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• हर्नामलू्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ि ेफॉरर्डि करू शकिा.  

• ि े ई पसु्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरू्ी हकिं र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापरू्ी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े  
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• सिंगीिाची बालपणापासनू आर्ड – शालेय 

जीर्नाि गािंधर्ि मिाहर्द्यालयाच्या उपािंत्यहर्शारद 

पयिन्ि चार परीिा )प्रथम श्रेणीि उत्तीणि( 

• हशिण – BSc )प्रिाप कॉलेज, अमळनेर. 

प्रथम आल्याबद्दल कॉलेजचे पाररिोहिक( 

 - MSc र् PhD च्या पदव्या – हव्िक्टोररया 

यहुनर्हसिटी, म िंचेस्टर, इिंग्लिंड )जीर्शास्त्र 

 हर्ियाि पाच र्िे सिंशोधन करून( 

• अनभुर् – साि र्िे म िंचेस्टरच्या हिस्िी क न्सर िॉहस्पटलमधे सिंशोधन िेत्राि कायि  

• इिंग्लिंडमधील १७ र्िाांचे )१९६४-१९८०( र्ास्िव्याि अनेक गायक र् इिर कलाकारािंचे 

कायिक्रम आयोहजि करण्याि माझे यजमान र् माझा प्रमखु सिभाग असे.  

• भार्सिंगीि, शास्त्रीयसिंगीि, िामोहनयम, कीबोडि, व्िायोहलन र् सिार ह्ािंचेमधे अल्पसे 

प्राहर्ण्य. 

• १९८० िे २०१० पणु्याि स्थाहयक. त्या काळाि क न्सर हशिणाच्या प्रचाराचे कायि – 

समुारे शिंभर लेख र् लेखमाला हर्हर्ध मराठी दहैनके र् माहसकािंमधनू प्रहसद्ध. िसेच क न्सर आहण 

आरोग्य या हर्ियािंर्रची अकरा पसु्िके मराठीमधनू प्रकाहशि. 

• आरोग्याव्यहिररक्त, सिंगीि, हचत्रकला, काव्य, नतृ्य, प्रर्ासर्णिने इत्यादी हर्ियािंर्र 

लहलि लेखन )पणेु र् इिंग्लिंड( 

• सिंगीिाची आत्यिंहिक आर्ड. उत्कृष्ट सिंगीि ऐकणे आहण त्यािंचा सिंग्रि जोपासणे िा 

र्िाांनरु्िाांचा छिंद  

• िोहमओप थी, म ग्नेटोथेरपी, योगासन,े फोटोग्राफी, ज्योहिि, आध्यात्म, र्ाचन, सिंगणक 

इत्यादींची आर्ड  

• २०१० पासनू इिंग्लिंडमधे पनु्िा र्ास्िव्य 
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पुस्तकािं अंतरंग 

 

शब्दफुलांिा गुलदस्ता या पसु्िकाि रोजहनशी-व्यहिररक्त, 

माझ्या नोंदर्िीि )जनिल( मी र्ेळोर्ेळी हटपनू ठेर्लेल े हर्हर्ध 

हर्ियािंर्रचे हर्चार आहण कािी र्ैयहक्तक लेखािंचा समार्ेश आि.े अशा 

लेखनाला कुठल्यािी हर्हशष्ट हर्ियाचिं बिंधन नसल्यामळेु, िे कािीसे 

मकु्त आहण हििकेच हर्हर्धिापणूि आििे )हनरहनराळ्या जािीच्या 

फुलािंनी ियार केलेल्या पषु्पगचु्छासारखे(. मधनूच कधीिरी 

धमुकेिसूारख्या उगर्णार् या, हकिं र्ा नकळि दाटून येऊन मनाि गदी 

करणार् या हर्चार-प्रर्ािािंना मोकळेपणी शब्दबद्ध करण्याचा अल्पसा 

प्रयत्न. अशा कािी हर्चारािंचा आहण अनभुर्-कथनािंचा शब्दसिंग्रि.  

हर्भाग १ – उत्स्फूतत- शब्दांिे भाितुषार. 

हर्भाग २ – प्रासंचगक- शब्दांच्या पलीकडले. 

हर्भाग ३ – व्यचिगत- शब्द शब्द जपुन ठेि. 
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पुस्तकािी पार्श्तभूमी 

 

 इिंग्लिंडमधलिं दीघि र्ास्िव्य सिंपर्नू १९८० साली आम्िी भारिाि 

परि आलो आहण पणु्याला स्थाहयक झालो. भारिाि परिल्यानिंिरिी, 

इिंग्लिंडमधे आरिंभ केलेलिं माझिं रोजहनशी-लेखन परू्ीप्रमाणेच चाल ूिोििं. रोज 

हकमान दोन-चार ओळी िरी “मन की बात” म्िणनू हलिायच्याच िा 

हशरस्िािी मोडलेला नव्ििा. 

 मात्र पणु्याि स्थाहयक झाल्यार्र, मी हनयमीि स्र्रूपाचिं आरोग्यार्रचिं 

लेखन चाल ू केलिं. िे म्िणजे - क न्सर आहण इिर आरोग्याशी सिंबिंहधि 

हर्ियािंर्रचे समुारे शिंभर लेख )आहण कािी लेखमाला( हर्हर्ध दहैनकिं -

साप्ताहिकिं  आहण माहसकिं  यािंच्यासाठी हलहिले. त्यानिंिर, क न्सर आहण 

आरोग्यार्रची बारा पसु्िकेिी प्रकाहशि झाली. 

 र्ास्िर्ाि माझिं सगळिं हशिण आहण अनभुर् - हर्ज्ञान, आरोग्य 

आहण र्ैद्यकीय िेत्रािंशी सिंबिंहधि. कलािेत्रामधली कुठलीच पदर्ी 

माझ्याजर्ळ नव्ििी. त्यािनू प्रदीघि काळ मराठीचा सिंपकि िी कािीसा 

दरुार्लेला असल्यामळेु, बर्याच मराठी जाणकारािंना माझी र्ाक्यरचना, 

इिंग्रजी र्ळणानिं जािे असिं र्ाटे. पण िे थोडिंफार अपररिायिच िोििं. 

 शास्त्रीय हर्ियािंर्रचे लेख, लेखमाला आहण पसु्िकिं  हलहिि 

असिानाच कधीकधी लहलि हर्ियिी मनाि डोकार्नू जाि. त्यार्ेळी, पेन 

िािी धरलिं की जो शब्द हकिं र्ा हर्चार मनाि असेल, त्याच्या अनिुिंगानिं जे जे 

सचुि जाईल, िे िसिंच्या िसिंच कागदार्र उिरर्णिं एर्ढाच काय िो उद्दशे 
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असे (उत्स्फूतत- शब्दांिे भाितुषार.). एकप्रकारचा हर्हिप्त छिंदच् म्िण ूया 

िर्िंिर ! त्याव्यहिररक्त, कािी कािी लेख मात्र मी जरा अहधक हर्चारपरू्िक 

म्िणजे एखाद्या प्रसिंगाशी अथर्ा व्यक्तीशी हनगडीि, पण थोडेफार जाणनू 

बजुनू हलिीि असे (प्रासंचगक- शब्दांच्या पलीकडले) आहण इिर कािी 

रे्ळा मािंडललेे हर्चार, हर्शेित्र्ानिं व्यहक्तगि आयषु्यक्रमाशी जोडलेले 

असि (व्यचिगत- शब्द शब्द जपुन ठेि)  

 अशा हर्हर्ध प्रकारािंनी, केर्ळ र्ैयहक्तक हर्चारािंमधनू शब्द-बद्ध 

केलेल्या लेखािंचा िा “गुलदस्ता” असल्यामळेु, )रोजहनशीपासनू िो जनिल 

पयिन्ि आहण दनैिंहदन घडामोडींपासनू िो कािी हर्शेि व्यक्ती- 

पररचयापयांिचा शब्दप्रर्ास( प्रस्ििु लेखनाला मी खर्या अथी “शब्द-

चििारांिा मुि आचिष्कार‘’ असिंच सिंबोधन लार्ि असे. कारण 

त्यािणी मनामधे प्रगटणारे कोणिे भार् कसा आकार आहण रूप धारण 

करिील, ि ेआधी सािंगिा हकिं र्ा ठरर्िािी येि नसे. त्यापैकी कािी लेखािंना 

हकिं र्ा हर्ियािंना िर र्याचा, प्रहिषे्ठचा हकिं र्ा गणुर्त्तेचािी मानदिंड लार्िा 

येणार नािी ) पसु्िक र्ाचिािंना सजू्ञ र्ाचकािंच्या िे ध्यानी येईलच!( असेच िे 

कािीसे सिज मनाि डोकार्लेले, पण उत्स्फूिि (spontaneous) हर्चार 

असि )कधी कधी थोड्या हर्चारािंिी सचुलेले अथर्ा एखाद्या प्रसिंगाशी, 

र्ाचनाशी हनगडीि िर कधी जर्ळच्या कािी व्यक्तींशी सिंबिंहधि(. कुणा 

र्ाचकािंना िे र्ाचायला बरे र्ाटिील हकिं र्ा इिरािंना अहिसामान्यिी 

र्ाटिील. िरीिी र्ेळोर्ेळी मनाि दाटलेल्या भार्-िरिंगािंना शब्दबद्ध करून, 

त्या हर्चारािंना मकु्ती आहण मनाला शािंिी हमळर्ल्याचिं समाधान मात्र मी 
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भरपरू अनभुर्ि असे. अशा हनबांध, हनराकार आहण हनरििंकारी हर्चारािंच े

हर्ियिी जर्ळपास कािीिी (Any subject under the Sun) असि. 

अिंिािरीि जसिं आपण एक अिर उचलिो, िसाच कुठलािी शब्द हकिं र्ा 

शब्दसमिू उचलनू त्यार्र मी 

हलिायला आरिंभ करीि असे. 

 

 

माझ्या आईनं 

चलचिलेल्या (राधाबाई 

गोगटे) अंताक्षरी या 

पुस्तकानंिी मला एकेकाळी 

लेखनािी बरीि स्फूती 

चदली.  

 

 

 

मुिछंदानं रेखाटून शब्दबद्ध केलेला-रानफुलांपासून तो 

बागेतील फुलांपयंतिा-िा आगळा िेगळा गुलदस्ता!   
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मनोगत 

 

 र्ास्िर्ाि पसु्िकाची पार्श्िभमूी हलिीि असिाना, सिंपणूि 

पसु्िकाबद्दलचिं माझिं मनोगि आहण त्यामागची भहूमका, मी र्र हर्स्िारपरू्िक 

मािंडलेली आिचे. त्यामळेु त्याची पनुरुक्ती करण्याची आर्ष्यकिा नािी. 

 या पसु्िकाची प्रि ियार िोि असिाना, ज्या चार लोकािंचिं सिकायि 

मला लाभलिं, त्याि प्रामखु्यानिं माझा मलुगा डॉक्टर नील सिस्रबदेु्ध, ई-

साहित्य प्रहिष्ठानचे माझे प्रमखु मागिदशिक-सल्लागार आहण हििहचिंिक श्री 

सनुीळ सामिंिजी )र् त्यािंचे सर्ि सिकारी( आहण माझ्या िस्िहलहखिाचिं 

टिंकलेखन अत्यिंि ित्परिेनिं, सबुक आहण हििकिं च अचकूपणे करून दणेार् या 

मायलेकी, श्रीमिी शैला जोशी हकलोस्कर आहण त्यािंची कन्या रश्मी 

हकलोस्कर. या सर्ि मिंडळींचे अगदी मनापसनू खपू खपू आभार आहण 

धन्यर्ाद! 

 ि ेमाझिं पाचर्िं पसु्िक, जगभरच्या ई-साहित्यच्या र्ाचकािंसमोर सादर 

करिाना मनाला, मनापसनू आनिंद िोिो आि.े हकमानपिी एका र्ाचकानी 

जरी माझ्या या पसु्िकाबद्दल त्यािंच्या रोजहनशीि अथर्ा मोबाइलमध े

छोटीशी नोंद केली, अथर्ा त्यािंचा अहभप्राय कळर्ला, िरी या लेखनाचिं 

खर् या अथी साथिक झालिं असिंच मी समजेन.  
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नोंदििीत (जनतल) लेख चलचितांना मी 
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अपतणपचत्रका 

 

 

 

शब्दफुलांिा गुलदस्ता िे प्रस्तुत पुस्तक शब्दबद्ध 

करण्यािी पे्ररणा ज्या लेखक, साचिचत्यक, किी आचण 

चितचिंतकांनी मला चदली, त्या सिांना िी आगळी- 

िेगळी साचित्यकृती सादर समपतण. 
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अनुक्रमचणका 

 शब्दफुलांिा गुलदस्ता  
 

चिभाग १ – उत्स्फूतत- शब्दांिे भाितुषार 

 

• जुने फोटो  

• शब्द-शब्द  

• चििारिक्र  

• मनािं मोरपीस  

• काव्य आचण कचिता  

• गं्रथचमत्र  

• ज्ञान  

• संगीत  

• आयुष्यािी मागतक्रमणा  

• चििारांच्या पलीकडले  

• चनचमततीिे चशल्पकार   
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चिभाग २ प्रासंचगक - शब्दांच्या पलीकडले 

 

• योगी पुरुषांिी आत्मिररतं्र  

• याला जीिन ऐसे नाि   

• स्िभािधमत   

• िास्तूमधल्या िस्तू  

• असािी एक छंद – पत्र लेखन  

• पररपूणत जीिन  

• आम्िा भारतीयांच्या परदेशी व्यथा   

• संतांचिये गािी पे्रमािा सुकाळ   

 

 

 

चिभाग ३ व्यचिगत - शब्द शब्द जपुन ठेि 

 

• आम्िी पुणेकर झालो   

• माझी शाळा, माझं गाि   

• आमिे परमस्नेिी  

अंबादास िाघ आचण त्यांिी 

“फुलराणी” 
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चिभाग १  

उत्स्फूतत- शब्दांिे भाितुषार 

 

• जुने फोटो  

• शब्द-शब्द  

• चििारिक्र 

• मनािं मोरपीस 

• काव्य आचण कचिता  

• गं्रथचमत्र 

• ज्ञान  

• संगीत  

• आयुष्यािी मागतक्रमणा 

• चििारांच्या पलीकडले 

• चनचमततीिे चशल्पकार 
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जुने फोटो 

 

 काळानिं माणसाि हकिी हस्थत्यिंिरिं घडू शकिाि याचा अचिंबाच 

र्ाटिो. जनुे फोटो ि े त्याचिं एक उत्तम उदािरण आि.े िरुणपणी काढलेले, 

प्रमाणबद्ध शरीराचे आहण िेजस्र्ी चेिर्याचे फोटो, ि ेजनु्या आठर्णी जागिृ 

करायला परेुसे ठरिाि. त्यािंचिं हनरीिण करिाना कधी अहभमान र्ाटिो, कधी 

थोडी खिंििी र्ाटिे पण त्यािच भरपरू आनिंदिी असिो. शेर्टी फोटोिी 

प्रहिकात्मकच असिाि. शरीर बदलििं, र्य पढेु सरकििं, व्यक्ती बदलिाि 

पण फोटोंमधले ‘आपण’ मात्र त्याच परू्ीच्या जागी असिो.अगदी 

भिूकाळािल्यासारखे िाजेिर्ाने आहण स्फूहििदायी! म्िणनूच मला र्ाटििं 

दरे्ािंच्या िसहबरींमधले समस्ि दरे् सदु्धा नेिमी हचरिरूण, आकििक आहण 

सुिंदरच रिंगर्लेले असिाि आहण असार्ेि. अगदी मनाला भार्िील इिके 

हर्लोभनीय! 
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शब्द-शब्द 

 

 उत्स्फूििपणे अर्िरणारे शब्द ि ेखर्या अथी िसेच असायला िर्ेि. 

कागदाला पनेचा स्पशि झाला, की त्यािणी मनाि जे आहण जसे हर्चार 

येिील िे- फारसा हर्चार न करिा- िसेच्या िसे कागदार्र उिरायला िर्ेि. 

सिजररत्या घडून जाणार्या गोष्टींचिं स्र्रूप आहण हर्चारपरू्िक, ििेपूरुस्सर, 

हनयोजन करून मदु्दाम घडर्नू आणलेल्या हर्चारािंचिं स्र्रूप अगदी हभन्न 

असििं. एकार्र हृदयाचा अिंमल असिो िर दसुर्यार्र मेंदचूा. त्यामळेु 

अिंिःकरणापासनू एखादी गोष्ट केली, िर त्याि अहधक भार्ना असिाि.  

  

 कुठल्यािी लेखनासाठी हचिंिन-मनन िर आर्श्यक आिचे, 

अभ्यासिी िर्ा. पण त्याचबरोबर अज्ञाि आहण अदु्भि अशी प्रेरणािी िर्ी. 

सिंथ र्िाणार्या दनैिंदीन जीर्नक्रमाि छोट्या मोठ्या प्रसिंगािंचे जे िरिंग उठि 

असिाि, िे जर आपण र्ेळोर्ेळी ‘शब्दबद्ध’ करू शकलो िर त्यापैकी 

कोणिा अनभुर्, प्रसिंग हकिं र्ा घडामोड उद्या मित्त्र्ाची ठरेल, ि ेआज ठरर्िा 

येि नािी. त्याहशर्ाय, कागदार्र नोंदर्लेले असे मौहलक शब्द, उद्या 

काळाच्या ओघाि हर्रून आहण हर्सरून गेल्याची िळिळ हकिं र्ा खिंि िरी 

मनाला र्ाटणार नािी. कुणी सािंगार्िं त्यािनूच पढेु कुणाच्या िरी िािनू, 

एखादी भव्यहदव्य साहित्यकृिीिी हनमािण िोऊ शकेल.  
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चििारिक्र 

 

“हर्चारचक्र” िी हकिी अजब आहण आनकलनीय चीज आि.े 

कधीकधी हर्चार करिा करिा आपण कुठल्या कुठे भरकटि जािो. जनु्या-

जनु्या आठर्णी-स्र्पनािंसारख्या मनाि डोकार्नू जािाि. र्ेगर्ेगळ्या 

हर्ियािंच्या हशड्यािंर्रून, साप-हशडीच्या खेळासारख्या उड्या मारीि मारीि 

हर्चार खाली-र्र धार्ि असिाि आहण अशा मोकाट सटुलेल्या 

हर्चारचक्रािंना थािंबर्िाना, आपल्या मनाची मात्र त्रेधाहिरपीट उडि असिे. 

 कािी र्ेळा स्र्ि:च्याच अशा खोल खोल हर्चारािंमधे इिकिं  गरुफटून 

जायला िोििं की त्यार्ेळी आपण आपले नसिोच. लोकािंमधे र्ार्रि 

असनूिी एकप्रकारची आहलप्तिा असिे. िास्यहर्नोदिी कानािंर्रून जाि 

असिाि पण त्याि परेुसा रस र्ाटि नािी, इिरािंच्या बोलण्याकडे थोडसिं 

दलुिि, कािीसिं मौनव्रि आहण िटस्थिा. पण मनाि मात्र हर्हर्ध हर्चारािंचिं 

िािंडर्नतृ्य चाल ूअसििं. 

