस्था करत. एखद्या सांतदृष् य व्यक्तीच्या नेततृ्िाखाली वदांिी नेमकी या 

चाररकेच्या स्िरूपाचीच असते. वदांिीत िारकऱयाांना सन्मानाने भोजन वदल े

जाते. त्याला कधीही वभिा मानले जात नाही. उलट िारकऱयाांना भोजन 

दणे्यामळेु आपला गौरि िाढतो. अशी भािना असते. " (सिोत्तम भवूमपतु्र 

-गोतम) आ.ह.साळुांखे. 

 िारकऱयाांची जातपात पावहली जात नाही ही बाब येथे मदु्दाम 

अधोरेवखत केली पावहज.े आधवुनक वदांिी पावहल्यानांतर बौद्ध चाररकेचे 

आवण िारीचे साम्य लिात येत.े 
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िारकरी माधकुरी घेत. तर बौद्ध वभक्ख ू वपांिपात घेत. पींिपात 

दतेाना जसा दणेाराला आनांद दतेो, सन्मान दतेो तीच भािना िारकऱयाांना 

माधकुरी दतेानाची असते. 

 माझे माहरे मेखळी. ता. बारामती लहानपणी नेहमी िारीच्या िेळी 

आमच्या घरी वदांिी मकु्कामाला उतरायची. तेव्हा चलुते आवण ििील दोघे 

वमळून मोठां कायव असल्याप्रमाणे िारकऱयाांसाठी सगळां करत. घरातल े

सगळेच लहान थोर अवतशय आनांदाने आगत स्िागत करत.जेिण 

झाल्यािर भजन कीतवन असे. त्यातही सहभाग घेतला जात. तवे्हा िविलाांना 

िारकरी आग्रहान े अभांग म्हणायला लाित. अण्णा शास्त्रीय सांगीताच्या 

ताल ठेका धरायला लािनू ताना घेत, आळवित अभांग म्हणत. िारकरी 

िाहिा म्हणत. (बापूांच्या, आण्णाांच्या गळ्यात तळुशीची माळ होती.) साध े

शेतकरी असलेले आण्णा अभांग म्हणतेिेळी िेगळेच भासत. 

 वदांिी येणां म्हणजे उत्सि असायचा. पहाटे सगळे िारकरी वनघनू 

जात. चहा न घेताच. त्याांच्यातील हा व्रतस्थपणा बौद्ध वभक्ख ू प्रमाणेच 

िाटतो. िारकरी िय, श्रीमांती, स्त्री परुुष, जातपात या बाबतीत भेद करत 

नाहीत. अशीच समानता बौद्ध धमावचा पाया आह.े 
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 त्याकाळी वपांिपातासाठी येणाऱया वभक्खुांचा कोणी वतटकारा करत 

नव्हतेच. तसेच आताच्या िारकऱयाांचा कोणी राग करत नाहीत. आजच्या 

वदांिीत मुांिण केलेले आवण वचिर धारण केललेे वभक्ख ू बाह्य स्िरूपात 

वदसल े नाही तरी विचार बौद्ध चाररकेसारखेच आहते. वदांिीच े आवण 

चारीकेचे आांतररक नात ेयातनू स्पष्ट होते. 
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जावे त््ांच््ा वंशा 

 

गािाकिे घर केलां तेव्हाच घराशेजारी दोन गुांठे जागेत भाजीपाला 

करायचा असां ठरिलां . यािेळी शेतात मगू पेरला . किेन ेपािटा, भेंिी , 

गिार, दोिका, गोसािळी, कारल ेयाांच्या वबया टोकल्या . िाांगी , फ्लॉिर , 

कोबी, वमरच्या याांची रोपे लािली . शेप,ू चाकित , पालक, मेथी , 

कोथींबीरच्या वबयाांची वचमटू वचमटू लािली. सतत पाऊस पित होता 

त्यामळेु पाणी द्यायची गरज पिली नाही. मगू चाांगला आला . शेंगा काळ्या 

पिू लागल्या की तोिायच्या . पवहल्या वदिशी दोन बादल्या भरल्या . िाकून 

तोिाव्या लागत त्यामळेु कां बर दखु ूलागली. तरी घरच्या शेतातला आवण 

खत , वकटकनाशके न िापरता आलेला. त्यामळेु त्याचां समाधान जास्त. 

नांतर एक दोन वदिसाांनी थोि्या वनघत रावहल्या . यासाठी गौरी गणपती 

गािाकिेच बसिायच ेठरिल.े त्यामळेु िरचेिर मगुाच्या शेंगा तोिता येतील 

. गौरी गणपती बसिताना सनू , मलुगा आलेले. घरातली सगळी काम े

झाल्यािर सनुबाई कुठेतरी वफरून येऊ म्हणाली . खेि्यात शेतावशिाय कुठे 

जाणार ... 

लाांबच्या शेतात गेलो. हल्ली जास्त ऊसाचीच शेती केली जाते . 

आमच्या शेतात उांच िाढलेला ऊस होता. टॅक्टरन े नाांगरल्या मळेु बाांध 
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राहतच नाही . मग शेतातनूच िाट काढत जािां लागतां. शेजारच्या 

सोयाबीनच्या शेतातनू वनघालो. गिुघ्या एिढां पीक त्यात गितही भरपरू . 

अनेक वठकाणी लाल मुांगयाांची िारुळे . साप असण्याची शक्यता . नीट 

बघनूच चालािे लागते. आम्ही दोघे , सनूबाई, सहा िषावचा नात ू अस े

वनघालो . मलुगा आदल्या वदिशीच जाऊन आल्यामळेु येणार नाही 

म्हणाला. त्याला अनभुि आलेला . 

 थोिे चालणां झाल्यािर ह्याांनी मागे िळून बघण्याच्या नादात 

िारुळािर पाय पिला . त्याांच्या पॅण्टिर सगळीकिे लाल मुांगयाच . पॅण्ट 

काढून मुांगया झटकून मग पनु्हा घातली. थोि्याफार मुांगया आम्हालाही 

चािल्या . शौयव नाचायला लागला. सनूबाई म्हणाली , कशाला आलोय 

आपण इकिे ? म्हटलां तलुाच हौस वफरायला जायची. माझ्या आवण 

शौयवच्या कपि्याांना कुसळे भरपरू लागली. सोयाबीनच े शेत सांपल्यािर 

ऊसाच्या शेतातनू जािां लागलां . ऊसाचे काचोळे हाताला कापत होत.े 

हातान ेऊस धरला तरी मागच्या येणाऱयाच्या अांगािर पित होता . शौयव 

िैतागला.  

" अरे , शेतात आलां की स््ॉ ांग होतां . आजोबा बघ कसे भरभर 

चालतात . " 

" त्याांना सिय झालीय रोज रोज येऊन " शौयव िैतागनू म्हणाला . 
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ऊसाच्या बाहरे आल्यािर शेजारच्या काकी मलुाला बघनू 

म्हणाल्या , "आमच्या शेतातनू िाट होती की. इकिून यायचां नाही का? " 

त्याांचा मगू काढल्यामळेु शेत मोकळां होतां. शेजारी वहरिांगार आल्याचे 

भरघोस पीक होत े. पनु्हा एक ऊसाच ेशेत ओलाांिून उांबराच्या झािाखाली 

आलो. वतथ ेकपि्यािरची कुसळे काढली. शौयवन ेखाऊ खाल्ला . नकुतीच 

एका शेतात ऊसाची लागण केलेली . गेल्यािषी भईुमगू , हरभरा होता तेव्हा 

शेत कसां छान िाटत होतां. 

आता उांच िाढलेल्या ऊसामळेु जांगलात आल्यासारख ेिाटत होते 

. थोिािेळ थाांबनू वनघालो . येताना मात्र शेजारच्या आल्याच्या , मगुाच्या 

शेतातनू आलो. तरी िर खाली बाांध , पािसान ेभरपरू तण िाढलेल ेआवण 

वनसरिी जमीन. सापाची वभती . मुांगयाांची िारूळे चकुित आलो. रस्त्यािर 

आल्यािर सटुकेचा वनश्वास सोिला. ह ेदोन तीन वदिसाांनी शेतात चक्कर 

मारतात. त्याांना काही िाटल ेनाही . पण आम्हाला ्ेकींग पेिा अिघि 

अनभुि आला. शेतकऱयाांच्या कष्टाची जाणीि झाली. रोज वकती यातना 

त्याांना सहन कराव्या लागतात. जाि ेत्याांच्या िांशा तेव्हाच कळत.े 
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 उन्हाळकामे 

 

कोरेगाि कुमठे ह ेआमचां गाि. गािाकिे गेली होती. सगुी सांपली 

होती. िैशाख िणव्या सारखा पेटून उठला होता. एखादां घर छपराचां, एखादां 

स्लॅबचां. बाकी सगळी पत्र्याची. जनुी असतील तर उांची कमी. त्यामळेु 

भट्टीसारखी घरे तापत होती. अशातच उन्हाळी कामाची गिबि सरुू होती 

बायकाांची. बाप ेकुठेतरी झािाच्या सािलीला बसायचे, वतथांच लिांिायाच.े 

बायकाांना ही मभुा नव्हतीच. त्या वशजत घरातच बसणार. स्ितः वशजणार, 

उन्हाळकामाची दळण ेदळणार, वशजिणार. वमरच्या वनििायच्या, िषावचां 

वतखट करायचां. हळद कुटून ठेिायची. आता शाांपमूळेु वशकेकाईला सटुी 

वदलीय. हरभरा, तरू, मगू, उिीद, घेििा, पािटा अशा वकतीतरी िाळी 

करायच्या. उरलेल े वबयाण्याांसाठी राखेत घालनू ठेिायच.े सगळी धान्य 

िाळिनू ठेिायची. यात जि उचलाउचलीच्या कामात परुुषाांची मदत 

घ्यायची, बस एिढेच. 

 शेियाचा शेिगा आल्यािर बरेच हौशी बापे शेिगा दळायला 

बसायचे. पण याला अपिादच. बाकी सगळा बायकाांचा कारभार. आवण 

त्याांना गजुगोष्टी करायला, उणीदनुी काढायला परुुषाांची लिुबिू नकोच 

असते. एकमेकींना मदत करत कामे कशी चटुकीसरशी होतात. बायका 
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एन्जॉय करतात उन्हाळाही ! तोही काम ेकरत !! बायकाांना कुठे सटुी असते. 

कामात बदल हीच सटुी. 

 मी सलुाबाईकिे गेली होती. तर त्याांनी मगुाची िाळ दाखिली 

आवण म्हणाल्या, "नेतीस का तलुा साांंांिगयाला?" वकलोभर िाळ िब्यात 

आवण त्यातलीच ने म्हणत होत्या. गररवबतले मोठां मन वदसत होतां. 

गररबीतच मनां श्रीमांत, समदृ्ध असतात का? असो. 

 "मी करते की, कशी करायची ते साांगा." मी म्हटलां. त्याांनी मगू वदले 

आवण मगुाची िाळ कशी करायची ते साांवगतले. म्हणाल्या, " मगुाला तेल 

वमठाचा हात लािनू किक तापि ू.घरच्या जात्यािर भरि न्हायतर वगरवनत्नां 

आण भरिून. पॉलीस करून आण. मग वभजत घाल न्हायतर पीठ करून 

आण. मग त्यात लसणू घाल. ताांबिी चटणी घाल. वजरां घालनू कर साांिगे. 

मी येत ेघाल ूलागायला. कर! मी केल्यात्यय. तलुा ने. वहरव्या वमरचीचे दऊे 

का ताांबि्या चटनीचे?" असे म्हणनू त्याांनी एका वपशिीत साांिगे वदलेही. 

म्हणाल्या, "लोखांिाच्या तव्यात कर. कालिण बघ कसां लागतांय. काांदा 

कापनू घाल. िायच शेंगदाण्याच कूट घाल." मी घरी गेल्यािर केलां 

लोखांिाच्या कढईत. मस्त झालां साांिगयाच कालिण. 

 मग मलाही उत्साह आला. आपणही करािां असां िाटू लागलां. 

मगुाला तेल लािल.े उन्हात तापिल.े भरिून पॉलीस करून आणले. त्यात 



दृष्टीतील सषृ्टी             सावित्री जगदाळे 

  

19 

 

आणखी िाळी घातल्या. दळून न आणता वभजिनू िाटली िाळ. वमक्सरिर 

िाटताना ही िैताग आला. पिूी तर पाट्यािर िाटायच्या िाळ बायका. 

वकती काम करायच्या बायका... आताही करतातच. शेतातली काम ेकरून 

म्हशी, शेळ्या राखायची. त्यामळेु माहरेाला सदु्धा राहता यायचां नाही. 

यालाही अपिाद होत.े... सैपाक करून धारा काढणे, शेणपाणी करणां... 

हजार कामां... 

सणिार करून त्या वनगतुीने उन्हाळकाम े करायच्या. गव्हाची 

घरातच रिा, सोजी काढायची. त्याच्या पाटीिर शेिया, बोटिां करायच्या. 

ज्िारी सिून भिावयची. वभजत घालनू वशजिायची. त्याच्या भातिि्या 

घालायच्या. उिीद भरिून, उखळात मसुळाने सिायच.े शभु्र िाळ 

करायच्या. पॉलीस केल्यासारखी. त्याचे शभु्र पापि. छोट्या कणगया 

भरायच्या पापि, भातिि्या, सालपापि्यानी. ताज्या कैऱयाांच े लोणच,े 

भईुमगुाच्या शेंगा, वनखाऱयािर भाजलेले पापि, भातिि्या. ... 

 या सगळ्या आठिणी मनात मगृजळा सारख्या चरके दऊे 

लागल्या. आवण आपण वनदान साांिगे तरी घालयचेच असां ठरिलां. सगळा 

अट्टाहास करत घातले साांिगे. ह ेसगळे उपदव््याप करताना वकतीतरी िेळ 

गेला. मन सतत विधा मनवस्थतीत. याला िेळ घालिायची गरज आह ेका? 

सगळां विकत वमळतां. एिढ्या िेळात काहीतरी वलहून झालां असतां. कथा, 
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कविता, लेख. काहीच नाही तर वनदान पसु्तक िाचले असते. एकदा मनात 

तरळून गेले, मी अशा वकरकोळ कामात का िेळ घालि?ू पण या विचाराांची 

लाज िाटली मला. कुठलेच काम वकरकोळ नसत.े मला खायला लागते तर 

मला करायलाच हिे ना??? 

 पिूी िषवभर भाजीपाला उपलब्ध नसे. पािसाळ्यात तर 

दळणिळण ठप्प असायचे. मळुात शेतकरी भाजीपाला विकतच आणत 

नसत. जे आपल्या शेतात वपकतां तेच खायचां. वपकलेला भाजीपाला काही 

प्रविया करून वटकिनू ठेिायचा. हरभाऱयाच्या ओल्या पाल्याची भाजी 

अप्रवतम लागते. ती िाळिनू ठेिायची. वतचा गगवटा आठिला तरी तोंिाला 

पाणी सटुतां. साांगली भागात िाांगयाच्या फोिी हळद मीठ लािनू िाळिनू 

ठेितात. वसझन नसताना त्याांचां कालिण करतात. किधान्याांच्या िाळी, 

उसळी तर आहतेच. त्या िाळींच ेसाांिगे करतात. नगर भागात यालाच ििे 

म्हणतात. याची चि िेगळीच असते. करण्याची पद्धतही िेगिेगळी. 

 खारििे तळल्यािर कमळसारखे वदसतात. कुरिि्या मला जमतच 

नाहीत. त्याांचा व्याप खपू आवण चकुण्याची शक्यता जास्त. मी त्या 

भानगिीत पित नाही. कारण तळलेल ेकोणी खात नाही घरात. पापिही 

भाजनू खातात. िानिळ्याच्या बवहणीनां, िवहनीनां वदलेल्या सणािाराला 

परुतात. शेिया तर आता कोणच करत नाही. पाटीिर िळायचे निीदार 
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पाट्या कुठे वदसतही नाहीत. शेिगा आला. त्याला नाि ेठेित ठेित आता 

मशीनिरच्या शेिया सगळे खाऊ लागले. त्यातही मागीसारखी व्हरायटी 

येऊ लागलीय. बटाटा घालनू केलेल्या शेिया मावगसारख्याच लागतात. 

असां काय काय निां येतां. जनुां मागां पित जातां. बदल होत राहतात. सगळांच 

सहज वमळू लागल्यािर बायकाांचां उन्हाळ्यात काय होईल? भट्टीसारख्या 

घरात त्याांना टी. व्ही. बघतच बसािां लागेल...??? की एसी बसिनू घेतील 

विकतचे साांिगे पापि चघळत??? 

 परुुषाांना अशा बदलाचां फारसां काही दणेां घेणां नसािां. आिितां 

जेिण ताटात आलां की बस. ते कुठून आलांय की घरात केलांय, कसां केलेय, 

वकती त्रास झालाय ... याचा विचारही करत नाहीत. यालाही अपिाद 

असतात. असो... आताही मी साांिगे घातले की लेख वलहीला याचां माझ्या 

निऱयाला आह ेका काही दणेां घेणां. जेिण चिदार असलां म्हणजे झालां. 

बाकी काही कर. .. पाठ दखुतेय म्हटलां तर म्हणतील, तलुा कुणी साांवगतलां 

होतां उद्योग करायला. न साांवगतलेलां बरां. 

 आपला आपण उन्हाळा सोसायचा. उन्हाळी काम े करत साजरा 

करायचा.  

किक उन्हाळ्याचा ही उत्सि केला बायकाांनी. दःुखात, त्रासात 

गारिा शोध ूपाहतात या बायका.  
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*शेती मुळे नि्ा होतात आत्मननर्चर* 

 

गािाकिे शतेात काम करणाऱया वस्त्रया या आत्मवनभवर असतात. 

शेतातील जिळ जिळ ऐ ांशी टक्के काम ेवस्त्रयाच करतात . पेरणी टॅक्टरने 

केली तरी काही वठकाणी हातान ेरोप ेलािणे , बी टोकणे यासाठी वस्त्रयाच 

लागतात. नांतर खरुपणी, भाांगलन आहचे. साधारण एका वपकाला दोन तीन 

िेळा भाांगलन करािेच लागते. त्यातनू वस्त्रयाांना रोजगार उपलब्ध होतो. या 

कामासाठी वशिणाची अट नसत े . वशकण्यासाठी एखादा वदिस परुतो. 

त्यामळेु तमुची इच्छा असेल आवण तमु्हाला गरज असेल तर कुणीही शेतीत 

काम करून रोजगार वमळि ूशकतो.  

भाांगलन झाल्यानांतर काढणी , मळणी असते. मळणी यांत्रािर 

असली तरी मदतीला वस्त्रया लागतात . बरां या कामाची शेतकऱ याला 

तातिीची गरज असतेच. सगुीमध्ये अगदी जास्त रोज दऊेन बायकाांना 

बोलािले जाते. 

 शेतीची काम ेबारमाही चालतात. त्यामळेु रोजगार सतत उपलब्ध 

असतो. शेतात काम केल्यामळेु मोकळी ताजी हिा वमळते. आपोआप 

व्यायाम होत असल्यामळेु आरोगय चाांगले राहत.े 
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 कुठे ना कुठे भाजी , तरकारी वपकिली जात.े येताना कुणीही 

भाजीचा िानिळा दतेात. नाहीतर अगदी कमी दरात ताजी भाजी वमळत.े  

वकत्येक बायका शेतात जाताना दोन तीन शेळ्या चरायला नेतात . 