  हदर्साकाठी खरिं म्िणजे आपण हकिी हर्चार िािाळिो )हकिं र्ा 

िोंडाळिो(. पण ढगािंसारख्या हदशािीन हर्चारािंना पटकन भरकटू न दिेा 

िाब्याि ठेर्लिं, िरच चािंगलिं सिंभािणिी घडू शकििं. नािीिर प्रश्न एक आहण 

उत्तर मात्र र्गेळिंच अशी हस्थिी सिजच िोऊ शकिे. मनािल्या आहण 

जनािल्या आपल्या हर्चारािंमधे सदु्धा कािी र्ेळा इिकी मोठी िफार्ि 
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असि,े की आपण स्र्िःच स्र्िःची फसर्णकू हकिं र्ा प्रिारणा िर करीि 

नािी ना असिं र्ाटार्िं. 

  

 हदर्सभराि मनाि डोकार्णार् या र्ेगर्ेगळ्या हर्चारािंचिं जर आपण 

जाणनू बजुनू अर्लोकन करायचिं ठरर्लिं िर लिाि येििं की, चोर्ीस िासाि 

आपले हर्चार दािी हदशािंना धािंर्नू आलेले असिाि. आनिंद, दःुख, खेद, 

उद्वगे, हनिंदा, चािंगलुपणा, व्यर्िार, हर्धायक- हर्चार अशा असिंख्य 

गोष्टींच्या, प्रसिंगािंच्या आहण भार्नािंच्या झेपा आहण खेपा चाल ू असिाि. 

स्रै्र सटुणार्या अशा हर्चारािंर्र जो माणसू िुकमीपणानिं बिंधन घाल ूशकेल 

त्यालाच खर् या अथािनिं “चििारी व्यिी” हकिं र्ा “तत्िज्ञानी” म्िणायला 

िर्िं.,  
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मनािं मोरपीस 

 

 कधीकधी जनु्या, पण रम्य आठर्णी काढण्यामधेिी एकप्रकारचा 

रे्गळाच अहनर्ायि असा आनिंद असिो. त्यािनू आर्डत्या व्यक्ती, सखुद 

प्रसिंग, मनाला प्रेमाचा ओलार्ा आहण गारर्ा दणेारे आनिंदमय िण 

आठर्िाना िर मन अगदी भारार्नू जाििं, िळर्िं बनििं. िळव्या मनाला 

दिंर्हबिंदूिंचा रोमािंचक ओलार्ा जाणर्िो. 

असिं र्ाटििं आपणिी िो कोर्ळा हबिंद ू

बनार्िं. लर्लर्त्या गर्िाच्या पात्यार्र, 

सयूािच्या उन्िाि चमकून िरारून हनघार्िं. 

खर्या हिर्यासारखिं िेजस्र्ी व्िार्िं 

नािीिर कोमल, नाजकू मोरहपसासारखिं 

िलकिं फुलकिं  बनार्िं. मोरपिंखी रिंगछटािंची 

िळुर्ार उधळण करार्ी. 

  

मोरहपसाचा िो उघडझाप करणारा जािंभळाजदि चमकिा डोळा-. नक्की 

कोणत्या हदर्शी आपल्या मनाचिं मोरपीस बनििं? मेघगजिना करणार्या 

ढगािंना पािून की िापलले्या धरिीर्र चार थेंब बरसनू, ओला िजेला 

आणणार्या त्या मगृाच्या मोिीसरािंना पािून? अशा िळुर्ार भार्नािंच्या 
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स्पशािनिं, मनमोराचा हपसारा फुलारून येिो कािं? कािं येऊ नये? सारे शेर्टी 

मनाचेच खेळ. जसे खेळू, जसे डार् टाकू, िसा त्यािंचा आनिंद लटुिा येणार. 

  

मोराचा रिंग, रूप, पीस आहण हपसारा, काय काय भरुळ पाडणारिं 

असििं? र्ास्िर्ाि सारिंच कािी! िसिंच िर मोिरलेल्या मनाचिं आि.े मनाि 

खोलर्र डोकार्नू पाहिलिं, िरच त्याच्या खर्या सौंदयािची, कोमलिेची, 

नाजकू आहर्ष्कारािंची जाणीर् िोिे. आहण मग कुठेिरी आपल्याच मनाचा- 

मनाला नाजकुसा स्पशि िोिो. अगदी िळुर्ारपणे, कळि-नकळि स्पशूिन 

जाणार्या मोरहपसासारखा! 
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काव्य  

 

 काव्याच्या र्ाचनानिं आहण मननानिं बदु्धीला आहण हर्चारािंना भरपरू 

चालना हमळिे ि ेिर खरिंच. आपण स्र्िः काव्य जगि नािी िर िो प्रसिंग 

जगिो. पण त्या प्रसिंगाचिं िुबेिूब हचत्र रिंगर्नू, िे मनःपटलार्र साकार करणिं, 

म्िणजेच र्ास्िर्ाि काव्य नािी का? थोडक्या शब्दाि मिान अथि प्रगट 

करणिं, अव्यक्त भार्नािंना मकु्ती हमळर्नू दणेिं आहण अनेकािंच्या रूि जीर्नाि 

आनिंद फुलर्णिं, ि ेयशस्र्ी काव्याचे मळू गणुधमि असायला िर्ेि. कर्ींच्या 

मनाची ओळख करून घेण्यासाठी, काव्याचे हर्िय, मािंडणी आहण 

रसपररपोि यािंचा परेुपरू आस्र्ाद घेण्यासाठी, काव्यर्ाचनाचा छिंद जरूर 

जोपासायला िर्ा. काव्यर्ाचन आहण श्रर्ण यािंनी मलािी भरपरू आनिंद 

हदला आि े आहण कधीकधी थोडीशी स्फूिीिी! आत्ताच सचुलेल्या या 

मजेशीर कहर्िा: )जराशा बाहलश पण उत्स्फूिि!(  
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• म्िटलं तर कचिता: 

 

कािीिरी हलिार्िंसिं र्ाटििं, पण हर्ियच सािंपडि नािी- 

गाणिं गार्िंसिं र्ाटििं, िेव्िािं सरूच जळुि नािीि- 

कािीिरी रिंगर्ार्िंसिं र्ाटििं, पण रिंगच गर्सि नािीि. आहण 

कुणीिरी यार्िंसिं र्ाटििं िेव्िािं मात्र दारच र्ाजि नािी! 

 

खपू कािी करार्िंसिं र्ाटििं, पण कामच आठर्ि नािी आहण  

कािीिरी घडार्िंसिं र्ाटििं, िेंव्िा कािीच घडि नािी. 

जीर्नािले असे सारे आडाखेच चकुिाि,  

र्ेळा टळून जािाि पण त्यािंचिं भानच रिाि नािी. 

 

हदर्स उगर्िो, िो दखेील- 

कािी घडण्यापरू्ीच मार्ळिो. 

रात्र पडिे िेव्िा- 

उगीचच पिाट व्िार्ीशी र्ाटिे.  

सारिं कािी असिािंनािी, कािीच नसल्यासारखिं र्ाटििं. आहण- 

आिे तेिी नसल्यािी जाणीि मात्र, मन जाळू लागतं. 

 ********* 
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• असंिी मन- तसंिी मन: 

 

आपल्याच मनाची-आपणच करीि असिो-हकिीदा मनधरणी! 

साळसदूपणाचा दखेार्ा हकिीिी केला, 

िरी िो असिो साराच र्रकरणी। 

कधी मन बनििं एक िट्टी बालक। 

त्याला र्ठणीर्र आणण्यासाठी-मग  

बनार्िं लागििं एक सजुाण पालक! 

त्या िट्टीपणाला आळा घालण्यासाठी- 

आिनूच द्यार्ी लागिे दटार्णी। 

मनाचेच खेळ आहण मनाचीच खेळणी, 

मोडली िरी मनाला थोडीच बसणार असिाि बोलणी? 

 

कधीिरी आपलिंच मन- 

आपल्यार्रच रुसनू दरू जाऊन बसििं- 

रागे भरलिं िरी “त्याला” 

कशाचिंच सोयरसिुक नसििं। 

सािंगनू समजार्नू अखेर आपलिंच मन हर्टििं,  

आहण रागािा आचिष्कार पािून, मनाला मात्र जोरात िंसू फुटतं! 

 **********  
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• तत्िज्ञानी िृक्ष:  

 

फळाफुलािंनी डिंर्रलेल्या र्िृािंनाच 

 खर्या अथी कळलेला असिो, 

 जगण्यामधला अथि! 

 समदृ्ध जीर्न जगनूिी, 

 डोकार्लेला नसिो, 

 त्यािंच्या मनाि 

 जरासािी स्र्ाथि! 

 सर्िस्र् समहपिि करिानािी, 

 दर्डलेले नसिाि त्यािंनी, 

 आनिंदी िण व्यथि! 

 माणसािंमधल ेिरे्ेदार्े मात्र, 

 उगीचच घडर्ि असिाि 

 मोठमोठाले अनथि! 

 मग साध्याभोळ्या र्िृािंपासनूच, 

 का हशकू नये आपण 

 उच्ि कोटीिा परमाथत? 

 ********** 
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गं्रथचमत्र 

 

 ‘गं्रथ िे माणसािे चमत्र आिेत.’ ि े र्ाक्य हकिी साथि र्ाटििं! 

ज्यािंना र्ाचनाची मनापासनू आर्ड आि,े अशा लोकािंना िर िे र्ेगळिं पटर्नू 

दणे्याची गरजच नािी. सच्च्या हमत्रापासनू आपल्या ज्या कािी अपेिा 

असिाि, त्यापैकी हनम्म्या िरी पसु्िकर्ाचनामधनू सफल िोिािच. 

एकटेपणाचा किं टाळा आला की र्ेळ घालर्ण्यासाठी कािी र्ळेा आपण 

पसु्िकािंकडे धािंर् घेिो. त्याि मनोरिंजन आि,े ज्ञानसिंर्धिन आि,े जगाबरोबर 

आपण चालिो आिोि याचा आनिंद आहण इिरिी बरिंच बरिंच कािी. 

  

हबचार्या हनरिर लोकािंना मात्र सगळी माहििी इिरािंच्या बोलण्यािनूच 

गोळा करार्ी लागिे. त्यािंच्यापेिा आपण हकिी भाग्यर्ान! म्िणनू िर असिं 

र्ाटििं की, जगामधल्या प्रत्येका माणसाला जरुरीपरुििं िरी हलिा-र्ाचायला 

येणिं अत्यार्श्यकच आि.े 

  

र्ास्िर्ाि, हर्र्श्ामधल्या यच्चयार्ि सगळ्या हर्ियािंचिं आहण ज्ञानाचिं 

भािंडार, पसु्िकरुपानिं आपल्यासमोर उभिं असििं! आपण फक्त त्या 

खहजन्याची दारिं उघडायची आहण आपली आर्ड-र्ेळ-कुर्ि या 

सगळ्यािंचा मेळ घालनू, भरपरू र्ाचनानिं आपलिं आयषु्य खर्या अथी समदृ्ध 

बनर्ायचिं! 
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 मला स्र्िःला हर्हर्ध हर्ियािंर्रची असिंख्य पसु्िकिं  आर्डिाि. 

र्ाचनालयाि प्रर्ेश 

केला की पसु्िकािंच्या 

बाबिीि अधाशीपणा 

काय असिो, िे 

जाणर्ििं. मनाि हर्चार 

येिो की, ि े सिंपणूि 

शब्दभािंडार र्ाचनू 

काढण्यासाठी खरेखरीच हकिी जन्म घ्यार्े लागिील कोण जाणे. कुठलिंिी 

पसु्िक हनर्डिाना त्याचिं आकििक मखुपषृ्ठ, गळुगळुीि कागद, मोठी दाणेदार 

अिरिं आहण िािाि सिज मार्णारा आकार या गोष्टीिी मला नेिमी जास्ि 

भार्िाि. पण अशा बाह् आकििणाव्यहिररक्त, िे पसु्िक र्ाचनीय मात्र 

अर्श्य िर्िंच. मनाि ठसायला िर िर्च िर्िं! 

 

 खपू र्ाचायचिं असलिं िर र्ाचनाचा र्गेिी िसाच िर्ा. काय र्ाचलिं 

त्याची मनािल्या मनाि उजळणी व्िायला िर्ी. मनाला स्पशि करून जाणारा 

पसु्िकाचा भाग मनाच्या खोल कपपयाि सरुहिि रािील याची काळजी 

घ्यायला िर्ी आहण बाकी मजकूर लर्कराि लर्कर मनार्ेगळा करायला 

िर्ा. 
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 उत्तम पसु्िकािंचा सिंग्रि करणिं िा दखेील माझा फार फार आर्डिा 

छिंद बनला आि.े कारण कोणत्या हदर्शी काय र्ाचार्िंसिं र्ाटेल िे आधी 

सािंगिा येि नािी. माझ्या सिंग्रिामधे कथा, कादिंबरी, काव्य, प्रर्ासर्णिने, 

कला, शास्त्र, आरोग्य, हर्ज्ञान, गिृोपयोगी, आध्यात्म, चररते्र, आत्मचररते्र, 

सिंिसाहित्य अशा अनेकहर्ध हर्ियािंर्रची असिंख्य पसु्िके आििे. )परदशे-

र्ास्िव्याि यापैकी जर्ळपास कािीच मराठी र्ाचायला ‘न’ हमळाल्यानिं, िी 

िौस मी भारिाि परि आल्यानिंिर पणूि करिे आि(े त्यामळेु ग्रिंथ ि ेमाझे नसुिे 

हमत्र नािीि िर सखे, सोयरे, सिंबिंधी नव्ि-े हजर्लग हमत्रच आििे!  
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ज्ञान 

 

 र्ाटििं, सगळिं हर्र्श्च हर्खरुलेल्या ज्ञानकणािंनी भरून गेलिंय. हजिकिं  

आपण र्ेचि जाऊ, आत्मसाि करू 

आहण आपल्याि सामार्नू घेऊ 

हििकिं  कमीच. र्ास्िर्ाि माहििी 

आहण ज्ञानाचे अथािंग सागर-मिासागर 

आपल्याभोर्िी पसरलेले असिाि. 

साि जन्म घेिले िरी ज्ञानसिंपादन 

करणिं सिंपणार नािी. उभ्या आयषु्याि 

त्यापैकी ओ िंजळभर ज्ञानहबिंदूिंचिं 

आचमन जरी करिा आलिं, िरीिी पणूि 

आयषु्याची कमाई िोईल. पण जसजसिं आपण ज्ञान सािंठर्ण्याची आहण जमा 

करण्याची धडपड करीि असिो, िसिसिं त्यापैकी कािी हनसटूनिी जाि 

असििं. आहण योग्य र्ेळी त्याचिं परेुसिं जिन केलिं नािी, िर िािी मात्र फारच 

थोडिं हशल्लक उरििं. िेव्िा या अथािंग ज्ञानाचा सिंचय करायचा िरी कसा? 

कसिं हटकर्नू धरायचिं ि ेधन? कसिं जिन करायचिं आहण त्याि साित्यानिं भर 

घालनू िे र्ाढर्ायचिं िरी कसिं? 
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 खपू हशकार्िंसिं र्ाटििं. सगळ्याच गोष्टी हशकाव्याि, थोड्याफार िरी 

आकलन व्िाव्याि आहण आत्मसाि कराव्याि, असा िव्यास र्ाटिो. पण िे 

कसिं शक्य आि?े बदु्धी आहण हर्चारसरणीलािी शेर्टी मयािदा असिािच. 

त्यािनू आपल्या िटुपुिंज्या ज्ञानाची जाणीर्, फार उशीराच्या र्याि झाली िर 

त्याचा काय फायदा? िोपयांि उमेदीची र्िां मागे पडलेली असिील आहण 

आठर्ण ठेर्ण्याची मेंदचूी शक्ती िीण व्िायला लागलेली असेल त्याचिं 

काय? हशर्ाय आज आकलन झालेलिं ज्ञान, उद्या गिीमान िोऊन पढेुपढेु 

सरकेल त्याचिं िरी काय? िरीिी, हशकण्याची हक्रया, ज्ञान सिंपादन करण्याची 

मागिक्रमणा अव्यािि चाल ू रिायलाच िर्ी. आज आत्मसाि केलेल्या 

गोष्टींचिं मनन, हचिंिन केलिं, िर त्यापैकी थोड्या ज्ञानाची साठर्ण िरी 

भहर्ष्याि कामी येईल. 

 

 िे कािीिी असलिं िरी, सहुशहिि अथर्ा अहशहिि, कुठल्यािी 

व्यक्तीच्या जीर्नाला ‘ज्ञानाची जोड’ िी िर्ीच. मग िे पसु्िकािनू सिंपादन 

केलेलिं ज्ञान असो, नािीिर ‘अनभुर्’ या हशिकानिं हदलेलिं असो. 

 

जय गणेशा ज्ञानदायका! )Knowledge is a real blessing 

from you!) 
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संगीत 

  

 उत्तम सिंगीिाचे सरू असे कािी सािात्कारी असिाि, की जीर्नािल्या 

परमोच्च अनभुिूीचीच फक्त त्यािंच्याबरोबर िलुना करिा येईल. िो आनिंद 

खर्या अथी कुणाला सािंगिा हकिं र्ा दाखर्िा येि नािी िर प्रत्येकाला िो 

केर्ळ स्र्िःचा स्र्िःलाच अनभुर्िा येऊ 

शकिो. )असे साहत्त्र्क आनिंद िसेिी आपल े

आपल्यालाच मदु्दाम शोधार् े लागिाि(. 

कणिमधरु सिंगीि ि ेश्रोत्याला र्ेगळ्याच हर्र्श्ाि 

घेऊन जाििं. सार्या हचत्तर्तृ्ती प्रफुहल्लि बनिाि. 

सरूािंर्र िरिंगार्िंसिं र्ाटायला लागििं आहण 

अिंिःकरणाला जाऊन हभडणारे सरू, 

आपल्याबरोबरच इिरािंनीिी ऐकार्ेि आहण 

त्याचा आनिंद त्यािंनीिी मनमरुाद लटुार्ा असिं मनोमन र्ाटििं. सिंगीिाची गोडी 

अर्णिनीय िर आिचे, त्याि परमोच्च आनिंदाच्या ऊमी आििे आहण 

स्र्गीय सखुाचा आहर्ष्कारिी. असिं स्र्गीय सिंगीि ऐकण्यासाठी कान िर 

उघडे िर्ेिच पण मनिी हर्शाल बनर्ायला िर्िं. सरूािंची प्रत्येक सिंर्ेदना 

आहण नादश्रिुी कानामनाि साठर्ायला िर्ी. मनाचे कान व्िायला िर्ेि. 