वजथां भाांगलन िगैरे चाल ू असेल वतथेच बाांधािर झि्ुपाला शेळ्या 

बाांधायच्या . गळ्यातलां दािां जरा लाांब सोिायच े . त्याांचां त्या चरतात. 

येताना जळण , गित िोक्यािरून आणतात . शेळीचां औषधी ताजां दधू 

वमळत े. बोकि असेल तर तो विकून बरेच पैस ेवमळतात. यासाठी िेगळा 

िेळ दणे्याची गरज नसते. फारसा खचवही येत नाही. फक्त कष्ट करायची 

आवण िेळेच ेवनयोजन कराि ेलागते . आवण खेियातील वस्त्रया ते करतात. 

अशा अनेक उद्योगाांमळेु त्याांचां व्यिहार ज्ञानही उत्तम असते . वहशोबालाही 

पक्क्या असतात . भले वलवहता िाचता न का येईना . समहुाने काम 

केल्यामळेु त्याांचा मैत्रभाि िाढीस लागतो. एकमेकाांना मदत करणे . लगन 

कायावला एकत्र काम करणे , मोठ्याांचा सल्ला वमळणे यासाठी खचवही कमी 

वकां िा जिळ जिळ नसतोच . कजवबाजारी होण्याची िेळ येत नाही .  

आपल्याच माणसात काम करणामळेु आत्मविश्वास , वनभवयता येते 

. मानवसक स्िास्थ्य चाांगले राहत े. त्यामळेु झोपिीतही ती फार दःुखी नसत.े  

 आता बचत गट खेि्यातही असतात. त्यामळेु पैशाचा योगय 

विवनयोग त्या करू शकतात .  
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 शेतातील सगुीच्या वदिसात मगू , उिीद, चिळी , घेििा, हरभरा 

ही किधान्य ेआपल्या शेतात नसतील तर शेजारणी किून कमी दरात घेऊन 

त्याांना राख , वकटकनाशक पाििर लािनू िषवभराची साठिण करतात . या 

किध्यान्याच्या िाळी करून साठितात. गहू , ज्िारी याांची िषवभरासाठी 

साठिण करता येत.े सगुी मध्ये धान्य स्िस्त वमळत.े खेि्यात भईुमगुाच्या 

शेंगाही अशाप्रकारे साठिणू ठेितात .  

घरात जर असे िषवभर परेुल एिढ ेधान्य असेल तर ती गवृहणी केिढी 

तणािमकु्त राहू शकते. 

 एखादीचा निरा मलुगा दारुिा , जगुारी असतो तेव्हा वतला त्रास 

होतो. पण ती एकटी पित नाही. वतच्या साठी मदतीच ेहात सदिै तत्पर 

असतात. परुुष कमािता नसला वकां िा व्यसनी असला तरी केिळ 

वतच्यामळेु घरसांसार नीट चालतो. निरा दारू वपऊन घरात पिला असेल 

तर ती रात्रीच्या िेळी एकटी पाण्याचां दारां धरायला म्हणते वपकाला पाणी 

द्यायला जाते . साप िगैरे वदसतात आपण सािध राहयच े. काठी आपटली 

की वनघनू जातात . एिढा आत्मविश्वास वनमावण होतो वतच्यात . अपार कष्ट 

करून ही आनांदात वनरोगी आयषु्य जग ूशकते . समाधानाचां तेज वतच्या 

रापलेल्या , सरुकुतलेल्या चेहऱ यािर विलसत राहत.े म्हणनू तर शेतकरी 

वस्त्रया कधी आत्महत्या केल्याचे वदसनू येत नाही.  
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*नशक्षण की ज्ञान* 

 

अल्बटव आइनस्टाईन एकदा रेल्िेन ेप्रिास करत होता . वतकीट चेकर 

आल्यािर त्यान ेत्याला वतकीट मावगतले. आइनस्टाईन बराच िेळ वतकट 

शोधत होता पण सापित नव्हते . चेकर म्हणाला , 'राहु दते . तमु्हाला कोण 

नाही मागणार वतकीट. तमु्हाला सगळे ओळखतात .' तेव्हा आइनस्टाइन 

म्हणाला, 'मला कुठे उतरायच ेआह ेते कसां कळणार... ?' 

काही तासाांपिुी कुठे जायचां म्हणनू वतकीट काढलेल े . वतकीट तर 

जाऊ दते पण कुठे जायचांय तेही त्याला आठित नव्हते. 

 एकदा एका माणसान ेआइनस्टाइनला त्याचा फोन नांबर मावगतला 

तर तो िायरीत शोध ूलागला . तो माणसू म्हणाला, 'तमु्हाला तमुचाच नांबर 

माहीत नाही काय?' 

आइनस्टाइन म्हणाला , 'िायरीत वलवहण्याची सोय असताना 

िोक्यात कशाला ठेि ू?' 

आइनस्टाइन शाळेतही फार हुशार नव्हता. 

तो पररिेत उत्तरे पाठ करून वकां िा घोकून वलहीत असेल का? 
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तोत्तोचान ह े पसु्तक िाचनू बरेच वदिस झाले . फार सविस्तर 

आठित नाही. 

पण आशय आठितो. एक जणाने रेल्िेच्या िब्यात शाळा सरुू 

केली. कसलेही अटी वनयम नाहीत. गणिेष , पसु्तके याांचीही नाही. िेळेची 

आवण ियाचीही नाही. ज्याला जे वशकायचे ते वशका. कधी येऊन बसा. 

एक मलुगी शाळेत न बसता शाळेभोिती सायकल िरून फक्त चकरा 

मारायची . वशिक कधीही म्हणले नाहीत की , 'शाळेत येऊन बस , अभ्यास 

कर... उांिगया सारखी वफरू नकोस . निऱयाच्या घरी गेली तर आई बापाचा 

उद्धार करशील . . .' काही मवहन्याांनी स्ितःहून ती शाळेत येऊन अभ्यास 

करू लागली. पट पट वशकू लागली. वतच्या आातनू वतला वशकािांसां िाटलां 

. मग थोि्या काळातही उत्तम वशिण घेतलां जाऊ शकतां . फक्त थाांबण्याची 

तयारी हिी . आपल्याकिे सगळ्याच साठी सतत घाई चाललेली असते. 

कधी एकदा पाल्य वशकतोय आवण नोकरी , छोकरी/ छोकरा वमळितोय 

असां झालेलां असतां . पाल्य जरा िेगळां काही करायला गेला की 'िाया गेलां 

' असांच समजतात. 

 प्रत्येक जीि जन्म झाल्यापासनू सतत वशकतच असतो. त्याला 

कुणी शीक नाहीतर तझुां काही खरां नाही . भविष्य अांधारमय होईल . . . असां 
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साांगतात का? मग मनषु्य जन्मातच ह ेलचाांि माग ेका लागतेय. असो हा 

फार िेगळा विषय आह.े 

 वशिण ह ेज्ञान वमळिण्यासाठी असते की पररिेत भरपरू माकव स ्

वमळिण्यासाठी ... यािर तज्ज्ञाांची , विचारिांताांची बरीच चचाव झालीय. मी 

काही तज्ज्ञ नाही . पण मला पटलां ते वलवहलां . 

 मलुां नापास झाली की आत्महत्या करतात . म्हणनू पररिा घेणां बांद 

केलां . म्हणनू वशिकाांनी वशकिणांच बांद करायचां? . हा दोष कुणाचा? 

शाळेत कमी माकव  वमळिणारी , नापास होणारी मलुां पढुील 

आयषु्यात यशस्िी झालेली पहाण्यात येतात. उलट बोिावत येणारी मलुां पढुां 

त्याचां काय होतां ते गािातल्याांनाही कळत नाही . कुठेतरी िाचलां , आयटी 

इांवजवनयर मलुगा ्ेकींगला गेला होता. त्याला वखळा कसा ठोकायचा ह े

कळत नव्हते. शाळेत ह ेवशकित नाहीत. घरात मलुाने फक्त अभ्यास ूअसािां 

एिढीच अपेिा . 

म्हणजे वशिण िाईट आह ेअसां नाही म्हणायचां मला . पण त्यासाठी 

जी पालकाांची तांगिेतोि चाललीय ती बघित नाही. त्यात इांवगलश 

वमिीयममळेु तर आणखी कुतरओढ चाललीय . पालकाांची तर मानवसक , 

आवथवक दोन्हीतही तणाि . सहज वशिण का नसत े... लहाणपणी आम्ही 

लहाणाचे मोठे कसे झालो आवण कसे वशकलो ह ेआईबापाांना साांगताही 
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येणार नाही . एिढां सहज वशिण होतां. जगणां सकुर , सुांदर फुलिणारां . आता 

नसुती घसुमट होत े विद्याथ्याांची आवण पालकाांची ही . मलुाांना चाांगलां 

वशकिनू जांबो पगाराची नोकरी लािणां हचे पालकाांचां मोठां ध्येय असतां . 

मोठ्या शहरातील मलुां खपू यशस्िी झालेली वदसतात खेि्यातल्या 

लोकाांना . पण ते वकती एकाांगी पणाने वशकतात ह े त्याांच्या जिळ 

गेल्यावशिाय कळत नाही . ताांदळू साळीतनू येतो ह ेत्याांना माहीत असतां 

का? शेंगदाण्याचे झाि कसे असते हहेी माहीत नसत.े दधू तर वपशिीतच 

तयार होतां . ह े त्याांचां नॉलेज . याला अपिाद असतात. सजग पालक 

आपल्या पाल्याला सिाांगीण वशिण , ज्ञान दणे्याचा प्रयत्न करतातच . 