आनिंदाची कारिंजी उडायला िर्ीि. सिंगीिाच्या माधयुािनिं न्िाऊन हनघायला 

िर्िं. अिंगाअिंगािनू, रोमारोमािंिनू सरू पाझरायला िर्ेि, शरीरार्र रोमािंच 
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फुलायला िर्ेि.प्रत्येक सरू एक चमचमणारा िारा बननू, सारी रन्रे 

प्रकाशमान व्िायला िर्ीि. )अगदी “रन्राि पेररली मी आिाढ ददि गाणी” 

सारखा(. सिंगीिाचा आहर्ष्कार दणेार्याची आहण ऐकणार्याची एकिानिा 

व्िायला िर्ी.  

 सरुािंमधे भार् आििे, भार्ना आििे-मनाि खोलर्र पोिोचणार्या 

भार्ना. त्यािंचा िळुर्ार स्पशि मनाला झाला, िरच त्या सरूािंचिं साथिक घडेल. 

लय, सरू, शब्द आहण भार्नािंचा हमलाफ झाला, की त्यामधनू जो अनाहमक 

आनिंद हनमािण िोिो, त्यापेिा स्र्गीय सखु र्ेगळिं िे काय असणार? 

 सिंगीि ऐकिाना स्र्िःला हर्सरायला िर्िं.नव्ि े स्र्िःच िे सिंगीि 

बनायला िर्िं. द्विै नष्ट व्िायला िर्िं. उच्च कोटीचिं सिंगीि हजथे सरुू िोििं, 

हिथिंच आपलिं अहस्ित्र् सिंपायला िर्िं. त्या नादलिरींर्र िरिंगणिं, हििंदोळणिं--

समाधी अर्स्थेच्या हकिी जर्ळची िी अर्स्था असणार! गानसमाधी-

ऐकणार्याची आहण ऐकर्णार्याची. जीर्नामधले जे कािी उच्च कोटीचे 

आनिंद आििे, त्यापैकी काळजाला जाऊन हभडणारिं सिंगीि ि ेफार र्रच्या 

स्थानार्र आि.े िी एक अहभजाि कला आि.े पण त्या कलेसाठी खडिर 

िपश्चयाि आि ेआहण म्िणनूच हचरकाल सखुसिंर्ेदना दणेारिं सौंदयि! 

)धन्य ते स्िगीय संगीत आचण धन्य ती स्फूतीदेिता-सरस्िती 

माता! जय शारदे िागेर्श्री!) 
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आयुष्यािी मागतक्रमणा 

 

 कधीकधी र्ाटििं की आयषु्य उलट्या क्रमानिं मागे सरकार्िं. पनु्िा 

भिूकाळाि जार्िं, म्िणजे आिापयांिच्या आयषु्याची र्ाटचाल चालिाना 

ज्या ज्या चकुा घडल्या, त्या दरुुस्ि करायला र्ार् हमळेल, आणखी एक 

सिंधी हमळेल. आहण मग आयषु्याची सधुारीि, मनाजोगिी आर्तृ्ती पनुश्च 

जगिा येईल. फुलपाखरू बनि असिाना त्याची जी सरुर्िंटाची परू्ािर्स्था 

असिे, िसा सरुर्िंट बननू पनु्िा एकदा आरिंभ करार्ा, म्िणजे फुलपाखराच्या 

स्र्च्छिंदी आयषु्याची मजा, खमुारी दसुर्यािंदा लटुिा येईल. 
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दुसरा असाि मनात डोकािलेला एक मजेशीर चििार: 

र्ाटििं कािीिरी खपू खपू घडार्िं. हदर्साला, हदर्साच्या प्रत्येका 

िासाला, हमहनटाला आहण िणािणाला अथि प्राप्त व्िार्ा. एकेका िणाि 

उपयकु्त असिं ठासनू कािीिरी भरिा यार्िं. म्िणजे उगर्णारा प्रत्येक नर्ा 

हदर्स खर्या अथािनिं जगल्याचिं आहण साथिकी लागल्याचिं समाधान िर 

हमळेलच पण त्यापढेु येणारे सगळे हदर्सिी आनिंदानिं जगण्याची, नर्ी कोरी 

उमेद मनाि जागर्ली जाईल. 

  

“र्ेळेचा सदपुयोग, दसुर्यािंना जाणनू घेण्यासाठी र्ेळ काढणिं, 

हमळालेले सगळे मौल्यर्ान िण खर् याखरु् या अथािनिं सत्कारणी लार्णिं” या 

सार्या कल्पना अहिशय रम्य आहण हर्लोभनीय र्ाटिाि. त्या कल्पनािंचिं 

आकििणिी र्ाटििं आहण मनाि येििं, असिंच साित्यानिं आयषु्याि कािीिरी 

सखुद घडि रािार्िं, र्ेळेचिं साथिक व्िार्िं, र्ेळाि र्ेळ गुिंफि रिार्ा आहण 

त्यािनूच मागिक्रमणा करीि सुिंदर आयषु्य घडार्िं. पण खरिंच प्रत्यिाि मात्र 

असिं कािी घडि असििं का? 

  

आपल्याला अपेहिि आहण अहभप्रेि असलेला असा “आनिंदाचा 

अनमोल ठेर्ा” क्र्हचिच र्ाट्याला येिो. आहण िो दखेील हमळर्ण्यासाठी 

आधी दःुख, अपेिाभिंग, हनराशा यािंच्याबरोबरच कलहुिि हर्चार, हर्कार 

आहण नकार या सगळ्या अडथळ्यािंना पार करार्िं लागििं. त्यासाठीच प्रथम 
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आपल्या डोळ्यािंर्रचा चष्मा काढून, बाजलूा ठेर्नू, दसुर्यािंच्या नजरेिनू 

स्र्िःकडे पिाणिं हशकायला िर्िं, हर्नाकारणच गदी करून बसणारी 

गैरसमजािंची हकहल्मििं, मनािनू र्ेळीच दरू करायला िर्ीि, िरच 

आयषु्याकडे जास्ि शदु्ध, स्र्च्छ आहण स्पष्ट नजरेनिं बघिा येईल. आयषु्य 

गिीमान असििं. िे िर स्र्ि:च्या गिीनिं पढेु सरकिच असििं, मागिक्रमणा 

चालचू असिे. त्या प्रर्ािाि आपणच जाणनू बजुनू पण बेमालमू सामील 

व्िायला िर्िं. आपण धीरानिं उडी घेऊ शकलो नािी िर काठार्रच रािून 

जाऊ. उडी घेऊनिी, प्रर्ािाच्या हर्रूद्ध हदशेनिं पोिण्याचा प्रयत्न केला, िर 

प्रर्ािाबािरे फेकले जाऊ. “जो थांबला तो संपला, जो सामािला तो 

चजंकला.” त्यामळेु आपल्या र्ाट्याला जे आहण जसिं आयषु्य येईल त्याि 

पणूि समाधानी रािून मागिक्रमणा करायची ियारी िर्ी. र्ास्िर्ाि “रस्तेि 

आपला मागत आखतात- आपण फि त्यािरून िालत असतो.” 
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चििारांच्या पचलकडले 

 

 मलािी हलिायचिंय. खपू खपू हलिायचिंय. मनाि आलेल्या सगळ्या 

हर्चारािंना शब्दबद्ध करायचिंय. र्ाचकािंना आर्डेल की नािी याची िमा न 

बाळगिा केर्ळ हलिीि रिायचिं आि.े लेखणी बिंद पडायला नको आि,े 

हर्चार सरायला नको आििे आहण प्रहिभा आटायला नको आि.े 

 मन हर्चार करीि असििं. मेंद ू त्या हर्चारािंना चालना दिेो, रोज नर्िं 

नर्िं खाद्य परुर्िो, आहण त्यािल्या हनर्डक शब्द-हर्चारािंचे कागदार्र मोिी 

बन ूशकिाि. शब्दफुले एकत्र गुिंफून, त्यािंच्या सुिंदर सुिंदर हर्लोभनीय माळा 

बन ू शकिाि. त्यासाठीच हर्चार ि े धारािंसारखे प्रर्ािी िर्ेि, साित्यानिं 

र्िाि, हकिं र्ा धबधब्यासारखे कोसळि रािायला िर्ेि. िरच त्यािनू सुिंदर 

आहण गोहजरर्ाण्या, गोंडस, चमकदार शब्दािंचे ििुार उडि रिािील. 

फेसाळिे हर्चार, दधुासारखे शभु्र, स्र्च्छ, हनलेप हर्चार. साित्यानिं उसळि 

रिाणारे, बिंध न पाळणारे, हकिं र्ा झगुारून दणेारे, सळसळिे, खळाळिे 

हर्चार. हजर्िंि र्ाटणारे, शदु्ध, पहर्त्र आहण नर्नव्या भार्नािंनी, कल्पनािंनी 

उसळून येणारे, लाटा हनमािण करणारे. हकिीिी उिंचार्रून कोसळले, िरी 

घायाळ-जखमी न िोणारे. पनुश्च िाठ उभे रिाणारे, सामार्नू जाणारे आहण 

घेणारे प्रर्ािी हर्चार ! 

 स्र्िःचिं र्ेगळिं अहस्ित्र् दाखर्नूिी, र्ेगानिं र्िाणार् या 

हर्चारप्रर्ािाि मात्र, पणूिपणे अहस्ित्र्िीन बनणारे, समपिण करूनिी पनुश्च 
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नव्या जोमानिं िाठरून उठणारे! हर्चारधारािंच्या त्या उडत्या ििुारािंमधे, 

सळसळत्या शक्तीमधे उत्साि आि,े आनिंद आि,े चालना आि,े चेिना आि े

आहण नर्जीर्नाचा, नर्हनहमििीचा जन्मोत्सर्िी. उिंचीर्रून उडी घेण्याचिं 

भय नािी िर सािसाचा आनिंद आि,े साथिक आि.े बालकाच्या कोर्ळ्या 

मनाची थरथर आि ेआहण ििािनिंदानिं थईु थईु नाचणारी कारिंजीिी. 

 पण त्याच हर्चारथेंबािंचिं शब्दप्रर्ािाि रुपािंिर झालिं, की त्यािंना 

सिंथपणा आहण हस्थरिा येिे. गिी मिंदार्िे. अर्खळ बाहलशिा कमी िोऊन 

एक धीमी लय सरुू िोिे. अगदी आपल्या आयषु्यासारखीच. मनामधले 

खळाळिे हर्चार, बिंडखोर हर्चार एकदा ‘शब्दबद्ध’ झाले की त्यािंचिं 

अहस्ित्र्च पालटून जाििं. थोडसिं हर्हलनीकरण, थोडी शरणागिी आहण 

बरचसिं समपिण!  

 “समहपिि जीर्न” असायला मळुीच िरकि नसार्ी पण स्र्िःचिं सुिंदर, 

िजेलदार अहस्ित्र्, कायमचिं िरर्नू बसण्याइिकिं िी िे समहपिि नको. 

पाण्याि हमसळिानािी आपला मळू रिंग सोडिा कामा नये. उलट पाण्यालाच 

आपला रिंग प्राप्त करून द्यायला िर्ा. शेर्टी आपलेच हर्चार आहण 

आपलेच शब्द! कसे दरू ठेर्णार त्यािंना एकमेकािंपासनू? नेिमी िािाि िाि 

घालनूच चालणार िे ! 
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चनचमततीिे चशल्पकार 

 

 ‘हनहमििी’ िा खरोखरीच एक सखुद अनभुर् असिो. आपल्या 

आर्डीची एखादी कलाकृिी हनमािण करीि असिाना त्याि आपण िासन ्

िास रिंगनू जािो. भोर्िालच्या जगाचा कािी काळ िरी पणूि हर्सर पडिो. िी 

“एकिानिा” म्िणजे एकप्रकारची समाधीच असिे. परमेर्श्राशी एकरूप 

िोण्यासारखिंच असििं िे! कुठलीिी समाधानकारक उत्तम हनहमििी आकार 

घेि असिाना, परमेर्श्राशी द्विै रिािच नािी. आपण काम करीि असिो. पण 

त्यामागचा किाि-करहर्िा िो स्फूिीदािाच असिो. र्ाटििं, िीच अगाध, 

अदु्भि शक्ती आपल्या िािािंच्या हकिं र्ा इिर कौशल्यािंच्या माध्यमािंमधनू 

कािीिरी अहद्विीय हनमािण करून घेिे आि.े मग िी हचत्रकला असो, 

हशल्पकला असो, सिंगीि असो नािीिर ग्रिंथहनहमििी हकिं र्ा अगदी यिंत्रहनहमििी 

सदु्धा! 

 अशाच प्रकारच्या अनेक कलाकृिींची हनहमििी जगभर चाल ूअसिे. 

त्यामधनू प्रत्येकाला केर्ढिं समाधान आहण आनिंद हमळि असणार. 

लोकािंपढेु आपण कािीिरी आगळिं-र्ेगळिं जन्माला घालीि आिोि याचा 

अहभमान र्ाटि असणार. नािीिरी आपली सगळी धडपड कुठल्यािरी 

आनिंदाचा शोध घेण्यासाठीच िर चाल ूअसिे. कलाकार िो आनिंद त्यािंच्या 
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कलेमधनू हमळर्िाि, पण इिर हशल्पकारािंना िर प्रत्यि “हनहमििीची 

कलाच” अर्गि झालेली असिे.  

   मात्र त्यासाठी प्रत्येकानिंच कािंिी ‘िाजमिाल’ हनमािण करण्याची 

आर्श्यकिा नसिे हकिं र्ा िानसेन असण्याचीिी. उत्तम कलाकृिी िर 

छोट्याशा सपुारीमधे गणेशमिूी कोरूनिी बन ू शकिे. म्िणनूच ज्या 

गोष्टींमधनू आपल्याला साहत्त्र्क समाधान आहण कािीिरी आगळिं-र्ेगळिं 

हनमािण केल्याची अनभुिूी हमळू शकिे, ज्या गोष्टी हनमािण करिाना आपण 

दिेभान हर्सरिो, त्या साित्यानिं करीि रिायला काय िरकि आि?े त्यामळेु 

मन िर प्रसन्न आहण टर्टर्ीि रिाििंच, हचत्तर्तृ्ती प्रफुहल्लि िोिाि आहण 

उत्तम कलाकृिी, स्र्ि:बरोबरच इिर अनेकािंनािी आनिंहदि करू शकिे. 

 मात्र हनहमििीचा खरा आनिंद, प्रथमिः आपल्या स्र्िःलाच 

हमळायला िर्ा. िरच त्यामधलिं सौंदयि जगाला हदपर् ू शकेल. पररश्रम िर 

िर्ेिच, िपश्चयाििी िर्ी, त्याचबरोबर अदु्भि प्रेरणा आहण प्रोत्सािनिी िर्िं. 

कोणीिरी अहधकारी व्यक्ती आहण शक्ती आपल्याला अदृश्यरूपाने मागिदशिन 

करिे आि,े अशी दृढ श्रद्धािी बाळगायला िर्ी. 

कुठल्यािी हनहमििीचा असा साहत्र्क आनिंद कशािच िोलिा येि 

नािी. पण प्रत्यि अनभुर्िा मात्र येिो. मग िो गायन, र्ादन,हकिं र्ा नतृ्यकल-े

पासनूचा असो, नािीिर हशल्पकला, हचत्रकला हकिं र्ा इिर कुठल्यािी 

कलािंपासनूचा असो.  
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हनहमििीच्या अगदी र्ेगळ्या स्िरार्रच बोलायचिं िर, माझ्या मिे, 

फुलबाग फुलर्णारे माळी, कपडे हशर्णारे हशिंपी, दाहगने घडर्णारे सोनार, 

हर्णकरी, सिुार, लोिार, कुिं भार चमिकार, िी सर्ि मिंडळी सदु्धा, उत्तम 

हनहमििीचे हशल्पकारच असिाि! 
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योगी पुरुषांिी आत्मिररतं्र 

 

 योगी परुुिािंची आत्मचररत्रिं हकिं र्ा चररत्रिं म्िणजे र्ास्िर्ाि हचिंिनीय 

आहण मननीय हर्चारािंचा खहजनाच. 

त्यापासनू नर्ी दृष्टी, ज्ञान आहण 

सकारात्मक ऊजाि प्राप्त करून घेणिं, ि े

आपल्यार्रच हनभिर असििं. िािी 

असलेल्या फुरसिीच्या र्ळेाि काय करार्िं 

असा प्रश्न मनाि आला, की त्याचिं उत्तर- 

र्ाचन, हर्चार आहण आत्महनररिण ि े

दखेील अस ूशकििं. 

  

नकुििंच परमििंस योगानिंदािंचिं चररत्र र्ाचलिं (An Autobiography 

of a Yogi) आहण खपू कािी आत्मसाि करार्िंसिं र्ाटलिं. मोठ्या लोकािंच्या 

साध्या साध्या गोष्टी र्ाचण्यापासनू सदु्धा, एकप्रकारचा साहत्त्र्क आनिंद प्राप्त 

िोिो. अखेर अशा प्रकारच्या ग्रिंथािंचिं र्ाचन आहण त्यार्र हचिंिन म्िणजे 

मन:शािंिी हमळर्ण्याचा गर्सलेला नर्ा मागिच! त्याचिं मोल कशािच 

िोलिा येि नािी. 
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याला जीिन ऐसे नाि 

 

 र्सिंि पोिदारािंचे हकिीिरी लेख आज र्ाचले. र्ास्िहर्क आमची 

दीघिकाळाची मैत्री. भरपरू पत्रव्यर्िारिी झाललेा. पण कधीकधी 

त्यािंच्यासारख्या बिुरूपी लेखकािंचे कािी सखोल हर्चार, प्रत्यि त्यािंच्या 

पसु्िकािंमधनूच अहधक कळायला लागिाि. पोिदारािंसारखे, स्र्िःबद्दल 

हकिं र्ा इिरािंबद्दल इिक्या मोकळेपणानिं हलहिणारे लेखक क्र्हचिच 

सापडिाि. त्यािंची भािा फार रसाळ हकिं र्ा ओघर्िी नािी )कारण त्यािंचा िो 

हपिंडच नािी.( पण महििाथि मात्र हनर्डक, र्ेचक आहण रोजच्या 

व्यर्िारामधला-सर्िसामान्यािंना रूचले, पचेल असाच. )”भीमसेन” 

“कुमार” “गाडगेबाबा” “अचननपुत्र”, “योद्धासन्यासी-चििेकानंद” िी 

आहण अशी त्यािंची कािी हनर्डक पसु्िकिं , या हर्धानाची साि पटर्िाि(. 

“प्रत्येका लेखकानिं स्र्िःच्या मनाची व्यथा हकिं र्ा हर्चार, कथेमधल्या 

नायक-नाहयकेच्या िोंडूनच कथन करार्ी असा कािी हनयम नािी!” )ि े

त्यािंचच सिंभािणामधलिं एक आर्डििं र्ाक्य!(. 

 प्रत्यिाि मात्र, र्सिंि पोिदारािंचिं लखेन आहण व्यहक्तमत्र् याि फार 

मोठी िफार्ि आि.े प्रर्ास करणिं िा त्यािंचा नसुिा छिंदच नािी िर 

weaknessच आि.े घरी आले की नेिमी म्िणिाि: “माझ्या पायािंना चाकिं  

बािंधलेली आििे. त्यामळेु मी सिि हफरस्िाच करीि असिो.” र्ास्िर्ाि 

प्रर्ासानिंच िर आपली दृष्टी हर्शाल बनिे; अनभुर्ािंच्या हशदोरीि सिि भर 
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पडि;े मनषु्यस्र्भार्ाचे हर्हर्ध नमनु े जर्ळून पिायला हमळिाि आहण 

जीर्नमलू्ये काय आििे याची प्रत्यि माहििी िोिे. चाकोरीमधलिं, 

किं टाळर्ाणिं बन ू पिाणारिं आयषु्य, कािी काळ िरी आपण हर्सरू शकिो. 

हशर्ाय, हफरण्याची आर्ड असणारे इिर सिप्रर्ासी भेटले, िर आनिंदाची 

दरे्ाण-घेर्ाणिी िोऊ शकिे. (“चफरस्ता” या र्सिंि पोिदारािंच्या 

पसु्िकार्रून आत्ता माझ्या मनाि डोकार्लेले ि ेकािी हर्चार.( 

  जगाकडे बघण्याचा प्रत्येक माणसाचा दृष्टीकोन िरी हकिी हभन्न 

हभन्न असिो. मजाच र्ाटिे कधीकधी. कुणाला र्स्िचू जमर्ायला 

आर्डिाि, त्याि आगपेट्यािंपासनू गाड्यािंपयांि कुठल्यािी र्स्िूिंचा समार्ेश 

अस ू शकिो. कुणाला आयषु्यभर भटकिं िीच करायला आर्डिे. बिुसिंख्य 

लोक सखुाचा सिंसार थाटून मलुाबाळािंमधे रमिाि िर कािी अपर्ादात्मक 

व्यहक्त, सिंसारािनू उठून, सर्िसिंगपररत्याग करून सिंन्यासी बनिाि. कुणाला 

परिंपरागि रूढींना घट्ट हबलगनू बसार्िंसिं र्ाटििं, िर इिर कािींना रूढींचे 

सगळे बिंध झगुारून, मकु्तपणे सिंचार करार्ासा र्ाटिो. 

 कािी लोकािंना आपण सिि कािीिरी )मग िे कािीिी असो( करार्िं 

असिं साित्यानिं र्ाटि असििं, िर बाकी हकिीिरी लोकािंना कािीिी ‘न’ 

करण्यािच धन्यिा र्ाटि असिे. व्यक्ती हििक्या प्रकृिी आहण प्रकृिी 

हििक्या हर्कृिी आहण चमत्कृिी िचे खरिं! 

 “जो जे िांछील तो ते लाभो प्राचणमात्र” आणखी काय 

म्िणणार? 
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स्िभािधमत 

 

 मनषु्यस्र्भार्ाचे हचत्रहर्हचत्र नमनुे आपल्याभोर्िी रोज आपण 

पािि आहण अनभुर्ि असिो. ‘व्यक्ती हििक्या प्रकृिी’ ि े िर ओघानिं 

आलिंच. हदर्सभराच्या प्रर्ासाि असिंख्य व्यक्ती आपल्या दृष्टीसमोरून जाि 

असिाि. बसमध्ये, रस्त्यार्र, दकुानािंमध्ये कुठिंिी गेलिं िरी माणसािंचिं दशिन 

अपररिायिच असििं. कुठलीिी व्यक्ती बघिाना, प्रथमदशिनी आपण फक्त 

त्यािंच्या बाह्स्र्रूपाचाच अिंदाज घेऊ शकिो. पण प्रत्येक व्यक्तीच्या आि 

दडलेल्या स्र्भार्धमाांचा मात्र क्र्हचिच हर्चार करिो. 

 त्यापैकीच कािी लोकािंशी आपला प्रत्यि पररचय झाला, की 

िळूिळू त्यािंच्या स्र्भार्ाचे बारकार् े लिाि यायला लागिाि. कािींचे 

स्र्भार् आपल्या स्र्भार्ाशी जळुणारे असले, िर त्यािंच्याबरोबर अहधक 

जर्ळीक हनमािण िोिे. मात्र कािी लोकािंचे स्र्भार् आपल्या अपेिािंच्या 

चौकटीि बसणारे नसले, िर अशा व्यक्तींशी आपण बेिाबेिाचेच सिंबिंध 

ठेर्िो. कािी कािी लोकािंच्या स्र्भार्ाला मात्र, हर्हशष्ट असे गणुधमिच 

नसिाि. त्यामळेु अशा व्यक्तींचा पररचय िोऊनिी, क्र्हचिच आपण त्यािंचा 

हर्चार करिो. 

 म्िणिाि ना ‘समानशीले व्यसनेि ु सख्यिं’, जसिं सारख्या आर्डी-

हनर्डी, सारखे हर्चार, समान पररहस्थिी हकिं र्ा समर्यस्क लोकािंचिं 

एकमेकािंशी चटकन पटििं. पण या सर्िसामान्य अशा ढोबळ हनयमालािी- 
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मनषु्यस्र्भार्ािंच्या नमनु्यािंइिकेच अपर्ादिी सापडिाि. जसिं की कािी मोठी 

माणसिं, लिान मलुािंमधे अत्यिंि िन्मयिेनिं हमसळिाि. िसिंच कािी अगदी 

हर्रूद्ध स्र्भार्ाचे, आहण टोकाच्या आर्डी-हनर्डी असणारे लोकसदु्धा, 

िासन ्िास एकमेकािंशी छान गपपा मारू शकिाि. 

 िेव्िा कुणाशीिी पटर्नू घेणिं न घेणिं, ि े अखेर प्रत्येका व्यक्तीची 

सिनशीलिा, इिरािंबद्दलचा आदर व्यक्त करण्याची र्तृ्ती, स्र्भार्ाचे 

बारकार्े हकिं र्ा लोकािंना जाणनू घेण्याची कळकळ. या आहण अशा 

गोष्टींर्रच अर्लिंबनू आि.े अहिशय कडक आहण दरुाग्रिी स्र्भार्ाच्या, 

हकिं र्ा अििंभार् बाळगणार् या व्यक्तींचिं सदु्धा, कुणी ना कुणी ‘श्रद्धास्थान’ 

असििंच. िसिंच लाजर्याबजुर्या, घाबरट लोकािंकडूनिी कधीकधी 

र्ाखाणण्याजोगी धैयािची कामिं घडिाि. 

 मळू स्र्भार् बदलणिं आपल्या िािी नािी )‘हजत्याची खोड’ र्गैरे 

र्गैरे( ि े जरी हकिीिी खरिं असलिं, िरी प्रयत्नािंनी कािीिी साध्य करू 

शकणारा माणसू )चिंद्रार्र-मिंगळार्र सदु्धा जाऊन पोिोचणारा( आपला 

एर्ढासा स्र्भार् बदल ूशकणार नािी हकिं र्ा हकमानपिी र्ाकर्िूी शकणार 

नािी, ि ेमात्र जरा ‘अस्र्ाभाहर्कच’ र्ाटििं! 

 

  



शब्दफुलाांचा गुलदस्ता  नील सहस्रबदेु्ध व सरोज सहस्रबदेु्ध 

48 
 

िास्तूमधल्या िस्तूूः (एक चििार तरंग) 

 

 आपल्या घराि आपण रोजच र्ार्रि असिो.  पण हकत्येक  र्ेळा 

अगदी डोळ्यासमोर असलेल्या र्स्ि ू सदु्धा आपल्याला सिजासिजी 

हदसिच नािीि   ?असिं का  . र्ास्िर्ाि हदर्साकाठी असिंख्य र्ेळा आपली 

नजर त्या र्स्िूिंर्र पडिेिी. पण त्यार्ेळी, आपलिं लि मात्र दसुरीकडेच 

गुिंिलेलिं असल्यामळेु, हकिं र्ा डोळ्यािंना त्या र्स्ि ू रोजच बघण्याची सिंर्य 

झालेली असल्यामळेु, अगदी नजरेसमोर हदसणार्या गोष्टींचा ठसा सदु्धा 

मनार्र उमटिच नािी. मग कधी घर आर्रायला लागलिं की खर् या अथािनिं 

काना-कोपर् याि हकिी र्स्ि ू जमलेल्या )हकिं र्ा जमर्लेल्या( आििे 

िे दृष्टोत्पत्तीला यायला लागििं.  

  त्यापैकी बिुसिंख्य र्स्ि ू या हर्हशष्ट र्ेळेला मित्त्र्ाच्या र्ाटल्यानिं 

आपण सिंग्रिी ठेर्लेल्या असिाि. कधी पढेुमागे चकूुन त्यािंची गरज भासली 

आहण त्याच र्ेळेला आठर्ण झाली, िर त्यािंना बािरेची िर्ा आहण उजेड 

हमळिो. नािीिर, अडगळीि अडगळ करून, र्िािनरु्िि सदु्धा त्या िशाच 

पडून रिािाि. 

 घरामधे खर् या अथी, लागणार्या आहण “न” लागणार्या र्स्िूिंची जर 

आपण र्गिर्ारी करायला आरिंभ केला, िर असिं जाणर्ििं की, जेमिेम पन्नास 

टक्के र्स्ि ूआपण हनयमीि र्ापरिो. पिंचर्ीस टक्के र्स्िूिंचा र्ापर, कधीिरी 

अधनूमधनू करिो आहण उरलेल्या पिंचर्ीस टक्के सामानाची जपणकू, 
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हनव्र्ळ र्ेळप्रसिंगी कामी येिील या आशेर्रच आपण केलेली असिे. केर्ळ 

टाकायला धयैि िोि नािी, म्िणनूच हकिीिरी र्स्ि ू घराि आपलिं स्थान 

हटकर्नू असिाि. अशा सामानामध े अथािि मोठ्या झालेल्या मलुािंच्या 

पाळण्यािंपासनू िो जनुी खेळणी,कपडे पसु्िकिं , माहसकिं , भािंडीकुिं डी, पादत्राणिं 

पत्रिं, फायली अशा शेकडो र्स्िूिंचा समार्ेश अस ूशकिो. 

 त्यासाठीच, र्िाििनू दोनदा िरी, सगळ्या घराची बारकाईनिं पािणी 

करून, नको असलेल्या र्स्ि,ू मन घट्ट करून टाकून दणेिं, मागे पडलेल्या पण 

उपयकु्त र्स्िूिंना पढेु आणणिं, कािींर्रची धळू झटकणिं, कपड्यािंना िर्ा 

दाखर्णिं, भािंडीकुिं डी, डबे-बाटल्या घासनू पसुनू स्र्च्छ बनर्णिं, पडद ेधऊुन 

आणणिं, गाद्या उलट्या पालट्या करणिं, पत्रिं आहण कागदपत्रिं र्ाचनू त्यािंची 

नीट र्गिर्ारी करणिं, अशा असिंख्य गोष्टींनी, रिात्या र्ास्िचूा कायापालट 

घडर्नू आणिा येईल.  

 आपलिं आर्डििं शरीर जसिं आपण रोज धिुो, केसािंची हनगा राखिो, 

चेिर्याची काळजी घेिो, आकििक कपडे घालिो त्याचप्रमाणे, ज्या घराि 

आपल्यासारख्या “हनमिळ” व्यक्ती र्ार्रिाि, िे र्ािार्रणिी शदु्ध-स्र्च्छ-

आकििक असायलाच िर्िं. घरामधली प्रत्येक र्स्ि ूर्ेळोर्ारी जागेर्र ठेर्णिं, 

आठर्णीनिं त्यािंचा उपयोग करणिं, काळजी घेणिं आहण एक नर्ीन र्स्ि ूघराि 

आणिाना, छोटी का िोईना दसुरी र्स्ि ूमन घट्ट करून कमी करणिं, ि ेघराि 

रिाणार् या प्रत्येक व्यक्तीचच आद्यकििव्य असायला िर्िं. िरच अहभमानानिं 

म्िणिा येईल की: असािे घर ते आपुले छान! 
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असािी एक छंदूः पत्रलेखन 

 

 भारिािनू आलेली लािंबलचक, माहििीपरू्िक आहण ओलाव्यानिं 

भरलेली पत्रिं, िी परदशेाि असिाना मला फार मोठी मेजर्ानीच र्ाटे. 

त्यापैकी बिुसिंख्य पत्रािंमधल्या मजकुरानिं थेट भिूकाळाि पोिोचायला र्ेळ 

लागि नसे. मनाला समाधान िर र्ाटेच, आनिंदिी िोि असे पण कािी कािी 

पत्रािंमळेु एक उत्सािाची लाट मनाि उसळे. आयषु्याि खपू कािी 

करणार्यािंचा िणभर उगीचच िरे्ा र्ाटला, हकिं र्ा त्यामळेु स्र्ि:बद्दल 

थोडीशी खिंििी र्ाटली, िरी अशा पत्रािंमधले सिंदशे मात्र प्रेरणादायीच ठरि. 

 

 भार्िंडािंची सहर्स्िर 

पत्रिं आली की मन सिंहमश्र 

भार्नािंनी िडुुिंब भरून येई. 

गेली हकत्येक र्िे आम्िा 

भार्िंडािंमध्ये अत्यिंि प्रेमाचे, 

आपलुकीचे आहण 

हजव्िाळ्याचे सिंबिंध हटकून 

आििे, याचा रास्ि अहभमान र्ाटे. सासरच्या मिंडळींनािी मोठमोठाली पते्र 

हलिायला मला मनापासनू आर्डि. 
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 आयषु्याि माणसाला अिंिापयांि जिन कराव्याशा र्ाटिाि त्या 

हर्हर्ध गोष्टींपैकी, आपल्या आर्डत्या व्यक्तींबद्दलचा आदर हकिं र्ा प्रेम, 

मोकळेपणी व्यक्त करिा येणिं, िी एक अत्यिंि मित्त्र्ाची बाब आि.े त्यापासनू 

हमळणारा आहण हटकणारा आनिंदिी हचरकाल सखुदायीच ठरिो. 

 

 “पत्रलेखन िा र्ास्िर्ाि प्रत्येकाच्या अिंिमिनाचिं स्र्च्छ प्रहिहबिंब 

दाखर्णारा आरसा आि”े असिं म्िटलिं िरी र्ार्गिं ठरू नये. त्याि माझ्या 

मनाचे कर्डसे दखेील आजपयांि असिंख्य लोकािंनी पाहिले असिील. कारण 

लािंबलचक र्णिनात्मक पते्र धाडणिं, िी माझी नसुिीच आर्ड नव्ि,े िर 

एकेकाळचा फार मोठा छिंद, हकिं र्ा र्ीक पॉइिंटच िोिा. परदशेािनू आलेली 

माझी पत्रिं, हकत्येक लोक, आर्जूिन सिंग्रिी ठेर्िाि ि ेर्ाचनू िर, पत्रलखेन 

साथिकी लागल्यासारखिंच र्ाटे. अथािि इिरािंची भार्पणूि पते्र र्ाचिानािी 

त्यािंच्या हर्चारािंची, स्र्भार्र्ैहशष््टयािंची उिंची, रुिं दी, खोली आहण मनाची 

जडणघडण यािंचा अिंदाज घेिा येई. 

 

 ज्या पत्रामधला मजकूर दीघिकाळ मनाि घोळिो, कािीिरी हर्चार 

करायला लार्िो, ज्याि आपलुकी आहण हजव्िाळा आि ेपण प्रिारणा नािी 

अशी पत्रिं मला मनापासनू आर्डिाि. अशा असिंख्य पत्रािंचा भलामोठा 

सिंग्रि आज माझ्याजर्ळ जिन केलेला आि.े त्याि नािेर्ाईक, हमत्रमिंडळी, 

हििहचिंिक, कलाकार, लेखक, कर्ी, आहण इिर प्रख्याि व्यक्ती, 
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पसु्िकािंर्रचे अहभप्राय भरभरून कळर्णारे सहृदयी र्ाचक, अशा असिंख्य 

व्यक्तींचा समार्ेश आि.े माझ्या दृष्टीनिं िो “पत्रसिंग्रि” म्िणजे एक मौल्यर्ान 

ठेर्ाच आि.े फुरसिीच्या िणी त्यािंच्या पनुर्ािचनािनू हमळणारा आनिंद 

अर्णिनीयच असिो. 

 

 त्यापैकी ज्या पत्रािंचा आर्जूिन उल्लेख करिा येईल अशी पते्र म्िणजे: 

• मोठमोठे साहिहत्यक: )प ु ल दशेपािंडे, र् प ु काळे, मिंगेश 

पाडगार्कर, र्सिंि बापट, रमेश मिंत्री, माधर् काहनटकर, र्सिंि पोिदार 

इत्यादी(  

• कलार्िंि/गायक: )पिंहडि हजिेंद्र अहभिेकी, प्रभाकर कारेकर, 

रामदास कामि, श्रीमिी शोभा जोशी, प्रभदुरे् सरदार, अरुण दािे, 

हचत्रकार SM पिंहडि, श्रीहनर्ास खळे, सी रामचिंद्र, बाबासािबे परुिंदरे, 

रामदास पाध्ये(  

• पसु्िकािंर्र आलेले हर्शेि अहभप्राय: नीलकिं ठ कल्याणी, 

नगरर्ाला प्रशालेचे प्राचायि श्री नगरर्ाला, श्रीमिी पषु्पािाई हिरे, 

मकुुिं दरार् हकलोस्कर )स्त्री, हकलोस्कर आहण मनोिर माहसकाच े

सिंपादक,) हनर्तृ्त उपायकु्त श्रीहनर्ास पाटील, पत्रकार अरुण खोरे आहण 

इिर अनेक मान्यर्र. त्याव्यहिररक्त, क न्सररुग्ण आहण त्यािंचे नािेर्ाईक 
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यािंनी हलहिलेली, मनाला खोलर्र जाऊन हभडणारी हकिं र्ा अस्र्स्थ 

करणारी असिंख्य पते्र.  

 

अशा पत्रािंच्या सिंग्रिािील िीन पते्र, हनव्र्ळ उदािरणादाखलच ेनमनूे 

म्िणनू येथे दिे आि:े  

 

• र् प ु काळे, ि े उत्तम लेखक आहण हर्शेिि: अप्रहिम 

पत्रलेखक असल्यामळेु, त्यािंची पते्र म्िणजे सर्ाांना फार मोठी 

पर्िणीच र्ाटे. त्यािनू त्यािंचे िस्िािरिी अहिशय सुिंदर िोिे. 