स्ितःचां आवण पाल्याचां जगणां समधृ्द , आनांदमय करतात. ह ेप्रमाण कमी 

आह.े रेट रेस मध्ये धािणारेच अवधक . 

 जगाचा पोवशांदा शेतकरी वलवहता िाचता का न येईना पण उत्तम 

ररतीन ेशेती करतो. पािसाचे अांदाज अचकू साांगतो. त्यान ेकुठलीही पररिा 

वदली नसताना तो यशस्िी शेतकरी होतो. वनसगावशी सांिाद साधत आपलां 

जगणां समदृ्ध , आरोगयमय करतो. इथेही अपिाद असतातच. तरी खेि्यातले 

जगणे नैसवगवक आवण अनभुिाने समदृ्ध असते. एकमेकाांना धरून राहण्याची 

उपजत जाण असते. पैशापेिा माणसुकीला जास्त महत्त्ि असते. तसां 

शहरात ह ेप्रमाण फार कमी िाटत े. शहरात सगळां पैशानी विकत घेता येतां 



दृष्टीतील सषृ्टी             सावित्री जगदाळे 

  

29 

 

असा समज असल्यामळेु पैशाची हाि अवधक आह.े खेि्यातही आह े. पण 

एकमेकाांचा धाक असतो वतथ.े  

पिुी गरुूकुलात कुठे पररिा होती? वतथे ज्ञानाजवन व्हायचे. ज्ञान 

वमळिणे आवण पाठाांतर करून भरपरू गणु वमळिनू टॉपर होणां ( काही 

मवहन्यात ते विसरून जाणे) यात फरक आहचे ना? सांत ज्ञानदिे , सांत 

तकुाराम कुठल्या विषयात पदिीधर होत े?  

 पिुीच्या लोकाांना वलवहण्याची उपलब्धता कमी असल्यामळेु 

पाठाांतराला महत्त्ि होत े. 

 नव्िदी पार केलेले माझे आजोबा वनमकी औटकी पाढ ेखाि खाि 

म्हणायचे . ते लिात ठेिणां तेव्हा गरजेचां होतां . सगळां वशकणां मौवखकच 

असे. आता आकलन , प्रवचती , सातत्य या गोष्टीना महत्त्ि रावहलेय का? 

घोकून घोकून उत्तरे वलहायची. भरपरू माकव स ्वमळिायचे . हचे पालकाांच े, 

वशिकाांचे आवण पाल्याचे ध्येय असते . 

 परदशेात कॉलेजला गेल्यािर विद्याथी चौफेर िाचन , सांशोधन 

करून , स्ियांअध्ययन करून विग्री वमळितात. आपल्याकिे िगावला दाांिी 

मारण्यात फुशारकी असते . असो . 

 सद्य पररवस्थतीत (कोरोना साथीत) जीि जगिणे महत्त्िाच े की 

पररिा दणेे ... 
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 आता तर गगुल िर हिां तेव्हा हिां तेिढी मावहती वमळत.े मग 

सांशोधन करणे , निवनवमवती करणे , कलेला िाहून घेणे याऐिजी घोकां पट्टी 

करण्यात आयषु्याची वकती िषव घालिायची ? विग्री वमळाली की नोकरी 

लागतेच असां नाही. पण या पदिीधराला जगण्यासाठी आिश्यक छोटी 

छोटी कामे करण्याची ही लाज िाटािी . . . ह े वशिणाचे महत्त्ि!!! 

िविलोपावजवत शेती वकां िा इतर धांदा करण्याचा ही कमी पणा िाटतो . 

गॅ्रज्यएूट मलुींना शेतकरी निरा वकां िा छोटा धांदा करणारा नको असतो वकां िा 

शहरातील नोकरी करणाराच हिा असतो .हचे आपलां वशिण... पररिा 

दऊेन पदव्या वमळिलेलां !!! फक्त नोकरी वमळिण्याची आस असलेलां!!. 

कलेला , खेळाला , नव्या विचाराांना काही स्थान असते का? 

ह ेमाझां (कदावचत अिाणीपणाचां ) िैयवक्तक मत आह े. कारण मला 

माणसाचा जीि , त्याचां जगणां जास्त महत्त्िाचां िाटतां . कुठल्या आईबापाला 

िाटेल आपल्या मलुाला सांसगव व्हािा. .. कोरोना झाल्यािरच त्याचे 

दषु्पररणाम कळतात. तेव्हा याचां गाभीयव ठेिायलाच हिां . वशिण , वशकणां 

सतत सतत चाल ूअसते. 

कोवव्हि १९ सांकटामळेु पररिा रद्द झाल्या आहते . त्यामळेु 

पालकाांची अस्िस्थता िाढलीय . म्हणनू काही सचुलेलां वलवहलां.  
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*देव आनण प्ाचवरण* 

 

 आतापयांतच्या सांशोधनाने हचे वसद्ध केले की दिे ही मानिाची 

कल्पना आह.े । वनवमवती आह े. वनसगावतील अनेक शवक्तमान घटकाांना त्यान े

दिे मानले. चांद्र, सयूव, नद्या, पिवत, ििृ, हचे आवदमानिाचे दिे होत.े 

 स्त्री आवण परुुष प्रवतक म्हणनू वशिवलांग पजुले जाऊ लागले. गण 

प्रमखु म्हणनू गणपतीची पजूा होऊ लागली. पिूी गणपती मातीचा करून 

त्याची प्राणप्रवतष्ठा केली जात असे. त्याची दिुाव िाहून पजूा केली जायची. 

आरती करून मोदकाांचा नैिद्य दाखिनू पजूा सांपन्न व्हायची. ह े अगदी 

पांचिीस तीस िषाांपिूी होत.े सगळ्याांनाच गणपती करता येत नसनारच. मग 

मळलेली तयार माती कुां भारकिे असायची. तो गणपती करून दऊे लागला. 

तीच प्रथा पिली असािी. असा गणोबा स्थापन करून पजूा होत असे. इथे 

पयाविरणाचा काहीच तसा प्रश्न नाही, नव्हता. पण गणपती सािवजवनक 

झाला. मोठमोठ्या मतूी तयार होऊ लागल्या. मोठ्या मतूीही विसजवन 

करण्यात येऊ लागल्या. याही मातीच्या होत्या तोपयांत पयाविरणाचा प्रश्न 

नव्हता. पी. ओ. पी. (प्लॅस्टर ऑफ पॅररस) च्या मतूी आल्या आवण 

उत्सिाचां विदु्रपीकरण झाल.े कारण या मतूी पाण्यात पटकन विरघळत 
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नाहीत. मवहनोन्मवहन े मोठ्या मतूी पाण्यात तशाच. समदु्रात विसजवन 

होणाऱया मतूी ओहोटीच्या िेळी वकनाऱयािर राहतात. ज्याला भवक्तभािान े

पजुले जाते त्याची अशी विटांबना फक्त भारतीयच वनढाविलेल ेनजरेन ेपाहू 

शकतात. गणपती उत्सिात बाजारपेठेची उलाढाल प्रचांि असते. कुणाच्या 

पोटािर पाय येऊ नये म्हणनू पयाविरणाची वकती हळेसाांि करायची, याला 

काही धरबांधच रावहला नाही. 

 गणेशोत्सि म्हटल ेकी पोवलसाांच्या अांगािर काटा येतो. मवहनाभर 

रजा बांद. कुणी मेल े तरी पोवलसाांना रजा वमळत नाही. उत्सि साजरे 

करणाऱयाांना याचां काही सोयरसतुक नसत.े आपल्यातीलच अशा काही 

लोकाांना उत्सिामळेु वकती त्रास होतो याचां कुणाला काही दणेां घेणां नसतां. 

आता विज ेमळेु तर लहान तान्ही बाळां , िदृ्ध माणसां याांना होणाऱया त्रासाची 

कुणीच वफकीर करत नाही . 

 माझे पती (ररटायर पोलीस अधीिक) विसजवनाच्या वदिशी बािीस 

चोिीस तास ि्यटुी करून घरी यायचे तेव्हा त्यााांच्या अांगात त्राण नसायचे. 

अनेक सांिेदनशील भागात गणेश उत्सिाच्या िेळी ि्यटुी बजािणे म्हणज े

पोवलसाांची सत्िपरीिा असते. त्याांनी आम्हाला कधीही सािवजवनक 

गणपती पाहायला नेले नाही. िेळ नसायचा आवण अशा बेगिी उत्सिाचा 
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फक्त वतरस्कार मनात भरलेला असतो. दिेाच्या नािाखाली वकती तरी 

चकुीच्या गोष्टी नजरेला येतात. या अशा गोष्टींबद्दल मनात फक्त सांताप 

असतो. 

 आता तर उत्सिाला आलेले स्िरूप पाहून काल्पवनक दिेत्ि ही 

वनघनू जाईल. 'मनी नाही भाि आवण दिेा मला पाि ' असां सगळीकिे 

चाललेय. प्रसाद वमळतो म्हणनू आरतीला जायचां. 

 गणपतीच्या न विरघळणाऱया मतूी चालतात तर धातचूी मतूी का 

चाल ू नये. वपओपीचा गणपती चालतो तर धातचू्या गणपतीची मतूी 

बसिली तर... प्रदषूणाचा प्रश्न वनकालात वनघेल !!! अशी चचाव िाचली. 

आवण मी विचार केला आपण धातचू्या गणपतीची प्रवतष्ठापना करायची. 