त्यािंच्याच िस्िािरािल्या पत्राचा िा नमनूा )आहण माझ्या डायरीि 

नोंदर्नू ठेर्लले,े त्यािंच्या पत्राला मी धाडलेले उत्तर(. 
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वप.ु  

३०/मे/१९७९ 

प्रिय सरोज  

पुण्याहून मुुंबईपयंतचा एकशेवीस मैलाुंचा िवास चार तासात सुंपवून 

घरी पोहोचलो. 

परदेशात हाच िवास एकशेवीस प्रमप्रनटात झाला असता असा प्रवचार 

करीत बेल वाजवली.  

आप्रि तुझ्या पत्रानुं स्वागत केलुं. 

भारतातल्या पाच-सहा छोट्या पत्रात, एक उुंच आप्रि वेलबुट्टीचुं 

पाकीट पाहूनच कोित्या तरी इुंपोटेड प्रमत्राचुं पत्र आहे, हे मी 

ओळखलुं. 

पि तुझुं पत्र असेल ही मात्र अपेक्षा नव्हती. अक्षर ओळखीचुं होतुं. 

पानातल्या आवडत्या पदार्ााचा घास जसा आपि शेवटी राखून 

ठेवतो, तसुं तुझुं पत्र शेवटी ठेवलुं. 

आप्रि दुसर्या प्रदवशी सकाळी, म्हिजे आत्ता, -- “पुंच पुंच 

उष:काले”याने ठीक सुबह साडेसात बजे, तुला उत्तर प्रलहायला 

बसलो. 
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सकाळी सकाळी ह्या मुुंबईत घाम फुटावा इतकुं  छान उकडत आहे. 

ह्या मुुंबईच्या प्रनसगादत्त हवेपायी “घाम गाळेपयंत”मर-मर-मरतो, असुं 

एकालाही म्हिता येत नाही. त्या सुंदभाात देखील परदेश आठवतो. 

“परदेश”हा शब्द मी केवळ, चुकीचा सराव अुंगवळिी पडल्यामुळे 

वापरला. 

ज्या देशाची वारी करताना, खरोखरचा घाम फुटतो त्याला परदेश 

म्हितात. 

पि, एक वारी (आप्रि बहुतेक शेवटची) केल्यावर प्रतर्ुं एवढे आप्त 

भेटले की त्या सुंदभाात तो आता “परदेश”राह्यलेला नाही. 

तुझ्या पत्रात तू म्हितेस की आम्ही वावटळीसारखे आलो आप्रि 

गेलो. 

पि सरोज, आमची वावटळ इर्ुं परत आली नाही. मला इतर पाच 

मुंडळींबद्दलमाहीत नाही. माझ्या स्वत:बद्दल प्रवचारशील तर ही 

वावटळ कायम एक व्यरे्चा सूर घेऊन मायदेशी परतली आहे. 

गावुंच्या गावुं, वावटळीपायी उध्वस्त झालेली अनेकाुंनी पाप्रहली 

असतील. 

कारि अशा िदेशाुंची छायाप्रचत्रुं प्रनघू शकतात. पि, तुला जर 

वावटळच उध्वस्त झालेली पहायची असेल, तर तू तुझ्या “हें”बरोबर 

आप्रि मुलाबरोबर भारतात ये आप्रि मला बघ. 



शब्दफुलाांचा गुलदस्ता  नील सहस्रबदेु्ध व सरोज सहस्रबदेु्ध 

61 
 

मी दु:खात आहे का? मुळीच नाही. जेविीखािी, प्रमत्रमुंडळी, 

हास्याप्रवनोद, रोजची कामुं-प्रववुंचना, कर्ाकर्न-लेखन ई. सगळुं 

तसुंच चालू आहे. 

समृद्ध जीवनाच्या सवा सुंकेताुंनी पररपूिा असुं आयुष्य मी जगतोच 

आहे.  

पि तरी मी हरवलेला आहे.  

ह्याचुं कारि माला सापडलेलुं आहे.  

उपाय सापडलेला नाही. 

पूिात्वासुंबुंधी ित्येक व्यक्तीच्या काही ना काही कल्पना असतात. 

त्याच्या अप्रभरुचींची वाढ, त्याच्या पूिात्वाच्या कल्पनेच्या प्रदशेनुं 

होत असते.  

तशाच माझ्या काही कल्पना होत्या. 

कल्पना म्हिण्यापेक्षा, अपेक्षा होत्या.  

व्यावहारीक, व्यावसाप्रयक, सामाप्रजक, ह्या स्तरावर जशा काही 

अपेक्षा होत्या, 

तशाच त्या मािुसकी, भावनात्मक, कलात्मक आप्रि प्रनप्रमातीसाठी 

जे जे जरूरीचुं असतुं, अशा सवा स्तराुंवरच्या होत्या.  
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ऐप्रहक सुखाला, उपभोगाला त्यात भरपूर वाव होता. पुंचेंप्रियाुंच्या 

आधारावरच जोपयंत ह्या देहाचा िपुंच उभा आहे, तोपयंत 

पुंचेंप्रियाुंना हवुंहवुंसुं वाटिारुं कोितुंही सुख मी गौि मानलेलुं नाही. 

ते तसुं मानिुं हयासारखुं ढोंग नाही. ह्याच भावनेतून लुंडन, अमेररका 

ह्या देशाुंनी मला फार हळवुं बनवलुं आहे. 

एक मािूसच हे अवाढव्य प्रनमााि करू शकतो. प्रनसगााला स्वत:च्या 

कष्टाचा, कल्पकतेचा दाप्रगना चढवू शकतो, हे दशान प्रजतकुं  

प्रवलोभनीय होतुं प्रततकुं च ते अुंतमुाख करिारुं होतुं.  

पि त्याचवेळेला, हेही खरुं, की हे सगळुं सुुंदर का वाटलुं?  

तर तुम्ही सगळे सुुंदर होतात म्हिून.  

भारताचुं वेड घेऊन तुम्ही सगळे इकडे आलात आप्रि मी प्रतकडे 

स्र्ाप्रयक झालो, तर तोच देश, तोच पररसर मला स्मशानवत वाटेल.  

तुम्ही इर्ुं येऊन स्र्ाप्रयक झालात तर मनात येईल तेव्हा सरोजला, 

प्रकुं वा माधव-रवी-रामदास-जयू ह्याुंना भेटता येतुंय याचा आनुंद 

वाटेल, पि तरीही देव्हार्याप्रशवाय मूती जशी वाटेल तसच ते वाटेल.  

तुमच्या सवांच्या व्यप्रक्तमत्वात, आपलेपिात, प्रजव्हाळ्यात, लुंडन-

अमेररकेच्या पार्श्ाभूमीचा खूप मोठा प्रहस्सा आहे.  

त्या सवांसकट तुम्ही आहात आप्रि माझ्यापासून फार फार लाुंब 

आहात. 
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इतकुं  सगळुं प्रलहूनही , मी सगळुं प्रलहू शकलोय की नाही, हे मला 

समजत नाही. तुम्हा मुंडळींना पत्र प्रलप्रहतानाही, मी हरवलेला असतो.  

एका अनाप्रमक हुरहुरीनुं वेढलेला असतो.  

माझ्या मनप्रस्र्तीचा मलाच मागोवा घेता येत नाही. कधी कधी असुं 

वाटतुं,  

“atanycost”पुन्हा एकवार लुंडनची वारी करावी. सुखाचा 

पाठपुरावा जाप्रिवेनुं करता येण्यातलुं सुख अपूवा असतुं.  

सवा सुंवेदनाुंसाप्रहत सुखाला प्रभडता आला तर अतृप्ती राहिार नाही. 

परदेशातील पप्रहल्यावप्रहल्या भेटीत, सुंमोहनावस्र्ा इतकी जबरदस्त 

होती की त्यापायी सुंवेदना आप्रि अनुभव ह्यात एक दुरावा होता, एक 

तलम आवरि होतुं.  

ते आवरि अप्रत तलम होतुं. म्हिून प्रदसलुं खूप पि स्पशा कशालाच 

झाला नाही.  

आश्चयाचप्रकत होिुं, मुग्ध होिुं, ह्याचा मनावर एक जबरदस्त पगडा 

होता. 

एखादी लाट तडाखा देऊन प्रचुंब करते आप्रि ओघळत्या सुखाचा 

स्पशा होईतो होईतो, लाुंब जाते.  
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एक लाट आली होती ह्या आठविीपलीकडे मागे काही उरत नाही, 

तसुं माझुं या वारीत झालुं. मुंप्रदराची प्रशखरुं प्रदसली. मूप्रता प्रदसली 

नाही. जाप्रिवा जाग्या झाल्या तर मी झपूझाात परतलेला. 

आता तुमची पत्रुं येतात. एखादा फोटो बघतो. आप्रि सगळुं शरीर, 

सुंवेदना बुंड पुकारतात.  

हे पत्र प्रलप्रहताना, तुम्ही सगळे अवतीभुंवती होतात. 

नवाचा भोंगा वाजतोय - त्यानुं मी पुन्हा जप्रमनीवर आलोय. कामावर 

जायला हवुं. 

 “आप जो पास आ बैठे,  

   हम जमानेसे दूर जा बैठे.” 

 

सवांना नमस्कार. 

तुमचा 

वप ुकाळे  
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• र् प ूकाळेंच्या र्रील पत्राला मी हलहिलेलिं उत्तर. 

७ ऑगस्ट १९७९ 

 

हप्रय र्प,ु 

 

िमुचिं पत्र हमळालिं. 

इिकिं  नीटनेटकिं  पाकीट बघण्याची सिंर्य नसल्यानिं, 

लगेच फोडण्याची इछा िोईना. 

पण हशिंपला उघडल्याहशर्ाय आिले मोिी हदसि नािीि. 

हशिंपला उघडला आहण सुिंदर शब्दमोत्यािंची उधळण झाली. 

पत्र अनेक र्ेळा र्ाचलिं. मीच नव्ि ेिर आणखीिी हकत्येक लोकािंनी. 

 

सुिंदर कलाकृिी सर्ाांनाच हर्लोभनीय र्ाटिे. 

पण प्रत्येकाचा आनिंद त्याच्यापरुिाच मयािहदि असिो म्िणनू बरिं! 

मजकुरािील व्यथेच्या र्ेदनेनिं सगळेच भारार्ले- मी मात्र िरर्ले- 

मागील र्िीच्या भिूकाळाि ! 

िमु्िी लोक परदशेच्या आठर्णी काढिा. 

आहण आम्िी लोक मायदशेी परिण्याची भािा बोलिो. 

दोन्िी गोष्टी परस्परहर्रोधी पण त्यामागील व्यथा एकच। 

एक भिूकाळाची िर दसुरी भहर्ष्याची. 

कधी र्ार्टळी उध्र्स्ि िोिाि िर कधी गार्िं ! 
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पण पररणाम मात्र िोच- आयषु्यािनू हनसटलेल्या िणािंचा अथि 

शोधण्याची “न” सिंपणारी धडपड करण्याचा. 

इिक्या लगेच मी कधीच कुणाला उत्तर हलिू शकि नािी. 

पण या उत्तरामागे मात्र स्र्ाथि आि.े 

िमुच्यासारख्या सािीहत्यकािंची- नव्ि े “शब्दांच्या सम्राटांिी” पत्रिं 

म्िणजे मेजर्ानीच. 

नसुिा शेर्ट्ला घासच गोड नव्ि ेिर पणूि जेर्णिी! 

परदशेच्या अल्पशा भेटीि िमु्िी जे पहिलिंि, अनभुर्लिंि, िे र्िािनरु्िे 

इथिं रािूनिी आम्िी पािू शकलो नािी, याचिं र्ाईट र्ाटििं. पण िी “दृष्टी” 

मदु्दाम आणनू येि नािी, उपजिच असार्ी लागिे.) नािीिर आम्िी सदु्धा 

िमुच्यासारखचे प्रहथियश लेखक नसिो कािं झालो?  

िमु्िी हशफारस केलेल्या- रामदास आहण चिंद ू पाध्ये-बिंधूिंचा सिर्ास 

आम्िाला चार हदर्स लाभला. 

दोघे भाऊ अहिशय सालस आहण गणुी आििे.चारच हदर्सािंच्या 

पररचयाि दृढ मैत्री हनमािण करून परिले. त्या दोघािंबरोबर अथाििच िमु्िा 

सर्ाांच्या आठर्णीिी अर्िी- भर्िी र्ार्रि िोत्याच. 

सधुीर मोघेंची कहर्िा िमुचे िोंडून दोनदा ऐकण्याचा योग आला. 

पण आठर्णी प्रहिकात्मक असिील, िर मला आठर्िे िी “ललि” 

च्या पार्श्िभमूीर्र ऐकलेली. 

नकुिीच िमुची “भूलभुलैया” आहण “पाटतनर” िी पसु्िकिं  र्ाचनू 

पणूि केली॰ 

त्याबद्दल आत्ताच हलिीि नािी. कारण िे एक स्र्ििंत्र पत्र िोईल. 
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आम्िा लोकािंना भािेच्या आहण लेखनाच्या अडचणींमळेु, मजकूर 

परुर्नू परुर्नू र्ापरार्ा लागिो. 

मात्र “पाटिनर” िमुच्याबद्दल खपू कािी बोलला – प्रत्यि आहण 

अप्रत्यििी ! 

िमुच्या पत्रािील व्यथेच्या सरुािंशीिी आपोआप धागे जळुले त्याचे. 

आयषु्याि खपू कािीिरी हमळर्ण्याची धडपड करणार् या मित्र्ाकािंशी 

मनाची व्यथा, मी उत्तम प्रकारे जाण ूशकिे. 

मी पण त्या व्यथेनिं, लिानपणापासनूच पछाडले आि.े 

कारणिं सापडिाि पण इलाज सापडि नािीि. 

िमुच्यासाठी सलामि अलींच्या एका मैहफलीचिं ध्र्हनमदु्रण पाठर्लिं 

आि.े आर्डेल अशी आशा आि.े 

सलामि अलींना िानपरु् यार्र साथ करण्याची सरु्णिसिंधी मला दोन 

र्िाांपरू्ी प्राप्त झाली िोिी. 

फार मलुायम आर्ाज आि ेत्यािंचा. 

अरुण दािेंकडे मेिदी िसन सािबेािंच्या गझलािंच्या क सेट्स करून 

पाठर्ल्या आििे. शक्य झाल्यास त्या दखेील जरूर ऐका. त्यािील “हदले 

नादान िझेु िरु्ा क्या ि ै" िी माझी अत्यिंि आर्डिी गझल. 

माझ्या जीर्नाि सिंगीिाला फार मोठिं स्थान आि.े 

अथािि उत्कृष्ट सिंगीि ऐकण्यानिं हमळणार् या- 

उत्कट आनिंदाची अनभुहूि िमु्िाला र्णिन करून सािंगण्याची जरूरी 

नािीच. 

िमु्िी स्र्िःच थोर कलार्िंि आिाि. िमुच्या पत्रार्रून िमु्िी पनु्िा 

लर्करच परदशेची र्ारी करणार याबद्दल शिंकाच र्ाटि नािी. 
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जाग्या झालेल्या जाणीर्ािंना नक्कीच खपू कािी अनभुर्ायचिं असणार. 

आमच्या जाणीर्ा मात्र नेिमीच दीघि हनद्रिे असिाि. त्यामळेु सिज स्पशि 

करून गेलेले आनिंदाचे िण सदु्धा, सिजासिजी जाणर्ि नािीि! परदशेींच्या 

अनभुर्ािनू नर्िं काय काय जन्माला आलिं? जाणनू घेण्याची उत्किं ठा आि.े 

पत्रोत्तर िमुच्या “स्टाइल” मधे हलहिलिं म्िणनू राग मान ूनका. कारण 

कल्पकिा र्ापरण्यापेिा- 

“अनकुरण” करणिं सोपिं असििं. त्यािनू िमुच्यासारख्या प्रहिभार्िंि 

लेखकाचिं अनकुरण िर काय, अनेकािंना करार्सिं र्ाटििं. 

खपू हलहिलिं आहण कािीच हलहिलिं नािी. )पनु्िा िीच व्यथा !( 

नील आहण त्याचे बाबा सध्या भारिािच आििे. मागील आठर्ड्याि 

अरुण दािेंकडे नीलचा र्ाढहदर्स साजरा झाला. )मी फक्त फोटोिच पहिलिं(. 
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एकटेपणामळेु मला मात्र सध्या हर्चार करायला भरपरू र्ेळ हमळिो 

आि.े त्या हर्चारािंमधनू-कािीिरी हलखणानिं आकार घ्यार्ा असिं उगीचच 

र्ाटिय! पण कल्पनािंचे पिी सत्याच्या बाणानिं नेिमीच घायाळ िोिाि. 

िेंव्िा मळुािच नसलेली प्रहिभा आणणार िरी कुठून ? 

र्सुिंधरािाई िंना मनापासनू आठर्ण आहण खपू खपू शभेुच्छा. 

 

सरोज 
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• प्रहसद्ध गाहयका श्रीमिी शोभा जोशी यािंचे एक नमनु्याचे पत्र: 
)माझ्या पत्राला त्यािंनी धाडलेलिं उत्तर(  
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17th Oct 1979 

Bombay 

प्रिय सौ सरोजताई  

सिेम नमस्कार 

       तुमचे अप्रतशय सुरेख अक्षरातील सुरेख पत्र मी प्रस्वत्झलंडहून 

आल्यावर प्रमळाले. परुंतु त्याचे उत्तर मात्र मी खूपच उशीरा देत आहे 

त्याबद्दल क्षमस्व. उशीर होण्याच्या अनेक करिात एक कारि – 

म्हिजे तुमचे मोत्याुंहून छान अक्षर - त्यामुळे मला फारच लाज वाटत 

होती पत्र प्रलहायची - कारि माझुं अक्षर फार वाईट आहे. असो. 

       माझ्यासारख्या नव–कलावुंताचुं तुम्ही जे कौतुक केलुं आहेत, 

त्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्यासारख्या रप्रसकाुंकडून प्रमळिारुं िेम, दाद, 

कौतुक हीच आमची खरी सुंपत्ती. तुमचे असेच िेम सदैव लाभो, हीच 

इच्छा. 

       तुमच्या अक्षरािमािेच, तुमची कप्रवताही खूप छान आहे. मी 

प्रकुं वा माझुं गािुं कप्रवतेचा प्रवषय बनू शकेल, असुं कधी वाटलुं 

नव्हतुं. परदेशात राहूनसुद्धा मराठी भाषेवरचुं तुमचुं िभुत्व 

वाखािण्याजोगुं आहे. कप्रवतेतील काही उपमा फार सुरेख आहेत. 