 भवक्तभािाने गणपतीची प्राणप्रवतष्ठा करायची आवण काही 

वदिसाांनी पाण्यात सोिून द्यायचां, ह े काही मनाला पटत नव्हते. घरातले 

रोजच्या पजूेचे दिे जर धातचूे चालतात तर गणपती का नाही. वनजीि मतूीत 

प्राणाची प्रवतष्ठा करता येत ेमाणसाला तस ेमतूीतील प्राण काढून विसजवन ही 

करता येतेच की. गौरीचे नाही का तेच तेच मखुिटे अनेक िषव िापरले 

जातात.काही वठकाणी ते धात ूचे असतात. गौरीला जर चाल ूशकते तर 

गणपतीला का नाही???? धात ू मातीतनूच आलेला असतो ना! 
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सोिळ्यातील गणपती सािवजवनक झाला तेव्हा या गणपतीन ेकाहीही िाईट 

केले नाही, कुठला उत्पात घििला नाही. मग आता धातचूी मतूी बसिली 

तर गणपती कशाला िाईट काय करेल. 

 २००८ साली आम्ही आमच्या घरात धातचूी एक फूट उांचीची 

गणेश मतूी स्थापनेसाठी घेतली. त्याच मतूीची गेली चौदा िषव आम्ही 

प्राणप्रवतष्ठा करतोय. दिेाला भवक्तभाि महत्त्िाचा असतो. वनमवळ भािनेने 

िावहलेली पान ेही दिे खातो असां वगतेत श्रीकृष्णाने म्हटलेय. 

"पत्र िा पषु्प जो प्रेमें फळ िा जळ द ेमज 

ते त्या पवित्र भक्ताच े अवपवल े खाय मी सखुें" अध्याय नििा - 

विनोबा - गीताई. 

 अशा अनेक कथा, कहाण्या आहते. दिेाला शदु्ध मनान ेकेलेले कमव 

आििते, पजुेसमान असते. भवक्तभािान ेकशाचीही पजूा दिेाला पोहचत.े 

(ही कल्पना मान्य केली आह ेमाणसान.े) मग गणपती धातचूा आणला तर 

का चाल ूनये? मतूी वपओपीची चालत.े... (मातीची मतूी खपू महाग असते. 

सगळ्याांना नाही परिित. बाजारात उपलब्ध आह ेतोपयांत वपओपी ची मतूी 

विकत घेऊन प्राणप्रवतष्ठा होत राहणार.) धातचूी का नाही चालत? 
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 काळाबरोबर जरा विचार करून ठरिाि.े हा बदल ही आजच्या 

काळाची गरज आह.े आपल्याकिे दिे धमावच्या बाबतीत काही बदल केला 

की अशभु घिेल याची भीती बाळगतात. म्हणनू काही बदल करत नाहीत. 

वपढ्यानवपढ्या तीच प्रथा, परांपरा चाल ूठेिायची. बदल हा वनसगावचा वनयम 

आह.े वनसगव म्हणजेच दिे पण माणसाला मात्र दिेाच्या बाबतीत बदल नको 

असतो. वपओपीची मतूी बसिल्यािर जर काही अशभु घित नाही तर 

धातचूी मतूी बसविल्या िर कसां काय अशभु घिेल? भवक्तभािान े पजूा 

केल्यािर सिवशवक्तमान दिे अशभु काय करेलच कसा? भव्य वदव्य, ब्रम्हाांि 

वनमावता, सषृ्टीकताव एव्हढा सांकुवचत कसा काय अस ू शकतो! एिढा तरी 

दिेािर विश्वास ठेिािा म्हणते मी!!! 

 मी ठेिला विश्वास. दिे या कल्पनेिर जशी श्रद्धा ठेिलीय तसांच दिे 

धातचूी मतूी बसल्यािर काही िाईट करणार नाही यािरही श्रद्धा ठेिली. 

दिेाला सगळां कळत.े तो सगळे पाहतो. त्याला प्रत्येकाचां मन कळत.े अशा 

अनेक भाबि्या श्रद्धा आहते माझ्या.  

 आम्ही धातचू्या मतूीची प्राणप्रवतष्ठा केली. त्यािषी माझ्या पतीला 

पांधरा िषाांनी प्रमोशन वमळाल.े पोलीस खात्यात प्रमोशन लिकर वमळते 

कुठे.... असो. 
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अजनूही तीच मतूी आह.े पयाविरणासाठी एिढां तरी आम्ही करू 

शकलो, ही बदु्धी बवुद्धदात्या गणरायाने आम्हाला वदली. अशी बदु्धी सिाांना 

दिे दिेो. प्रदषूण रोखण्यासाठी या गोष्टींचा विचार शहाण्यासतू्याव माणसाांनी 

करािा.यासाठीच हा शब्द प्रपांच. 
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'स्वतः नवर्ार करा' 

 

'' उदया नॉनव्हजे आण ूनकोस . '' सशुीलाबाई आपल्या मलुाला 

म्हणाल्या . त्या शहरात राहणाऱया मलुाकिे आल्या होत्या. यािेळी 

रवििारीच गोकुळअष्टमी आली होती. रवििारी वचकन िगैरे नॉनव्हजे असते 

म्हणनू त्याांनी साांवगतले. 

"का ? त ूश्रािण पाळला आहसे का ?"  

''हो . उदया गोकुळ अष्टमी आह े. तमु्ही नसेलच पाळला! " 

' " नाही. मग काय झालां ? " 

" नका पाळू. उपास धरू नका , पजुा करू नका . पण वनदान गोकुळ 

अष्टमीला नॉनव्हजे तरी खाऊ नका . " एिढां साांवगतलां खरां पण ऐकतील 

याची खात्री नव्हती . 

 सगळे छान आह.े मनासारख ेआह.े सुांदर, कामस,ू नोकरी करणारी 

सनू वमळाली. पण दिेा धमावचां िाििां. मलुाला तर नव्हतेच पटत. आता 

जोिीदार तशीच म्हटल्यािर झालां. त्याांच्या प्रश्नाांना उत्तरे द्यायची आवण 

स्पष्टीकरणासवहत कारणे साांगायची. आपण केलेलां असां कसां िाया गेले.. 
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 एिढा सांसार उभा केला . दिे धमव नीट पाळल.े सणिार , कुलाचार 

केिढ ेवनगतुीने केले. पोराांचे भले व्हािे, सांसाराची भरभराट व्हािी म्हणनू 

करत होतेच. पण दिेाचा धाक होता, आह.े अधाांतरी जगण्याला तेव्हढाच 

आधार असतो, ही दृढ श्रद्धा, समजतू तसभूरही कमी झाली नाही. कमवकाांिे 

कमी केली. पण सवृष्टकताव म्हणनू त्याचां महत्ि कायम आहचे आह े .पण 

आताची ही पोरां काहीच करेनाशी झालीयेत. याचां सवुशला बाई ांना िाईट 

िाटायचां. जोपयांत मलुाचां लगन झाले नव्हते तोपयांत सगळां त्याांच्या 

मनासारखां एकहाती चाललेलां होतां. कुणी प्रश्न उपवस्थत केले नव्हते. पण 

आता लगन झाल्यािर त्याांनी जबाबदारी घ्यािी, परांपरा सांभाळव्यात असां 

िाटायचां. खपू उपास तपास, व्रत िैकलय ेकरािीत असे नाही. आपण केले 

तसां तर मळुीच नको. पण थोिां तरी सांस्करापरुते तरी करािां असां त्याांना 

िाटायचां. त्या काही जनु्या, सनातनी विचाराांच्या नव्हत्या. मलुगा सगळां 

ऐकायचाही. करायला साांगेल तो करायचा. पण आता मात्र लगन 

झाल्यापासनू त्याचे प्रश्न सरुू झालेत. सनू नोकरी करणारी म्हणनू त्रास नको. 

विश्वास नसताना, पटत नसताना करायचां कशाला? या प्रश्नाचां उत्तर 

सवुशलाबाई ांना दतेा येत नव्हते. 

 मलुाचां लगन झाल्यािर, निीन सनू आली. सकाळी लिकर अांघोळ 

करून ,सुांदर राांगोळी काढली. पजूा केली. खपू बरां िाटलां. पण वतनां दिेाला 
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नैिद्य दाखिलाच नाही. पजुा करताना दिेाचां िस्त्र बदलल े नाही. तेव्हा 

िोक्यािर हात मारून घेतला त्याांनी. 

 माय लेकराांची सतत खिाजांगी चालायची. आता वपत्ताचा त्रास 

होतोय. सतत िोके, पाय दखुतात. चाांगल्या िॉक्टरला दाखिायलाच त्या 

आल्या होत्या. जेिताना त्याला उपासाच थालीपीठ वदलां की तो म्हणाला, 

"ह ेखाऊन त ूकसला उपास करतेस? त्यापेिा िरण भात खाल्लेला बरा 

नाही का?" 

" तसा कसा उपास लाग ूपिेल? " 

" नक्की कशासाठी धरतेस उपास? एकदा वक्लअर कर. ह े असां 

फॅट्स िाढणारे पदाथव खाल्ल्यािर दिे खशू होतो की प्रसन्न?" 

"अरे, अशीच परांपरा आह.े" 

" कुणी पािली ही परांपरा? हचे अन्न खा असां कुठल्या ग्रांथात आह.े 

नाही धरला उपास तर दिे म्हणतो का तझुां अकल्याण करील!!!" 

" अरे ज ेचाललेय तेच करतेय मी. " 

" तब्येत वबघिते तरी? तलुा कधी भेटला का दिे? की तझु्या 

स्िप्नात आला होता दिे?" 
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" इतके वदिस धरल ेआवण आता सोिायचे म्हणज ेनको िाटत.े एक 

वदिस होईल त्रास." 

" इतके वदिस उपास करूनही त्रास होतोय तर आता सोिून बघ, 

त्रास सांपनू जातात का बघ. प्रयोग कर एकदा. " 

" धािस होत नाही " 

" का वभतेस? तो आला होता कधी धमकाियाला? मग कशासाठी 

ह ेउपास?" 

" अरे, एिढा मोठा तो सषृ्टीकताव त्याचे आपल्याकिे लि राहाि,े 

म्हणनू थोिासा त्याग करायचा." 

"वकती स्िाथी आवण सांकुवचत विचार आहते ह!े एिढा मोठा 

सवृष्टकताव त्याच्यासाठी असां चमचमीत थालीपीठ खाऊन उपास करणार 

आवण आमचां भलां कर म्हणनू आज्ञा दणेार का त्याला? त्याला एव्हढांच 

काम आह ेका? साधां घर साांभाळताना तलुा त्रास होतो. तो तर सगळी सषृ्टी 

साांभाळतो. त्यातनू तो असां वखचिी, थालीपीठ खणाऱयाचेच कसे काय भले 

करीन? मकुी जनािरे, हिा शदु्ध करणारी झािे, बाकीचे जीि याांच ेतो भले 

करत नाही का? आतापयांत ह ेजीि वटकून कसे रावहल?े ते फार लाांबच ेझाले. 

इतर धमीय लोक का सखुी, समदृ्ध होतात? उपास करत नाहीत तरी? 

मवहन्यातले वनम्मे वदिस तझुे ह ेव्रते, उपास, करून कशी काय प्रगती होणार? 
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काय भले होणार? त्यापेिा काही तरी विएवटव्ह कर. तझुां मन रमेल असां. 

आपलां काही चकुले असां सतत िाटत राहणार नाही. तझुा आनांद तचू 

वमळिायचा आहसे. आरोगय वबघििनू आम्हाला आवण स्ितःला त्रास 

दतेेस एिढां तरी लिात घ.े" 

" अरे पण आता उपास सोिून कसां दणेार? कुलाचार आह ेहा? मी 

सोिला तरी घरातल्या दसुरां कोणी तरी करायचा असतो." 

" गाढिापढेु िाचली गीता..... त ूविचार कर. तलुा दिेान ेमेंद ूवदलाय 

तो विचार करण्यासाठी. प्रत्येकाला त्या सषृ्टीकत्यावने मेंद ूवदलाय. तो स्ितः 

विचार करण्यासाठी. दसुऱयाचां ऐकण्यासाठी नाही. या सषृ्टीतला प्रत्येक जीि 

स्ितः विचार करून जगतो. कसां जगायचां ह े त्याला कुणी साांगत नाही. 

बवुद्धिान माणसाला मात्र सतत साांगािां लागत. असां करा तसां करा. कळतांय 

का काय????" 

 सवुशलाबाई ांचे िोळे वमटल.े त्याांनी आपली आतली दृष्टी उघिली. 

मलुगा बोलतोय त्यात बरेच खरे आह.े त्या विचार करू लागल्या. व्रत, पजूा, 

सणिार ह ेसगळे का करतो आपण? कुणी तरी सरुू केले असतील. का केले 

असतील?? आपण का करायचां ??आता याची गरज आह ेका? परांपरेनसुार 

कुलाचाराच्या नािाखाली आपली ऊजाव, िेळ, पैसा वकती िाया 

घालिायचा? पसु्तक िाचले, अनाथाश्रमात खाऊ, खेळणी वदली तर मन 
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शाांत , आनांदी नाही का होणार? िदृ्धाश्रमात िाढवदिस साजरा केला तर 

आशीिावद नाही का वमळणार? मग दगिाच्या मतूीला फुले का िाहायची? 

नैिद्य का दाखिायचा? खरच का करतो आपण ह ेसगळे????? त्याांच्या 

अांतमवनातील प्रश्नाांचा एकेक िोळा उघित होता.  
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मातीमा् 

 

आईचां िय नव्िदीच्या पढेु झाले आह.े आता शेतीतील काम ेहोत 

नव्हती. गिुघे दखुत होतेच. तरी वतचे माळिे लािायचे िेि कमी होत नव्हते. 

गिार भेंिी, पािटा, वमरच्या, असां लािायची. माळिां वनघायला लागले की 

सनेुच्या मागे वपरवपर , "तेिढ्या गिारीच्या शेंगा तोिून द ेपोराांना." 

सनेुने बाकीची काम े सोिून गिारी तोिाव्यात. नाहीतर रोजाच्या 

बाईला घेऊन माळिां तोिून तालकु्याच्या गािाला पाठिाि.े वतथां मलुां 

वशकायला एक कुटुांब ठेिलेल.े शेती करणारा भाऊ म्हणायचा, "होत 

नाहीतर कशाला अबदा करून घेतीस? त्याांना पािशेर शेंगा विकत घेणां 

होईना काय..." 

रोजाची बाई लािनू भाज्या तोिून पाठिण ेत्याला पटत नव्हते आवण 

परिित ही नव्हते. पण एिढी मोठी शेती आवण पोराांनी विकतच्या भाज्या 

खायचे ह े आईला पटत नव्हते. ती कोंबि्या पाळायची. अांिी लागतात 

पोराांना म्हणनू. स्ितःच्या गळ्यात तळुशीची माळ असली तरी गािात मटण 

पिले की घ्यायला लािायची. पाठिनू द्यायची तालकु्याला. शहरात 
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काहीच चाांगले वमळत नाही हा वतचा समज. दधूिाला तर एक ठरिनूच 

टाकलेला. घरचे दधू रोज पोराांकिे पोच व्हायच.े 

कोिळी गिार लोखांिी तव्यािर परतलेली पाहून वतला लेवकां ची 

आठिण यायची. चलुीत भाजलेली िाांगी पाहून वतचे िोळे भरायचे. 

भाजलेली, उकिलेली मक्याची कणसां पाहून जीि तीळ तीळ तटुायचा. ह े

सगळां पोराांना पोच व्हायलाच पावहज े, लेकींना वमळायला पावहज ेहा वतचा 

अट्टाहास असायचा. 

मातीशी असलेलां नातां वतच्या आरपार रुजलेल ेआह.े बाई शेतीशी 

कशी एकरूप, एकजीि होत ेह ेवतच्या िागण्या बोलण्यातनू जाणित राहत.े 

वतला शेतातील कुठल्याही पाटाचे पाणी पवित्र िाटत.े तहान लागली की 

ती ते पाणी वपत.े साचलेले असले तरी. " त्याला काय व्हत?" हचे वतचे 

पालपुद. आवण वतला खरेच पाणी बादले आह ेअसां झाले नाही. ही वतची 

अतटू श्रद्धा, िािरवशिाराची एकताणता जाणित राहत.े पायात चप्पल न 

घालता शेताच्या सरीतनू, बाांधातनू वफरायचे काटा मोिण्याचे भय वतला 

कधीच िाटल े नाही. शेतातनू वफरणारे साप वतला राखणदार िाटतात. 

त्याांचीही भीती कधी िाटली नाही. 
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 आता नसुतीच मोठी वपकां  घेतात. जिसाची मठू, वतळाची मठू कुणी 

पेरत नाही म्हणनू ती हळहळत असते. वतळाची पेंढी असली की तेिढीच 

बििनू, पाखिून गािगया मिक्यात भरून ठेिायची. 

 कधीही माहरेी गेली की ती धिधाकट होती तेव्हा रानात काम े

करायची, घरी राहायला लागल्यािर सतत काही तरी वनििणे, पाखिण े

चालचू असायचे. कुठल्या ना कुठल्या मिक्यात महत्िाच ेठेिलेल ेकाढून 

द्यायची. ती गािगया मिक्याांची उतरांिच आता गायब आह.े 

असेच वकतीतरी बदल होत राहतील. काळा बरोबर ह े होतच 

राहणार... रानावशिाराशी एकजीि झालेलां ह ेजनुां खोि बदल न्याहाळीत 

राहत.े नजर कमकुित झाली आह े, बवहरेपणा िाढू लागलाय . तेही बरेच 

आह.े 

//////. 
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कनवता लेखन 

 

दधू ह ेचाांगलेच असते . त्यात पोषणमलु्य असतातच . दधू आटिनू 

जो खिा होतो, तो अवधक पौवष्टक, पचायला जि असतो. मला िाटतां 

कविता ही खव्या प्रमाण ेआह.े कमीत कमी शब्दात मोठा आशय साांगणारी 

असते. 

' नाही वनमवळ जीिन 

काय करील साबण ' 

ह्या तकुाराम महाराजाांच्या ओळी वकती सोप्या आहते .. पण 

जगायला म्हणजे पचायला अिघि आहते. कविता अशी विचाराांचे सार 

साांगणारी असते . साांगण्यात लय असते. गद्य आवण पद्य यात फरक असतो 

. आधवुनक कविता गद्य पर िाटतात . जी चाांगली कविता असते ती आत 

कुठेतरी हलिनू टाकते. विचारप्रितृ्त करते. त्यातनू अनेक अथव लागत 

राहतात. िणवनात्मक कविता माग ेपिलीय . आता आधवुनक कविताांचा 

काळ आह े . आपल्याला अशा कविता वलवहता येण्यासाठी आधवुनक , 

उत्तर आधवुनक किींच े , समकालीन किींचे कवितासांग्रह िाचणे खपू 

गरजेचे आह े. आपल्या मनातील भाि, विचार ताकदीन ेमाांिण्यासाठी योगय 
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शब्दाची गरज असते. अलांकाररक शब्द िापरायची गरज नसत े. थेट , स्पष्ट 

शब्दात कविता असािी . त्यात आशयगभवता येण्यासाठी आपल्या शब्द 

सामथ्यावची कसोटी लागते . शब्दात सोपेपणा असला तरी अथाांची खोली 

असािी लागते. ती येण्यासाठी पारांपाररक लोकसावहत्य , पिुवसरुींच ेसावहत्य 

याबरोबरच आधवुनक काव्य िाचायला हिे. पिुीच्या सावहवत्यकाांनी काय 

वलवहल ेआह ेअभ्यासण्याची गरज आहचे . तरच आपण िेगळां काही माांिू 

शकू . दजेदार वलवहण्यासाठी तसेच दजेदार िाचन आिश्यक आह े

--  

मळभ दाटून येण ेही प्रवतमा उदासपणा साठी िापरतात असां समजयूा 

. उदाः 

*आले मळभ दाटून 

मनी मरगळ फार 

गम ेउदास भारी 

जगणे हा उपचार* 
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👆🏻 यातनू आपली उदासी मरगळ वदसनू येते . एका भािासाठी चार 

ओळी खचव केल्या . िणवनात्मकता आह े. मळभ दाटून आले म्हणनू उदासी. 