तुमचुं सुंगीतातील ज्ञान पि त्यातून कळते. खरुंच तुम्ही सवा- गुि 

सुंपन्न आहात. 
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      प्रडसेंबरमध्ये प्रकुं वा जेंव्हा कधी भारतात याल तेंव्हा आपि जरूर 

भेटू. महप्रफल असेल तरच भेटायचुं असुं नाही हुं. नसली तरी आपि 

भेटू. 

       B.B.C ला मी पुन्हा गाईले आहे, ते तुम्हाला यर्ावकाश 

बघायला प्रमळेलच. माझ्या कायाक्रमाचुं समीक्षि तुम्ही कुठल्याही 

माप्रसका कररता प्रलप्रहिार असाल तर माझी हरकत नाही, उलट मला 

आवडेलच. अण्िाुंनीही (C.Ramchandra) तुमचे पत्र आल्याचुं 

मला साुंप्रगतलुं. तुमच्या सारख्या रप्रसकाुंची मैत्री सतत लाभो, हीच 

पुन्हा एकदा इच्छा. 

     श्री सहस्रबुदे्ध याुंना माझा नमस्कार व मुलाला आशीवााद. सवड 

प्रमळेल तेंव्हा पत्र प्रलहाल का?  

    प्रदवाळी सवांना सुखाची जावो!  

आ.   

शोभा जोशी   
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• डॉ नीळकिं ठ कल्याणी यािंचा “कॅन्सर आचण आपण” या 

माझ्या पसु्िकार्रचा अहभप्राय:  
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प्रिय डॉ सहस्रबुदे्ध, 

     स.न.प्रव.प्रव. आपले प्रद. १७ जुलैचे पत्र व सोबत पाठप्रवलेले 

कका रोगावरील पुस्तक पोचले. त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. 

     आरोग्य-प्रवषयक प्रलखाि हे बहुताुंशी प्रललष्ट असते. तर्ाप्रप, 

आपल्या पुस्तकातील ओघवत्या व सोप्या भाषेमुळे आप्रि 

प्रवषयाच्या सुसुंबद्ध माुंडिीमुळे ते वाचनीय झाले आहे. प्रकुं बहुना, 

ज्या ज्या व्यक्तींच्या समोर हे पुस्तक येईल, त्याुंना या प्रवषयात ते 

अरप्रसक असले तरी, वाचण्यासाठी आकृष्ट करील, असे माझे हे 

पुस्तक चाळल्यानुंतर झालेले वैयप्रक्तक मत आहे. 

      कका रोग आप्रि त्याला आळा घालिे प्रकुं वा त्याचे पूिात: 

प्रनमूालन करिे ही डॉलटसा आप्रि कका रोगी याुंचीच फक्त समस्या 

आता उरली नसून, प्रतने सामाप्रजकदृष््टया सुद्धा गुंभीर स्वरूप धारि 

केले आहे. त्या पार्श्ाभूमीवर, सामान्याुंपयंत त्याुंच्या भाषेत जाऊन 

पररिामकारकररत्या मागादशान करण्याचे आपले हे काया उल्लेखनीय 

आहे. या सेवकायाात माझ्या आपिाला अनेक हाप्रदाक शुभेच्छा! 

      आमच्या उद्दोगसमूहामधील कामगाराुंना कका रोगावरील ही सरळ 

आप्रि सोपी माप्रहती उपयुक्त आप्रि मागादशाक ठरेल. त्यासाठी, या 

पुस्तकाच्या पन्नास िती आमच्या ग्रुंर्ालयात ठेवण्याचे आदेश 

प्रदलेले आहेत. याबाबतीत लवकरच सुंबुंप्रधत अप्रधकारी आपिाशी 

सुंपका  साधतील. 
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       आपिाशी ओळख-पररचय होण्याचा सुयोग आपि जवळच 

रहात असलेने लवकरच येईल यात शुंका नाही. मी आजच दोन-तीन 

प्रदवसाुंसाठी बाहेरगावी जात आहे. आप्रि बहुतेक येत्या आठवड्यात 

परदेशी जािार आहे. तर्ाप्रप परत आल्यानुंतर आपल्या सोयीनुसार 

भेटू या. कळावे. 

आपला 

नीळकुं ठ आ. कल्यािी  

 

 

• जनु्या फोटोंसारखीच जनुी पत्रिंसदु्धा, िाजेपणाचा प्रत्यानिंद 

हदल्याहशर्ाय रिाि नािीि. पण आजच्या मोबाईल-सिंगणकािंच्या 

जमान्याि-स्र्िस्िािराि हलहिली गेलेली पत्रिं दहुमिळच! त्यामळेु िा 

छिंदिी िळूिळू इहििासजमाच िोणार की काय, याची भीिी र्ाटिे. 

आहण कािीशी खिंििी! 
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पररपूणत जीिन 

 

 “तुमच्या जीिनात अचधक सजीिता आणा,” 

 “जगण्यािा आनंद लुटा,”  

 “सकारात्मक आशािादी आयुष्य जगा.” 

 

 असे आहण अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग आपण र्ारिंर्ार ऐकि असिो, 

र्ाचि असिो. पण खर्या अथी पररपणूि जीर्न म्िणजे नक्की काय याचा 

फारसा हर्चार आपण क्र्हचिच करिो. मात्र िसा हर्चार करण्यासाठी थोडी 

सर्ड िर्ी, शािंििा िर्ी, मनाची एकाग्रिा व्िायला िर्ी आहण मगच पढुिं 

जायला िर्िं. 

 आिा सरासरी आयमुियािदा बरीच र्ाढली आि.े आपल्या 

माहििीमधल्या हकिीिरी लोकािंनी नव्र्दी पार केल्याचिं आपण र्ारिंर्ार 

ऐकिो. शिाब्दी गाठणिं सदु्धा अगदीच दहुमिळ राहिलेलिं नािी. िरीिी 

जीर्नामधला मित्र्ाचा काळ, आहण र्िे आपण हकिी सखुानिं, आनिंदानिं, 

आरोग्यदृष््टया समाधानानिं जगिो, ि े दखेील हििकिं च मित्त्र्ाचिं आि.े 

त्यासाठीच र्ारिंर्ार आयषु्याचिं हसिंिार्लोकन करून, खर्या अथी पररपणूि 

आहण उपयकु्त जीर्न आपण जगिो आिोि का आहण यापढेुिी जगणार 

आिोि ना, िा सर्ाल साधारण चाळीशी िे पन्नाशीच्या आसपासच 

प्रत्येकानिं स्र्िःला हर्चारायला आरिंभ केला पाहिजे. 
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 आयषु्यािल्या हर्हर्ध समस्या गिृीि धरून, त्यािनूच योग्य िो मागि 

काढून आपण स्र्िःकडे, स्र्िःच्या हदनचयेकडे, जगण्यामधले छोटे छोटे 

आनिंद हमळर्ण्याकडे )हकिं र्ा िे हद्वगहुणि करण्याकडे( अहधक डोळसपणे 

लि परुर्ायला िर्िं. हदनचयेला कािीिरी हशस्ि लार्नू घ्यायला िर्ी. 

लिानसिान प्रसिंगािंमधनूिी मोठा आनिंद कसा हनमािण करिा येईल, यार्र 

अहधक हर्चार करून, त्यार्र लि कें हद्रि करायला िर्िं. अशा रीिीनिं, 

प्रत्येकानिंच आपलिं जीर्न पररपणूि आहण रसपणूि बनर्ण्याचा प्रयत्न केला, 

िर आपल्याबरोबरच, भोर्िालच्या आहण कुटुिंबामधल्या इिरेजनािंचिं 

आयषु्यिी त्यामळेु अहधक समदृ्ध आहण सखुकर बनेल. 

 त्यासाठीचा उपाय फारसा अर्घड नािी. पण थोडासा मनोहनग्रि 

जरूर िर्ा. हदर्सभराि कें व्िािरी सोयीप्रमाणे अधाि िास जर आपण 

एकािंिाि बसनू शािंिपणे, न बोलिा हचिंिन-मनन करण्याि घालर्ला, िर 

त्यामळेु हदर्सभराचा मनार्रचा िाण िलका करायला खSूप म्िणजे ख ू

SSपच मदि िोईल. हदर्सभर आपल्याला इिका आर्ाज, गोंगाट आहण 

गडबड यािंना िोंड द्यार्िं लागििं- त्याहशर्ाय,इिक्या असिंख्य दनैिंहदन-समस्या 

पढेु ठाकलेल्या असिाि, की मन आहण शरीर दोिोंनािी हर्श्रािंिी आहण 

शािंिी हमळर्ण्याची हनिािंि गरज भासिे. शिरी र्ािार्रणामधे राहिल्यामळेु, 

हनसगािपासनू िर आपण सारखेच दरू जाि आिोि. )लिान घरिं, हदर्सभर 

र्ाजणारा टेहलहव्िजन आहण दरूध्र्नीची खणखण, मलुािंची गडबड, पािुणे, 

येणारे जाणारे, सार्िजहनक उत्सर्ािंचे लाऊड स्पीकसि आहण इिर असिंख्य 
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गोष्टींमळेु शािंििा कुठे आहण कशी िरर्िे कळिच नािी. िरीिी, खर्या 

अथािनिं मनःशािंिी, शरीरस्र्ास््य आहण आत्मज्ञान हमळर्ण्यासाठी, कािी 

काळाच्या एकािंिाला िरी पयाियच नािी. जेव्िा आपण एकटे असिो शािंि 

बसलेले असिो, िेव्िाच आयषु्यािल्या हचिंिा आहण समस्यािंर्र हर्चार 

करायला आहण योग्य िी उत्तरिं शोधायला परेुसा र्ेळ हमळेल.  

 त्यासाठीच आपल्या हदनक्रमाि नेिमीच कायिमग्निा आहण हर्श्रािंिी 

)झोप( यािंचिं योग्य प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न करायला िर्ा. शिराि रािून या 

हक्रया आपण यिंत्रर्ि ् करीि असिो. पण यिंत्रालािी अखेर हर्श्रािंिी िर्ी, 

र्िंगण िर्िं. िे जर योग्य प्रमाणाि आपण परुर् ू शकलो नािी, िर इिर 

यिंत्रािंसारखच, शरीरयिंत्र आहण मनोयिंत्र हबघडायलािी फारसा र्ेळ लागणार 

नािी. 

 बिुसिंख्य लोकािंच्या बाबिीि असिं घडििं की जो आयषु्यक्रम िे 

जगिाि, िो त्यािंनी स्र्िः हनर्डलेला नसनू, पररहस्थिीनिं त्यािंच्यार्र 

लादलेला असिो. कािी लोकािंना असा घाईगदीचा जीर्नक्रम पत्करार्ाच 

लागिो )घाईनिं जेर्ण उरकायचिं, र्ािन हमळर्ण्यासाठी धार्ायचिं, िासन ्

िास उभिं रािून प्रर्ास करायचा र्गैरे(. त्यामळेु बिुसिंख्य र्ेळा स्र्िःला काय 

िर्िं आि े यापेिा आपल्यार्र काय लादलिं गेलिं आि े िेच मित्र्ाचिं ठरििं 

आहण येऊन पडलेली जबाबदारी पेलिा पेलिा आर्डी- हनर्डींना पारच 

मरुड घालार्ी लागिे. अशा रीिीनिं, स्र्िःसाठी जरािी र्ळे काढू न 
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शकणार्या लोकािंच्या शरीर-मनार्र-एक ना एक हदर्स त्याचा पररणाम 

झाल्याहशर्ाय रिाि नािी.  

 त्याव्यहिररक्त, जे लोक चोर्ीस िास इिर लोकािंच्या गराड्याि 

र्ार्रिाि, ज्यािंना स्र्िःसाठी थोडासािी स्र्ििंत्र आहण स्र्ास््याचा र्ेळ 

हमळि नािी, िे लोक िर निेमी दसुर्यािंच्याच हर्चाराि मग्न असिाि. त्यािंचिं 

आयषु्य ि े सार्िजहनक आयषु्यच बनलेलिं असििं. अशा लोकािंनीिी रोज 

थोडार्ेळ िरी स्र्िःच्या आत्म्याचा आिला आर्ाज ऐकण्यासाठी र्ेळ 

काढायलाच िर्ा. अधाि िास शदु्ध मोकळ्या िर्ेि हकिं र्ा एखाद्या बागेि 

फेरफटका मारला, िरी मनाचा आहण शरीराचा िाण िलका िोिो. 

आपल्याकडे हकिीिरी सार्िजहनक बागािंमधे िल्ली योगासनिं, व्यायाम, 

कर्ायिी हकिं र्ा िास्यक्लब यािंची सोय असिे. त्यािंचा लाभ घेणिं, ि ेदखेील 

फार मोठिं Relaxation च आि.े 

 

  परू्ीच्या काळाि बिुसिंख्य लोकािंचा जीर्नक्रम िा हनसगिचक्राशी 

जोडलेला असायचा. हनसगाििल्या प्रत्येका गोष्टीसाठी र्ेळ ठरलेली असिे ि े

िर आपण प्रत्यि अनभुर्िोच. एर्ढिंच नव्ि े िर अगदी र्नस्पिी आहण 

प्राण्यािंमधे सदु्धा, प्रत्येक ऋििू िोणारे बदल, स्पष्टपणे सहूचि केले जािाि. 

आपणा माणसािंची हदनचयाि मात्र आिा यिंत्रापेिािी अहधक यािंहत्रक बनायला 

लागली आि.े हर्हर्ध यिंते्र िर आपल्यासाठी राबि असिािच,पण आपण 

माणसिंिी आिा अिरशः यिंत्रर्ि कामिं करीि असिो. पण कािीिी झालिं िरी 
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हनजीर् यिंत्रािंचे हनयम आपण सजीर् माणसािंना थोडेच लार् ू शकणार? 

आपल्याला शरीर, मन, भार्ना आहण आत्मा या सर्ाांकडेच लि परुर्ायचिं 

असििं. र्ास्िर्ाि, साध्या-साध्या प्राण्यािंना सदु्धा, र्ेळोर्ेळी हर्श्रािंिी आहण 

शािंििेची गरज भासिे. मग मनषु्यप्राण्यािंचिं जीर्न िर हकिी गुिंिागुिंिीचिं आि.े 

सामाहजक, कौटुिंहबक, आहथिक आहण इिर जबाबदार्या पेलिाना आपली 

जी भरड चाल ू असिे, त्याचे दरूगामी अहनष्ट पररणाम शेर्टी आपल्याच 

शरीरार्र आहण मनार्र आघाि करीि असिाि. र्ाढलेला गोंगाट, 

उिंचार्लेली ध्र्नीची पािळी, धळू, धरुळा, दहूिि िर्ा या सार्यािंनी आपण 

बेजार िोि असिो. पण त्यार्रचे उपाय साधे सरळ नसिाि. 

 

 आपल्या ऋिी-मनुींचा र्िािनरु्िाांचा आहण शिकान-ुशिकािंचा 

अनभुर् िोिा, की मनाला आहण आत्म्याला शािंिी हमळर्ण्यासाठी, 

एकािंिर्ासासारखा दसुरा पयािय नािी. )उगीच नािी िे िपश्र्चयेसाठी, 

हनसगिसाहन्नध्याि नािीिर गिुिे बसणिं पसिंि करीि.( िल्ली दखेील हकिीिरी 

कलार्िंि, गायक कायिक्रमाआधी कािी काळ मौन पाळिाि हकिं र्ा दीघि 

प्राथिनेि मन एकाग्र करिाि. शरीरस्र्ास््यासाठी मन प्रसन्न असणिं आहण 

ठेर्णिं हकिी आर्श्यक आि,े याचिं मित्त्र् प्रत्येकालाच पटायला िर्िं. 

पाहश्चमात्य दशेािंमधेिी योगासनिं आहण ध्यानधारणा (meditation) यािंची 

र्ाढिी लोकहप्रयिा ि ेत्याचिंच द्योिक आि.े 
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  कर्ी, लेखक, हचत्रकार, गायक, र्ादक आहण शास्त्रज्ञ ि े सारे 

हनहमििीचे हशल्पकार असल्यामळेु,त्यािंना िर कुठलीिी हनहमििी करण्याआधी, 

एकाग्रिा आहण मनाची शािंिी अत्यार्श्यकच असिे. 

 सध्याच्या धकाधकीच्या आहण यिंत्रर्ि जीर्नक्रमामळेु आपण नक्की 

कोण आिोि, कसिं असायला िर्िं, आपली र्हैशष््टये काय, िी कशी 

हटकर्ायची र्गैरे गोष्टी, आपण थोड्याफार हर्सरूनच जायला लागलो 

आिोि. पण शरीर आहण मन जर आक्रोश करून सािंगि असिील की “िलुा 

आिा थोडी िरी शािंििेची आहण स्र्ास््याची आर्श्यकिा आि”े िर सर्ि 

माध्यमािंकडे आहण इिर अर्ािंिर गोष्टींकडे दलुिि करून, आपण आपला 

आिला आर्ाज ऐकायला िर्ा आहण त्याची दखल घ्यायला िर्ी. िो 

सल्ला जर आपण मानला, िर प्रत्येकाचिं जीर्न नक्कीच जास्ि हनरोगी, 

हनरामय सकारात्मक, सोहशक आहण आनिंदी बन ू शकेल. कटकटी आहण 

िणार्ािंखाली साित्यानिं दबनू जाण्याि हकिं र्ा रिाण्याि कोणििं सखु आि?े 

 जेव्िा आपल्या शरीराला थकर्ा जाणर्िो हकिं र्ा मन उदास बनििं, 

िेव्िा अगदी थोडासा र्ेळ स्र्िःसाठी, शािंििेि घालर्ण्यासाठी काढा आहण 

मग बघा काय आश्चयि घडििं िे. अखेर आपण जे आहण जसे आिोि िे- 

आपल्या सभोर्िालच्या र्ािार्रणानिं आपल्याला जे काय बनर्लिं िसे 

आिोि. पण िे र्ािार्रणच आपण थोडिंसिं बदललिं, त्याला हकिं हचि आपल्या 

मनासारखा आकार हदला, िर आपण त्या पररहस्थिीचे गलुाम बनणार नािी. 

बारीक बारीक बदलािंनीच अखेर एक मोठिं सखुद पररर्ििन घडून येििं. 
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 मिात्मा गािंधींनी अहििंसेचिं ित्त्र् जगासमोर मािंडलिं. त्यािंचिं साधिं सोपिं 

ित्त्र्ज्ञान असिंच िोििं की, जो मनषु्य प्रथम स्र्िःच्या आयषु्यार्र िाबा 

ठेर्ायला हशकेल, त्याला जीर्नामधल्या अर्घडाि अर्घड समस्या 

सोडर्िाना दखेील कष्ट िोणार नािीि. गािंधीजींनी एकािंिाचिं, मनःशािंिीचिं 

मित्त्र् जाणलिं िोििं. म्िणनूच त्यािंनी आश्रमाि रिाण्याचिं आहण 

सिुकिाईमधनू शािंिी हमळर्ण्याचिं ित्त्र् जगासमोर मािंडलिं. 