असां िणवन आलेय.  

- -- 

*गच्च आभाळ मनाच े

परेु झाली धािाधाि 

दहे वशणला अिघा 

आता हिा स्थायी ठाि * 

--  

यात मनाचा मरगळलेला , उदास भाि गच्च आभाळ ही उपमा 

दऊेन उभा केलाय . उदास िाटल ेकी काहीच करािेस ेिाटत नाही . उत्साह 

नसतो . विश्राांती हिी िाटते . ही मनाची अिस्था गच्च भरल्या आभाळान े

प्रतीत होत.े बाहरे काय आह ेमाहीत नाही . मनच गच्च आभाळाप्रमाण े

झालेय. यात गच्च आभाळाची प्रवतमा िापरून मनाची भािािस्था प्रकट 

झाली आह.े इथे गच्च आभाळ म्हटल ेकी उदासी , मरगळ ह ेगवृहत धरले 

आह.े िणवन नाही . ह े आता उदा : म्हणनू वदले आह.े ही भािािस्था 
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प्रत्येकाला कधी ना कधी येतेच . म्हणनू अशा कविता आपल्या िाटतात. 

पनु्हा पनु्हा िाचाव्याशा िाटतात. 

-- कविता म्हणजे स्ितःशी सांिादच असतो . उत्कट िणी तो 

प्रत्येकाच्या आत सतत , अविरत चालचू असतो. या अव्यक्त, धसूर 

सांिादाला शब्द दणेां वकां िा शब्दात माांिणां तसां अिघि काम असते. 

यासाठीच शब्द सांपदा समदृ्ध असािी लागते. त्यासाठी िाचन आिश्यक 

असतां. 

* धरणीचे आजवि* 

तझु्यािाचनू रे 

मी झाले ओसाि 

मी माळ उजाि 

िोंगराचा 

(हुमान ) - अभांगरचना 

 

हा धरणीन ेपािसाशी साधलेला सांिाद आह.े पािसाचां िणवन नाही 

यात . पािसाच्या अभािान े वतची अिस्था कशी ओसाि होत े असां 

साांगण्याचा प्रयत्न केला आह े. 
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/// 

* िैभि* 

नको दरू पळू दःुखा 

तझुे िैभि पेलत े

सखुचैनीत राहणे 

मला कुठे रे जमत े

 ( हुमान काव्यसांग्रह ) 

/ / / 

यात दःुखाशी मनाचा सांिाद साधला आह.े 

दःुखालाच िैभि मानले आह.े त ूदरू पळू नकोस असां मन दःुखाला 

साांगते. यात दःुखाचे िणवन नाही . ही प्रवतमा आह.े दःुख म्हणजे काय 

सगळ्याांना माहीत आह े . त्याचां िणवन कशासाठी ? मला काय िाटत े ते 

माांिण्याचा हा प्रयत्न आह े.  
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रस्ता रंदीकरण 

 

 गािाकिे जाताना िाटेतील मोठमोठ्या झािाांची छाटणी चाललेली 

असते. उघि्या िोळ्याांनी या हत्या बघाव्या लागतात. फाांद्या रस्त्यािर 

पिणार असतील तर दोन्हीकिचे िाहतकू थाांबिनू कापाकापी चालते. 

आता कुठेही जाताना बघा रस्ता रुां दीकरण चालचू असते. झािे तोिण े

आलेच. अशािेळी जोरजोरात ओरिािां िाटतां. पण अशा आिोशाची 

कोण दखल घेणार नाही हहेी माहीत असते, नव्ह ेतेच सत्य असते. आकाांत 

आतल्या आत दिपनू टाकािा लागतो. सत्तेपढेु कुणाचां काय चालणार आह े

का.... चीपको आांदोलन करणाऱया लोकाांची आठिण येते. झािे तोिू नयेत 

म्हणनू ते आवदिासी लोक झािाला वमठी मारून उभे रावहले, वचकटूनच. 

झािे तोिनारे हरले. आता असां मी का करत नाही???? 

 मीटर दोन मीटर व्यासाची खोिे तशीच उभी होती. फक्त फाांद्या 

छाटून टाकलेल्या. हातपाय िोके कापल्यािर माणसाांची धिे कशी 

वदसतील तसां दृश्य वदसत होतां. शांभर दोनशे िषावचे जनेु ििृ तोिून रस्ते रुां द 

करायचे. मग खि्िे पिले तरी बघायचे नाही. रस्ता रुां द करताना किेने झािे 

लािणे सक्तीचे का करत नाही ह ेसरकार, कायदा? 
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 जागा जर ताब्यात आली असेल तर निी झािे लािायला काहीच 

हरकत नाही. पािसाळा आह!े हा पािसाळा गेला. एिढी झािे तोिल्यािर 

येणारा उन्हाळ्यातील प्रिास कसा असणार आह,े याची कल्पना करित 

नाही. मग िोळे उघिणार. मग पढुच्या पािसाळ्यात ििृारोपण करणार. 

दहा िषाांनी सािली वमळणार. तेही ती झािे जगली असतील तर. झािाांच्या 

बाबतीत लोकमानस, सरकार एिढे उदासीन का आह?े 

 प्रगती साठी माणसू वकती नासधसू करतो वनसगावची... आधी 

शेतीसाठी जांगले तोिली, शहरे बसिण्यासाठी िने जाळली. माि्या हिेल्या 

उठिल्या. या माि्या, हिेल्यातल्या चलुी पेटिायला पनु्हा ििृतोि. झािे 

तोिताना काहीही िाटत नाही माणसाला... माणसू इतका स्िाथी आवण 

हािरट का झाला असेल? या वनसगावत दसुरा कुठलाच प्राणी एव्हढा कठोर 

काळजाचा नसािा. दगिाला सदु्धा पाझर फुटतात. 

*प्रत्येक जीि गरजेपरुता िापर करतो वनसगावचा.* 

 फक्त माणसूच असा आह,े सतत ओरबित राहतो. आपल्या 

माणसाला यदु्धात मारताना त्याला काहीही िाटत नाहीच. उलट 

आपल्याला स्िगव वमळेल म्हणनू दसुऱयाांना जीिे मारले जाते, स्ितः मरून 

मग स्िगावत जायचे. 

 माणसू हसणारा, बोलणारा आह.े इतर प्राण्याांपेिा हाही विशेष माणसाचा 
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आह.े ह ेएक सोिले तर नसुते दगुुवण भरलेत भल्या मोठ्या मेंदतू माणसाच्या. 

मेंद ू छोटाच असता तर बरां झालां असतां. वनसगव थोिा तरी नीट रावहला 

असता. 

यधु्दखोर तर आहचे माणसू. आता तर वनसगावच्या विनाशाचा वििाच 

उचलला आह.े वकती विध्िांस करायचा यालाही मयावदा घालनू घेतली नाही 

तर वनसगव वनयमाप्रमाणे माणसाचां काय होईल ह े शहाणा सरुता माणसू 

चाांगलां जाणनू आह.े ज्या फाांदीिर बसलाय वतच फाांदी मळुातनू तोिायची 

अशी उरफाटी बदु्धी चालायला लागलीय. पढुच्या दहा िषावचा दखेील 

विचार कोण करेना. 

 हायिेने जाताना तर जीि वपळिटून वनघतो. प्रिासच करू नये 

कुणी... असां िाटत राहतां. शेतकऱयाांच्या जवमनी ताब्यात घेऊन त्याला 

उखिून टाकले आहचे. छोट्या छोट्या दकुानदाराांची िाट लागली आहचे. 

या लोकाांनी रस्त्यािरच्या कामािर काम करून पोट भरािां या वशिाय काय 

पयावय वशल्लक आह ेका? 

ह ेपाहून सगळां पाहून जीि तळतळत होता. अशा अस्िस्थ पणात 

काही ओळी सचुल्या. 
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*जेसीपी नािाचा रािस* 

जेसीपी नािाचा रािस 

उपसतो मातीचे ढीग 

फोितो माळ टेकि्या िोंगर 

तासनू काढलेत पिवत 

तोिली जनुी झािी, 

आत सरकली िस्ती गाि िािी 

ओढ,े नद्या बजुित नदीवकनारा नाहीसाच होऊ लागलाय 

आटलेल्या नदीिर पलू बाांधला 

सगळ्याची माती केलीय सपाट 

या सपाटीिर बाांधतात इमारती उांच 

यामळेुच होणारेय महासत्ता भारत 

उभारतात फॅकटऱया कारखान े

वतथ ेजाण्यासाठी लाांबरुां द, गळुगळुीत रस्ते 

या धरतीिर काही वदिसानी फक्त 

लाांब रस्ते आवण उांच इमारती एिढांच वदसेल की काय..... आवण 

एखादी गटाराची काळी रेघ 

माझे एक बावलश स्िप्न आह.े पथृ्िीच्या पोटातील इांधन सांपनू 

जािे!!!  
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*लवण स्तंर्* 

 

 आम्ही कुकिी नवदिरच ेराांजण खळग ेबघनू ििगाि दयाव येथ ेगेलो. 