 

 िात्पयि िचे की, ‘पररपूणत जीिन’ कसिं बनर्ायचिं आहण जगायचिं ि े

आपलिं आपणच पणूिपणे ठरर्ायला िर्िं, स्र्िःसाठी शोधनू काढायला िर्िं 

आहण त्यािनू आनिंद हनमािण करण्याची सिंर्य लार्नू घ्यायला िर्ी!  
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आम्िा भारतीयांच्या परदेशी व्यथा  

(१९८२ मधे शब्द-बद्ध केलेल्या) 

  

 पिंधरा-सोळा र्िि इिंग्लिंडसारख्या परदशेाि र्ास्िव्य करून, नकुिेच 

आम्िी कायमचे मायदशेी परिलो. आयषु्याच्या उभारीचा, िारुण्याचा, 

उमेदीचा जर्ळपास सगळाच काळ परदशेाि घालर्ला. इिकी र्िि खरिंच 

आम्िी हिकडे का राहिलो? नािेर्ाईक, हमत्रमिंडळी आहण प्रत्यि 

आम्िालािी कधीच परुििं ‘न’ उलगडलेलिं िे एक गढू कोडिं आि.े 

आमच्याप्रमाणेच, शेकडो मराठी कुटुिंबिं आज इिंग्लिंड, अमेररका, क नडा, 

ऑस्रेहलया आहण यरुोपसारख्या प्रगि दशेािंमधे रिाि आििे आहण 

त्यापैकी बरेच लोक आिा हिथे स्थाहयकच झाले आििे, असिंिी 

म्िणायला िरकि नािी. कारण हनदान नहजकच्या भहर्ष्यकाळाि िरी 

आपल्या दशेाि, मािभृमूीर्र परिण्याची त्यािंची इच्छा नािी.  

 असिं का घडििं? जो जािो िो कालािंिरानिं हिकडचाच का बनिो? 

परदशेाि रािून आम्िी लोक अहधक सखुी, समाधानी आहण सिंपन्न 

बनिो का? आम्िाला परि हफरण्याची इच्छाच िोि नािी का? प्रबळ 

इच्छा असनूिी लोक परि का येि नािीि? या आहण अशा प्रश्नािंमधनू 

हनमािण झालेलिं, भिूकाळाला लाग ूिोणारिं थोडसिं हर्चारमिंथन: 
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परदेशी जाण्यािे उदे्दशूः 

 

1. आरिंभी म्िणजे साधारण १९६० च्या आसपास बरेच लोक 

उच्च हशिणासाठी परदशेाि गेले. हशिणक्रम पणूि झाल्यानिंिर, परिलिंच 

पाहिजे अशी आपल्या दशेाची हकिं र्ा पाहश्चमात्य दशेािंमधेिी त्याकाळी सक्ती 

नसल्यामळेु, बिुसिंख्य लोक परदशेाि नोकरी करायला लागले. अनभुर् घेणिं 

िा िर त्यामागचा प्रमखु उद्दशे िोिाच, पण िािी पडणार्या भरपरू 

मोबदल्याचिं आकििणिी जबरदस्ि असायचिं. 

2. केर्ळ नोकरी करून, हिकडच्या कामाचा अनभुर् 

घेण्यासाठी येणार्या लोकािंचा दसुरा र्गि. त्याि एकेकाळी खपूसे डॉक्टर, 

इिंहजहनअसि, आहकि टेक्ट, हशिक र्गैरे पेशािंमधल्या लोकािंचा समार्ेश िोिा. 

भारि सोडिाना बिुिेकािंचा, केर्ळ दोन-िीन र्िे रािण्याचाच उद्दशे असे. 

पण बर् यापैकी पैसा हमळायला लागला, की आपोआपच र्ाढीर् मकु्काम 

आहण अहधक अनभुर् यािंचा मोि सोडणिं कठीण र्ाटे. त्यािच गाडी, घर 

र्गैरे खरेदी करून आयषु्याला स्थैयि आलिं, की परिीची इच्छा बोथट 

बनायला लागे. 

3. इिर कािी लोक, हशिण आहण अधिर्ळे नोकरी अशा दिुरेी 

ििेनूिं येि. बर्याच र्ेळा दोन्िी गोष्टी करणिं अर्घड ठरि असल्यानिं हशिणाचिं 

ध्येय लािंबणीर्र पडून, उदरहनर्ाििासाठी नोकरी करायला प्राधान्य हदलिं जाई. 
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 साधारणिः दिा-बारा र्िे इिंग्लिंड- अमेररकेि स्थाहयक झालेल्या 

बिुसिंख्य लोकािंनी, या िीनपैकीच कोणत्या ना कोणत्या उद्दशेानिं आरिंभी 

भारि सोडण्याचा हनणिय घेिला. 

 प्रगि पाश्चात्य दशेािंमधे जाऊन उच्चहशिण घेणिं िी मित्त्र्ाकािंिा 

र्िािनरु्िि आपली लोकहप्रयिा हटकर्नू आि.े त्यामागच्या साधारण भहूमका 

अशा असिः 

 

1. इिरािंपेिा र्ेगळिं कािीिरी करण्याची हजद्द. 

2. आपल्या दशेाि जो हशिणक्रम उपलब्ध नािी 

त्यासाठी परदशेगमन. 

3. परि आल्यानिंिर, परदशेी हशिण घेऊन येणार्यािंना, 

जास्ि चािंगल्या आहण पगारदार नोकर्या हमळि असि. 

4. हशिणाबरोबरच, प्रगि दशेािंमधलिं स्र्च्छ, समदृ्ध 

जीर्न जर्ळून बघण्याचिं आकििण. 

5. आपल्या िुिारीचिं दशेाि नव्ि े िर दशेाबािरे िरी 

चीज िोईल िी आकािंिा. 

 

 र्ास्िर्ाि, आपल्याकडच्या हशिणपद्धिीििी आिा नेटकेच नव्ि े

िर आमलूाग्र बदल झाले आििे आहण प्रहिर्िी िोि आििे. बर्याच 

हशिणक्रमािंसाठी, परदशेी जाण्याची आर्श्यकिािी भासि नािी. िरी 
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आजिी प्रगि दशेािंकडे झेप घेण्याचिं र्ेड, नर्ीन हपढ्यािंमधेिी कमी झालेलिं 

नािी. बिुिेक िरुण-िरुणींच्या मनाि, खोल खोल घर करून बसलेली िी 

सपु्त मित्त्र्ाकािंिा असिे. भारिाि परिल्यानिंिर गेल्या र्ििभराि असिंख्य 

िरुण-िरुणींनी, त्यािंची परदशेी जाण्याची इच्छा माझ्याजर्ळ मोकळेपणी 

व्यक्त केली. परिंि ु ददुरै्ानिं, सध्याच्या काळाि िरी, हशिण आहण 

नोकरीसाठी सलुभररत्या प्रर्ेश हमळर्ायला, फारच थोड्या दशेािंचे आहण 

िेिी अगदी मोजकेच दरर्ाजे मोकळे हकिं र्ा सिाड उघडे आििे. 

)भहर्ष्यकाळाि कदाहचि पररहस्थिी खपू र्ेगळी पण बन ू शकेल. अनेक 

भारिीयािंचिं भऱभरून स्र्ागििी िोऊ शकेल. कोणी सािंगार्िं? फक्त काळच 

त्याबद्दल सािंग ूशकेल!( 

 आिा त्याबाबिीमधले माझे स्र्िःचे कािी स्र्ानभुर्ाचे बोलः 

र्िािनरु्िि परदशेाि रािूनिी आम्िी भारिीय )त्याि सर्ि मराठीिी 

आलेच( सर्ािथािनिं सखुी, समाधानी असिो का? काय काय असिाि हिथे 

स्थाहयक िोणार्यािंच्या व्यथा? दःुखे? समस्या? खपू कािी असिाि. आहण 

त्यािी अगदी र्ेगळ्या स्र्रुपाच्या. दशेािल्या लोकािंना, नािेर्ाईकािंना, 

हमत्रमिंडळींना ज्याबद्दल इिक्या दरू कधीिी आहण कािीिी कल्पना येऊ 

शकणार नािी अशा व्यथा! त्यािंचिं स्र्रुप थोडक्याि असिं: 

1. उच्च हशिण घेिानाच्या अडचणी म्िणजे भािेची कािीशी 

अडचण, र्ेगळ्या र्ािार्रणाशी जळुर्नू घेिाना िोणारे त्रास, आपल्या 
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हशिणाबद्दलची थोडीशी न्यनूगिंडिा आहण रिंगभेदामळेु कधीिरी 

अप्रत्यिररत्या र्ाट्याला येणारी िटेाळणी. 

2. नोकरी करणार्या लोकािंच्या समस्या थोड्या र्ेगळ्या असिः 

आपल्यार्र र्ेळोर्ेळी अन्याय िोिो आि ेकी काय िी शिंका, गोर्या 

सिाध्यायािंची सर्ािथािनिं बरोबरी करिा यार्ी िी धडपड; गोर्या लोकािंच्या 

र्रचा िुद्दा हमळर्ण्यासाठी करार्े लागणारे िरप्रयत्न. त्यामळेु भरपरू पगार 

हमळूनिी कामाबद्दल नेिमीच समाधान र्ाटेच असिं नािी. 

3. शाळा आहण कॉलेजाि हशकणार्या मलुािंनािी धमि, भािा, 

सिंस्कृिी यािंचा थोडाफार सामना करार्ा लागेच. हशर्ाय आईर्हडलािंचिं 

हशिण, नोकरी या बाज ूहकिी जमेच्या आििे िे सदु्धा मित्त्र्ाचिं ठरि असे. 

त्या काळाि, रिंग-र्णिभेदाचा फरकिी बर्याच हठकाणी-हर्शेििः मलुािंच्या 

पालकािंकडून केला जाई. भारिीय मलुािंच्या कोर्ळ्या मनार्र िे दखेील 

आघाि िोऊ शकि. 

4. नोकरी न करिा घराि रिाणार्या हस्त्रयािंनािी बर्याच 

समस्यािंना सामोरिं जार्िं लागे. कधी अल्प हशिणामळेु योग्य िी नोकरी न 

हमळणिं, भािेची अडचण, मलुािंना घरी ठेर्ण्याची गैरसोय. त्यामळेु अशा 

हस्त्रयािंना हदर्साचा बराच काळ )िर्ेची प्रहिकूलिा आहण इिर 

अडचणींमळेु( घरािच काढार्ा लागे. 

5. नोकरी करणार्या हकिीिरी हस्त्रयािंना सदु्धा, कधी मलुािंमळेु, 

कधी हशिण अथर्ा अनभुर् कमी असल्यामळेु, हकिं र्ा अन्य कारणािंनी अधाि 
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र्ेळच नोकरी पत्करार्ी लागे. बर् याच र्ेळा िी दखेील त्यािंच्या हशिणापेिा 

कमी दजािची. या सर्ाििनू घर-मलुिं-नोकरी यािंच्यामधली रस्सीखेच चाले िी 

र्ेगळीच. 

 या स्थाहनक समस्यािंव्यहिररक्त, इिर असिंख्य घरगिुी प्रश्न प्रत्येकाला 

अस्र्स्थ बनर्ीि असि िे र्ेगळेच. भारिािल्या नािेर्ाईकािंबद्दलची ओढ, 

त्यािंच्या िब्येिीची, आजारपणाची काळजी, सटु्टीर्र येण्यासाठी साित्यानिं 

करार्ी लागणारी धडपड, आहण प्रत्येका हरपसाठी कष्टानिं जमा करार्ी 

लागणारी पुिंजी. त्याहशर्ाय, सािंस्कृहिक उपासमार, मािभृािा, सण-सिंस्कार 

यािंच्यापासनू योजनिं दरू. गोर्या समाजाि र्ार्रणार्या आपल्या मलुामलुींची 

काळजी आहण प्रत्यि मलुािंची त्याबाबिीि कुचिंबणा. अशा हर्हर्ध व्यथा 

सगळ्यािंची मनिं अस्र्स्थ करीि. त्यामळेु मायदशेी परिण्याची जबरदस्ि 

ओढ र्ाटूनिी, बिुसिंख्य लोक, कायमचिं भारिाि परि येणिं लािंबणीर्र 

टाकि. दरम्यानच्या काळाि स्र्िःबद्दलच्या अपेिा, कल्पना उिंचार्लेल्या 

असि, नािेर्ाईकािंचे सिंबिंध थोडेफार दरुार्लेले, ना भारिीय ना परदशेी अशी 

मनाची नर्ी जडण-घडण झालेली, परदशेाि जन्मलेली आहण र्ाढलेली मलुिं 

िर पारच बदललेली. त्यामळेु प्रत्येकाला परिण्याची हकिीिी ओढ र्ाटि 

असली, िरी फारच कमी र्ेळा िे प्रत्यिाि उिरे. 

 या सगळ्या समस्यािंर्र अिंहिम उपाय हकिं र्ा िोडगा काय? 

परदशेािच कायम र्ास्िव्य करायचिं असलिं िर पढेु काय? पढुची हपढी 

िळूिळू भारिीय-परदशेी अशी हमश्र जमािच ियार िोणार! त्यािंना भारिीय 



शब्दफुलाांचा गुलदस्ता  नील सहस्रबदेु्ध व सरोज सहस्रबदेु्ध 

91 
 

असल्याचा अहभमान कसा र्ाटणार? माझ्या मिे, या सगळ्या प्रश्नािंची उत्तरिं 

कायमसाठी अनतु्तरीि ठेर्णिं िाच शिाणपणा!  

 

 ********************* 

 

• र्रील सगळिं हर्र्ेचन मी फार परू्ीच्या भिूकाळाि 

केलिं िोििं. परदशेामधला िो काळ अगदीच र्ेगळा िोिा. आज 

मोबाइल, इिंटरनेट आहण इिर असिंख्य सोयी-सहुर्धािंच्या जमान्याि 

माझे त्याकाळचे हर्चार, र्ाचकािंना कािीसे अहर्र्श्सनीयच 

र्ाटिील. कारण सध्या परदशेाि रिाणार् या लोकािंना, जरूर 

पडल्यास रोज चार र्ेळािी भारिाि सिंपकि  साधिा येिो. एकमेकािंना 

प्रत्यि हव्िहडयोर्र बघिािी येििं )अगदी भाजी हचरि असिाना सदु्धा 

मोबाइलर्र आईला पढुची कृिी हर्चारिा येिे(. मायदशे-परदशे 

प्रर्ास िर मुिंबई हदल्ली प्रर्ासाइिका सोपा आहण सलुभ झाला 

आि.े आपला दशे आहण इिर पाहश्चमात्य दशेािंनी गमना-गमनाचे 

हनयमिी खपूच हशहथलिं केल्यानिं, नािेर्ाईकिी बराच काळ आपल्या 

मलुािंबरोबर परदशेाि जाऊन रािू शकिाि. त्यामळेु भारि आहण 

परदशे ि ेएकमेकािंना िाकेच्या अिंिरार्रचे र्ाटायला लागले आििे 

)एर्ढिंच नव्ि ेिर, इिंग्लिंड सारख्या दशेाि, भारिीय र्िंशाचे पिंिप्रधान 
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बनणिंिी अशक्यप्राय राहिलेलिं नािी!(. अशा हस्थिीि माझा र्रील 

लेख आहण त्यामधल्या हर्चारािंची, सद्यकाळाशी िलुना करण्याचा 

प्रश्नच येि नािी. )परदशेाि हशकायला गेलेली मलुिं आिा फारशी 

homesick दखेील िोि नसार्ीि असिं र्ाटििं.( पणूि जमानाच 

बदलला आि!े आहण ि े सगळे आधहुनक बदल अहिशय 

स्र्ागिाििच आििे. मात्र त्या दृष्टीमधनू िा लेख र्ाचला जाऊ नये 

येर्ढीच हर्निंिी. 

 

• र्र व्यक्त केलेली, १९८२ सालची माझी र्ैयहक्तक मििं 

आििे. सर्ि र्ाचक त्याबाबिीि, आज माझेशी सिमि िोिीलच 

असिं नािी. त्यािनू, सध्याच्या िरुण हपढीला िर ि े हर्चार कािीसे 

िास्यास्पदच र्ाटिील. पण त्यामळेु त्याकाळी िोिी िी 

सत्यपररहस्थहि बदलणार नािी ि ेहनहर्िर्ाद.  
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संतांचिये गािी पे्रमािा सुकाळ 

 

 लिान मलुािंसाठी हलहिलेली कािी सिंिचररत्रिं नकुिीच माझ्या 

र्ाचनाि आली. आहण सिजच एक हनराळिं हर्चारचक्र मनामधे रुिं जी 

घालायला लागलिं. िे साधारण असिं: 

 

 आपल्याला लागलिं, कापलिं हकिं र्ा जखम झाली आहण त्यार्र फुिं कर 

मारली की िात्काळ हदलासा हमळिो. िसिंच आपलिं मन उदास, बेचैन 

झालेलिं असलिं हकिं र्ा त्यार्र एखादा आघाि झालेला असला, िर हदलासा 

दणेार्या िळुर्ार शब्दािंची फुिं करिी त्याच प्रकारचिं काम करू शकिे. 

 

 सिंिािंचे शब्द, त्यािंची अमिृर्ाणीदखेील समाजाला अशीच उपयकु्त 

ठरि आलेली आि.े लोकािंच्या मनार्र सिंिािंनी िळुर्ार, नाजकु फुिं कर मारून 

सिंस्कार केले आििे. दःुखी लोकािंना हदलासा दणेिं, पीहडिािंना जर्ळ करणिं, 

चकुलेल्यािंना मागािर्र आणणिं ि े सर्िकािी साधसूिंिािंनी दीघिकाळ केलेलिं 

आि ेआहण आधहुनक काळामधले सत्परुुििी करीि आििे. 

 

 लिान मलुाला थोडीशी समज आली की आपल्या बालबदु्धीनसुार 

आहण शक्तीनसुार खाणिं, खेळ इत्यादी हनत्याचे व्यर्िार करायला मलू 

हशकि असििं. पण अशा गोष्टी करीि असिानािी त्याला सारखा आईचा 
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आधार िर्ा असिो. आपण पडलो िर धािंर्ि येऊन आई आपल्याला 

उचलणार आि,े भकू लागली िर खायला दणेार आि,े िा जो आईबद्दलचा 

हर्र्श्ास मलुािंना र्ाटि असिो, िशाच प्रकारे- सामाजाचे आधारस्ििंभ बननू, 

सारे सिंिमििंि, गरजर्िंिािंच्या पाठीमागे साित्यानिं उभे असिाि. मलुाला 

आपल्या आईबद्दल जे प्रेम, जो हर्र्श्ास आहण जी पराकोटीची श्रद्धा असिे, 

िीच श्रद्धा आहण भहक्तभार् जर आपण सिंिािंच्या प्रिी ठेर् ूशकलो िर चकुि 

असणार् यािंना योग्य िे मागिदशिन करण्याचिं, त्यािंचिं सिंरिण करण्याचिं हकिं र्ा 

सिंकटकाळी सिंकटाि सापडलेल्यािंच्या मदिीला धार्नू जाण्याचिं काम, 

सिंिमिंडळी का करणार नािीि? जरूर करिील. 