ह ेगाि अहमदनगर वजल्ह्यातील पारनेर तालकु्यात आह.े येथील जगप्रवसद्ध 

लिण स्तांभ ह ेप्रेिणीय स्थळ आह.े तसेच ह ेधावमवक स्थळही आह.े 

 ििगाि दयाव ह े छोटे खेिे आह.े पारनेर पासनू िीस वकलोमीटर 

अांतरािर आह.े या गािाला जाताना कान्हुर पठार ह ेगाि लागते. 

कान्हुर पठार ह े खपू मोठे पठार आह,े माळरान आह.े हा कमी 

पािसाचा प्रदशे आह.े सिव माळरान ह े उभट नळी सारखा आकार , 

पाांढुरक्या गलुाबी मोहक रांगाच्या फुलाांनी बहरून आलेला आकषवक वदसत.े 

ही रानफुले पठाराचे सौंदयव खलुितात. तसेच पढेु गेल्यािर ििगाि दयाव ह े

गाि लागते. वतथनू अांदाज ेएक वकलोमीटर खाली खोल दरी आह.े दरीच्या 

बाजलूा िोंगर आहते. या भागात दवुमवळ ि औषधी िनस्पती आढळतात. 

िनस्पती शास्त्राचा अभ्यास करणारे विद्याथी, अभ्यासक येथे येतात. अनेक 

प्रकारच्या िनराईमळेु पररसर अवतशय वनसगवरम्य, मनाला लभुिणारा आह.े 
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लिण स्तांभ, अनेक प्रकारच्या िनस्पती, प्राणी यामळेु प्रिाशाांची सतत गदी 

असते. 

 दयावबाई, िेल्हाबाई या दोन्ही दिेींचे स्थान खाली दरीत आह.े दरीत 

उतरून जाण्यासाठी पायऱया आहते. जाताना येताना रस्त्यािर माकिे 

वदसतात. ही माकिे म्हणजेच दिेीचे सैन्य आह े अशी लोककथा आह.े 

आधी मोराचां सैन्य होत.े दरीत आल्यािर माकिाांचे सनै्य झाले. अशी 

आख्यावयका आह.े ही माकिे माणसाांना कसलाही त्रास दते नाहीत. 

 कातळ खिकात दोन गहुा आहते. एक िेल्हाबईची आवण दसुरी 

दयावबाईची. गहुतेनू आत जाताना कातळ खिक आहते. िरच्या छताच्या 

बाजनेूच सतत पाणी वठबकत असते. ते साठिण्यासाठी खाली टाक्या, हौद 

बाांधलेले आहते. वठबकलेले पाणी त्यात साठत.े जांगलातील प्राणी, पिी 

याांना प्यायला उपयोगी पिते. 

 या पाण्यात कॅवल्शयम काबोनेट आह.े पाण्यातील िाराांपासनू 

लिण स्तांभ तयार होतात. इथे अधोमखु म्हणज ेखाली आवण उधोमखुी 

म्हणजे िर असे दोन्ही प्रकारचे लिण स्तांभ आहते. म्हणजे िरून खाली 

येणारे ि खालनू िर जाणारे. िरच ेपाणी खालच्या पाण्याला खेचत.े त्यामळेु 
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खाली जवमनीिरही िर झेपािणारे उभट लिण स्तांभ तयार होतात. ही लाखो 

िषावपासनू मांदपणे चालणारी विया अजनूही सतत चालचू आह.े 

 चनुखिीच्या प्रदशेात गहुा वनमावण होतात. वतथले पाणी िारयकु्त 

असते. अशा सतत ठीबकणाऱया पाण्या पासनू लिण स्तांभ तयार झालेले 

आहते. खिकाला वचकटलेल ेह ेस्तांभ आहते. एका वठकाणी गोमखुातनू 

पाणी पिते. हा वनसगावचा चमत्कार पाहून आम्ही वस्तवमत झालो. वनसगावपढेु 

नतमस्तक झालो. 

अशा चमत्कार पढेु माणसू झकुत असतो. वनसगावला दिेत्ि दऊेन 

त्याची पजूा करतो. या वनसगावपढेु कोणी मोठां नाही ह ेकळून चकुते. 

 गहुतेनू मांवदरात गेले की शेजारी परशरुामाचे मांवदर आह.े महादिेाची 

वपांिी आह.े पढेु दयावबाईची ि िेल्हा बाईची स्ियांभ ूमतूी आह.े ह ेजागतृ 

स्थान आह,े अशी लोकाांची श्रद्धा आह.े 

 अशा या रम्य, अदू्भत वठकाणी आम्ही भारािनू गेलो. आवण 

मलुाांना िेगळे शास्त्रीय अभ्यासाचां वठकाण पाहायला वमळाले. मलुां खशू 

झाली. 
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सानवत्री जगदाळे ्ांरे् प्रकानशत सानहत््--- 

1) एकट पाखरा (कविता सांग्रह 2003) राजश्री 

प्रकाशन पणुे 

2) अांकुरात सजला साज (कविता सांग्रह 2002 ) 

राजश्री प्रकाशन पणुे 

3) पानमोकळां(कविता सांग्रह 2009) सािली 

प्रकाशन पणुे 

4)फुटिा (कथासांग्रह 2007) राजश्री प्रकाशन पणुे 

5) वतचां घर ( दीघव कथा सांग्रह 2009) अजब पवब्लकेशन कोल्हापरू 

6)गोष्टीतली बाई ( कथा सांग्रह 2009)अजब पवब्लकेशन कोल्हापरू 

7) सफर मांगळािरची (कुमार कथा सांग्रह 2012 दसुरी आितृ्ती ) लोकसांस्कृती 

प्रकाशन, नारायणगाि 

8) दधुाच्या वमशा (कुमार कादांबरी 2012) वदलीपराज प्रकाशन पणुे 

कोल्हापरू बालकुमार सावहत्य पररषदचेे उत्कृष्ट वनवमवती परुस्कार 

9)गोगलगाईचे पांख (बाल कविता सांग्रह 2012 दसुरी आितृ्ती)लोकसांस्कृती 

प्रकाशन, नारायणगाि 

10) सहजतेने जगेन मी ( कादांबरी 2009)अजब पवब्लकेशन कोल्हापरू 

11)आजोवपझ्झा- कुमार कादांबरी - ऋगिेद प्रकाशन आजरा, कविियव ए. पा. 

रेंदाळकर परुस्कार- २०१८, दसुरी आितृ्ती - २ ० २ ० 

12)हुमान - कविता सांग्रह २०१९ वदलीपराज प्रकाशन पणुे 

१३) वचांचबन - ऋगिेद प्रकाशन - २०२२ 

१४ ) जांगलिाट - गाथा कॉगनीशन - २०२० 

१५) स्पायिर मॅन आवण शौयव - भरारी प्रकाशन - २०२० 
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*बेधिक महाराष्् या चॅनेल िर ' आपली मलुां आवण आपलां बाल सावहत्य ' या 

विषया िर चचाव .  

*सातारा आकाशिाणीिर कविता आवण बाल कुमार कथा िाचनाचा कायविम 

झाला। *पणुे आकाशिाणीिर कथा, बाल कविता िाचनाचा कायविम झाला। 

*फुटिा या कथेस विज्ञान पररषदचेे पाररतोवषक।  

*अनेक कथाांना पाररतोवषके। अनेक वदिाळी अांकात कथा, कविता प्रवसध्द। 

*मानदशेी तरांगिावहनीच्या सहयोगाने दवहििी कॉलेज दवहििी येथे कविता 

कायवशाळेची प्रमखु पाहुणी ि कविता कशी सचुते या विषयािर भाषण* 

* वकशोर मावसक , सकाळ बालवमत्र , पढुारी , सामना , वदव्य मराठी, लोकमत, 

महाराष्् टाइम्स, सकाळ सोलापरू सांचार इ. मध्ये लेख, कथा, कविता प्रवसद्ध.  

* अिर िाङमय , सिवधारा , कविता रती , वमळून साऱया जणी या मावसकातनू 

लेख, कविता प्रवसद्ध .  

*वनमवळ रानिारा मध्ये िमशः दधुाच्या वमशा, आजो वपझ्झा, जांगलिाट या कुमार 

कादांबऱया प्रवशध्द. वचांचबन ही कुमार कादांबरी ऋगिेद या कुमार मावसकात कमशः 

प्रकावशत. 

*लवलत, वमळून साऱयाजणी , म.टा. यामध्ये हुमान या काव्य सांग्रहाचे समीिण 

प्रवसद्ध.  

ज्ञानसागर विद्यालय सातारा येथील विद्याथ्यावसाठी मोफत कविता कायवशाळा घेते. 

दधुाच्या वमशा -2012) कोल्हापरू बालकुमार सावहत्य पररषदचेे उत्कृष्ट वनवमवती 

परुस्कार 

फुटिा - विज्ञान पररषदचेा परुस्कार २००२ 
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शित्हो 

पसु्तकां  िाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. िाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या 

िाचन न करणाऱ या माणसाांहून अवधक प्रगल्भ आवण विचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीिाला, अनभुिाने शहाणपण येतां. काही 

प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदात ेथोिांफ़ार वशिण दतेात. पण मानि 

हा असा प्राणी आह ेज्याला पिुी जगलेल्या आवण आता वजिांत नसलेल्या 

माणसाांचे अनभुिही वशकता येतात. ते पसु्तकाांिारे. माणसाला आपल्या 

सभोिताली नसलेल्या, दरू दशेातल्या माणसाांचे अनभुि समजनू घेऊन 

वशकता येतां. तेही पसु्तकाांिारे. प्रत्यि अनभुिाांहून चाांगला वशिक नाहीच. 

पण इतराांना आलेले अनभुि, त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला 

वशकितात आवण शहाण ेकरून सोितात. म्हणनू िाचा. िाचत रहा. इतराांना 

िाचायचा आग्रह करा. िाचाल तर िाचाल ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

www.esahity.com 
esahity@gmail.com 

9987737237 
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