 

 आईनिं मलुार्र केलेलिं प्रेम हकिं र्ा र्ात्सल्य, ि ेअगदी स्र्ाभाहर्क, 

नैसहगिक, हनरपेि, उत्स्फूिि आहण मनापासनू असििं, िसिंच सिंिजनािंनी 

त्यािंच्या चाित्यािंर्र, भक्तजनािंर्र केलेलिं प्रेम ि े दखेील शदु्ध आहण 

अपेिारहिि असििं. त्याि र्ात्सल्य असििं, हजव्िाळा असिो आहण प्रेमाचा 

ओलार्ािी! आईला र्ास्िर्ाि सगळीच मलुिं सारखी.पण त्यािनूिी 

हिच्याबद्दल आदर, भक्ती, प्रेम दाखर्णारी मलुिं असली, िर आईला हिच्या 

माितृ्र्ाचिं साथिक झाल्यासारखिं धन्य र्ाटििं, िसिंच सिंिािंनािी, त्यािंच्यार्र 

श्रद्धा-भक्ती ठेर्णारे सगळेच भक्त सारखेच हप्रय र्ाटिाि. 
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 हनसगािचिंच उदािरण घ्यायचिं िर ,हनसगिसाहन्नध्य आपल्याला 

नेिमीच हप्रय आहण िर्िंिर्िंसिं र्ाटििं. हिरव्यागार र्िृािंची दाट सार्ली, 

फुलािंच्या िाटव्यािंनी हमळणारा हनमिळ आनिंद, सयूोदय आहण सयूािस्िाच्या 

नयनरम्य छटा, ढगािंचे हर्हर्ध रिंग, झळुझळुणारिं पाणी, उिंच उिंच पिाड, 

खळाळि र्ािणारी नदी हकिं र्ा सागराच्या घनगिंभीर लाटा या आहण अशा 

सषृ्टीसौंदयािची आपल्याला नेिमीच भरुळ पडिे. त्यापासनू साहत्त्र्क, 

सोज्र्ळ, सुिंदर हनखळ आनिंद हमळिो. िसिंच कािीसिं सिंिािंच्या सिर्ासाचिं 

मािात्म्य असणार ि ेनक्की! सिंिािंच्या दाराि गारर्ा असिो, हर्सार्ा असिो, 

प्रेमाची दाट छाया असिे. त्याचप्रमाणे, सिंिािंच्या दृष्टीमधे हस्नग्धिा असिे, 

त्यािंच्या र्ाणीि हनझिरािंची पहर्त्रिा असिे, धीरगिंभीरिा असिे, हदलासा 

असिो आहण या सगळ्या शब्दािंच्या पलीकडचिंिी खपू कािी असििं. 

 

 मला खात्री र्ाटिे की सिंि ज्ञानेर्श्रािंसारखे, िकुारामािंसारखे सिंि मििंि, 

िी मिंडळी, हनसगािची अनभुिूी घडर्णारी परमेर्श्रस्र्रूपेच आििे. आपल्या 

दनैिंहदन धकाधकीच्या जीर्नािनू, िवे्यादाव्यिंमधनू जीर्घेण्या स्पधाांमधनू 

बािरे पडून आपल्याला हनसगािच्या साहन्नध्याि चार घटका घालर्ाव्याशा 

र्ाटिाि, कुठेिरी शािंिपणे हर्चार करीि बसार्िंसिं र्ाटििं, ज्यामळेु आपल्या 

मनार्रचे सारे िाणिणार् दरू िोऊन एकप्रकारची मनःशािंिी लाभिे. 

)त्यासाठीच िर आपण सिली-पयिटनाला जािो.( 
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  साधसूिंिािंचा सिर्ास- )प्रत्यि र्ा अप्रत्यि घडणारा(- िा असाच 

मनःशािंिी दणेारा, हदलासा दणेारा, मनार्रची जाळीजळमटिं- कोळीष्टकिं  

झटकून टाकून, मन शदु्ध, स्र्च्छ हनमिळ बनर्णारा ठरू शकिो. सिंिचररते्र, 

सिंिर्ाङ्मय आहण सिंिर्ाणी या हर्हर्ध माध्यमािंमधनू त्यािंचे हर्चार, सिजी 

आपल्या अिंिःकरणापयांि पोिोच ू शकिाि. त्याव्यहिररक्त, ज्या भक्तािंना 

प्रत्यिाि एखाद्या सिंिाचा सिर्ास घडिो िे िर परम भाग्यर्ानच! 

 

 सिंिािंच्या सिर्ासाची, त्यािंच्या मागिदशिक शब्दािंची, नव्ि े त्यािंच्या 

अहस्ित्त्र्ाच्या नसुत्या जाहणर्ेची सदु्धा प्रत्येक नव्या हपढीला अत्यिंि जरुरी 
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आि.े पाचशे-सिाशे र्िाांपरू्ीसदु्धा सिंिािंच्या मखुािनू जी अमिृर्ाणी 

पाझरली, िी आजच्या एकहर्साव्या शिकामधल्या लोकािंनािी मागिदशिक 

ठरिे आि,े यार्रूनच हर्हर्ध सिंिािंच्या र्चनािंचा महिमा स्पष्ट व्िार्ा. 

 

 आज आपलिं जीर्न अहिशय धकाधकीचिं, गुिंिागुिंिीचिं िर बनलिं 

आिचे पण िरे्ेदार्े, स्पधाि आहण प्रर्ािाि हटकून रिाण्याची धडपड, फरफट 

साित्यानिं चाल ूआि ेिी र्ेगळीच. त्यामळेु आयषु्याची शािंििा कुठेिरी पार 

िरर्िे आि.े 

 मोठ्यािंप्रमाणेच मलुिंिी आिा जीर्घेण्या स्पधाांना अपर्ाद राहिललेी 

नािीि. मलुािंनािी आजकाल आयषु्याच्या शयििीि फार लर्कर ओढलिं 

जाििं. त्यािंना जर यशस्र्ी नागररक बनायचिं असेल, भरपरू हशिण आहण पैसा 

हमळर्ायचा असेल, िर र्याच्या पाचव्या-सिाव्या र्िािपासनूच मलुािंना 

हर्हर्ध स्पधाांना सामोरिं जायला आरिंभ करार्ा लागिो. त्याि हर्कृि स्पधाििी 

अनेक असिाि. हकत्येक र्ेळा पालकािंच्या ध्येयाची पिूी करण्यासाठी 

दखेील मलुािंची बदु्धी आहण किृित्र् ि ेसाधनािंसारखिं र्ापरलिं जाििं. िी सारी 

ओढािाण िोि असिाना, मलुािंमधली नैसहगिक िळुर्ार र्तृ्ती, खळेकरपणा 

आहण बालसलुभ हनरागसिािी कुठेिरी लोप पार्िाििे की काय असिं भय 

हनमािण व्िायला लागलिं आि.े 
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 अशा पररहस्थिीि, चािंगल्या सिंस्कारािंचिं अमिृहसिंचन योग्य र्याि 

मलुािंर्र झालिं नािी, िर नर्ीन हपढ्या हदशािीन हकिं र्ा बिंड पकुारणार्या, 

चकुीच्या मागािनिं चालणार्या िर बनणार नािीि ना याची खबरदारी घेणिं 

दखेील फार आर्श्यक आि.े अशा कोर्ळ्या आहण सिंस्कारिम र्याि, 

सिंिजनािंचे हर्चार, सिंस्कार आहण हशकर्ण हकिं र्ा त्यािंचे मलुािंपढेु ठेर्लेले 

आदशि, अत्यिंि मागिदशिक, लाभदायी आहण उपयकु्त ठरू शकिील, असिं 

सिजच पण िीव्रिेनिं मनाि डोकार्नू गेलिं. सिंिचररत्रिं आहण त्यािंची हशकर्ण 

अगदी लिानपणापासनूच जर गोष्टीरूपानिं, हचत्ररूपानिं हकिं र्ा दृश्यरूपानिं 

मलुािंच्या मनार्र ठसर्ली गेली, नव्ि े सिंिािंच्या सिंस्कारािंचिं आहण उच्च 

हर्चारािंचिं बाळकडू मलुािंना पाजनू त्यार्र त्यािंच्या शक्ती, बदु्धी साम्यािचिं 

पोिण झालिं, िर नव्या हपढ्या अहधक सच्छील, सशक्त आहण सद्वििनी 

हनपजायला मदि िोऊ शकेल याबद्दल जरािी सिंदिे र्ाटि नािी. 

 

 मोठ्या माणसािंच्या मनाि जर या प्रकारचा दृढभार् आहण भक्ती 

आधीपासनूच रुजलेली असेल, िर अशा घरािंमधनू आपोआपच मलुािंर्र िे 

सिंस्कार घडिाि. प्रत्यि सिंिर्ाणी आहण त्या र्ाणीद्वारे अप्रत्यिररत्या 

घडणारा सिंिािंचा सिर्ास िा मला र्ाटििं एखाद्या चुिंबकासारखा आि.े 

आपण सार्या ‘जड’ व्यक्ती म्िणजे जण ू लोिाचे िकुडे आिोि. एखाद्या 

शहक्तशाली चुिंबकाच्या नसुत्या साहन्नध्याि सदु्धा जशी लोखिंडाला आकिूिन 

घेण्याची हकमया असिे, िसिंच कािीसिं आकििण-मोहिनी, हत्रकालाबाहधि 



शब्दफुलाांचा गुलदस्ता  नील सहस्रबदेु्ध व सरोज सहस्रबदेु्ध 

99 
 

अशा सिंिर्चनािंमधे सामार्लेलिं आढळििं. ज्यामळेु त्यािंचे सगळे भक्त 

आपोआपच त्याि ओढले जािाि. 

 

 आज एकहर्साव्या शिकाि आपली मागिक्रमणा चाल ू असिाना 

सदु्धा, हकिीिरी साधसूिंि समाजाि आपल्या अर्िी-भर्िी र्ार्रि असिील 

आहण लोककल्याणासाठी झटि असिील. फक्त आपणच जाणनू बजुनू 

अशा “संतांच्या गािािा” मागोिा घ्यायला ििा!  
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चिभाग ३ 

  

व्यचिगत- शब्द शब्द जपुन ठेि. 

 

• आम्िी पुणेकर झालो  

• माझी शाळा, माझं गाि  

• आमिे परमस्नेिी अंबादास िाघ आचण 

त्यांिी “फुलराणी” 
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आम्िी पुणेकर झालो 

 

मॅिेंस्टर चिमानतळािरून चनघतांना (१९८०) 

 

 हदनािंक १ माचिच्या सकाळी िमु्िा सर्ि मँचेस्टरर्ासी हप्रयजनािंचा 

हनरोप घेऊन आम्िी मँचसे्टर-म्िणजे पयाियानिं इिंग्लिंडचा हकनारा सोडला. 

हर्मानाच्या हखडकीिनू हदसणारे िमु्िा सर्ाांचे चिेरे आहण िलणारे िाि 

बघनू मन अनेक सिंहमश्र भार्नािंनी भरून आलिं. इिक्या र्िाांचे जोडलेले 

स्नेिबिंध िणाि दरू करिाना, मनाि ज्या भार्नािंची दाटी झाली िोिी, िी 
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कागदार्र मािंडणिं सोपिं नािी. आम्िी मायदशेाकडे परिि िोिो पण 

कमिभमूीशी जोडलेले मायापाश आहण त्यािंची ओढ आम्िाला जण ू मागे 

खेचि िोिी. िणभर र्ाटलिं...असिंच मागे हफरार्िं. पण..... 

 प ररसला रेंगाळलेलिं आमचिं हर्मान फक्त सिा िास उशीरा मुिंबई 

हर्मानिळार्र पोिोचलिं. रहर्र्ार सकाळ असल्यानिं आमचिं हिथे जोरदार 

स्र्ागि झालिं. )पहिला सखुद धक्का म्िणजे स्र्ि: अरुण दािे, त्यािंची गाडी 

घेऊन हर्मानिळार्र पषु्पगचु्छासि समोर उभे िोिे(. पाडव्याच्या मिूुिािर्र 

आम्िी पणु्याच्या ब्लॉकमध्ये प्रर्ेश केला. 

 ब्लॉक प्रशस्ि आि े एर्ढी जमेची बाज ू र्गळली, िर बाकी अनेक 

गैरसोयी आत्ता िरी िापदायक र्ाटिाििे. ग स नािी, फोन नािी, परेुसिं पाणी 

नािी, या िर अगदीच हकरकोळ बाबी झाल्या. पण आमचा िा ब्लॉक- दोन 

िमरस्त्यािंच्या कोपर्यार्र असल्यामळेु, रस्त्यार्रून जाणारिं एकिी र्ािन, 

जोरानिं िॉनि र्ाजर्नू आम्िाला ‘ि लो’ म्िटल्याहशर्ाय पढेु सरकिच नािी. 

इिंग्लिंडमधे रािून, एर्ढिं ‘मित्त्र्ाचिं’ स्थान प्राप्त िोण्याची सिंर्य 

नसल्यानिं, कान बधीर िोिाि आहण जीर् गदुमरून जािो. थोडक्याि असिं 

की भर रस्त्यार्रचा दसुर्या मजल्यार्रचा ब्लॉक, भरपरू गदीचा र्ाििा 

रस्िा,र्ािनािंचे ककि श आर्ाज आहण खाली अमिृिलु्यचे दकुान! पिाटे 

चारलाच बटाटेर्डे िळायला आरिंभ िोिो. त्यामळेु पिाटे पिाटे दरर्ळणारा 

कािंदा-लसणुाचा ‘सगुिंध’ झोपेिनू जागिं करिो. हर्के्रत्यािंची दाराशी सारखी 

र्दिळ चाल ूआहण त्याि इिर लोकािंची दारिं नेिमीच सिाड उघडी. त्यामळेु 
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सगळेच व्यर्िार शेजार्यािंच्या सल्ल्यानिं करार्े लागिाि. समोरच उसाचिं 

गरु्िाळ आि.े बाल्कनीि उभिं रािून नसुिा िािानिं इशारा करून, बोटािंनी 

सिंख्या दशिर्ली, की िर्े िेर्ढे ग्लास घरपोच येणार. )हकिी छान सोय आि े

ना? इिंग्लिंडमधे स्र्पनाि सदु्धा िी कल्पना सचुणार नािी( 

 अनेक र्िाांच्या परदशेािल्या र्ास्िव्यानिंिर, आहण प्रथमच भारिाि 

हबर्िाड थाटि असल्यानिं, पािुणे आहण आम्िी बरोबरच गिृप्रर्ेश केला. 

)गेल्या िीन महिन्यािंमधे, नािेर्ाईक आहण जनु्या-नव्या ओळखीचे लोक 

हमळून, जर्ळपास दीडशे लोकािंनी आमचा ब्लॉक पाचारण केला.( 

इिंग्लिंडमधे िीन र्िािि केलिं नसेल इिकिं  चिापाणी, खायला आहण स्र्यिंपाक 

मी गेल्या िीन महिन्याि बनर्लिं. र्ििभराि माझ्या सगळ्या पाककृिींना 

चािंगलाच उजळा हमळणार आि,े याि मला आिा जरािी सिंदिे र्ाटि नािी. 

  प्रत्यि नील मात्र भारिाि खपूच आनिंदाि आहण खिु आि.े इथल्या 

जीर्नक्रमाशी समरस िोण्याची धडपड िो मन लार्नू करिो आि.े इिंग्रजी 

भािा आिा त्याला बरीच परकी आहण अर्घड र्ाटायला लागली आि.े 

दणेगी दऊेन शाळेि प्रर्ेशिी झाला आि.े इथली लिान लिान शाळकरी 

मलुिंसदु्धा अभ्यास, िोमर्कि , र्ह्ा-पसु्िकिं  यािंच्या भाराखाली हकिी दबनू 

जािाि ि ेआिा मी जर्ळून बघिे आि.े हबचारी भारिीय मलुिं! 

 हिकडून आणलेला आमचा टेहलहव्िजन अगदी व्यर्हस्थि चालिो 

आि.े पण भल्यामोठ्या टी.व्िी. ला अगदी अल्पशा कायिक्रमािंर्र आहण िेिी 

रे्श्िधर्ल रिंगार्रच सिंिषु्ट रािार्िं लागििं. सिंगीिाच्या िेत्राि मात्र मिाराष्राि 
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खपूच प्रगिी आढळली. मलुामलुींमधे गाणिं हशकण्याचिं प्रमाणिी प्रचिंड 

र्ाढलिं आि.े त्याि टी.व्िी च्या र्ाढत्या लोकहप्रयिेमळेु, पण िटुपुिंज्या 

कायिक्रमािंमळेु, कािी र्ेळा अगदी सामान्य गायकािंची छबी सदु्धा र्ारिंर्ार 

प्रेिकािंच्या नजरेसमोर येि रिािे.)पण िो भाग अलाहिदा!( 

 बस्िान बसर्ण्याच्या दृष्टीनिं मात्र, आमची प्रगिी अगदी कासर्ाच्या 

गिीनिं चाल ूआि.े बारा महिन्यािंच्या ठरर्लेल्या र्ास्िव्यापैकी चार महिने 

मागे पडले. पढुच्या आठ महिन्यािंमधे आम्िाला भहर्ष्यकाळाचा काय िो 

हनणिय घ्यायचा आि.े अजनूिी अनकूुल हकिं र्ा प्रहिकूल हर्चारािंकडे पारडिं 

पणूिपणे झकुलेलिं नािी. िरीिी आपली माणसिं, आपला दशे, जर्ळचे 

नािेर्ाईक,हििहचिंिक हमत्रमिंडळी आहण आपली उच्च दजािची मराठी 

सिंस्कृिी या सगळ्या जमेच्या बाज ूसोडून, पनु्िा हिकडे कायमचिं परि यार्िं 

असिं सध्यािरी र्ाटि नािी. प्रश्न फक्त पैसे हमळर्ण्याचाच आि.े 

 

 आरिंभी मी गैरसोयींचा इिका मोठा पाढा र्ाचला की, त्यामळेु आम्िी 

नक्कीच माघार घेऊन लगेच कािी काळाि हिकडे परिणार असिं िमु्िा 

सर्ाांना मनोमन र्ाटलिं असेल. पण.. थािंबा! दसुर् या टोकाला जाऊन 

बोलायचिं िर इथल्या र्ास्िव्याि पहिल्या हदर्सापासनूच असे कािी सखुद 

अनभुर् यायला सरुर्ाि झाली आि ेकी, हकरकोळ त्रासािंचिं त्यापढेु कािीच 

र्ाटेनासिं झालिं आि.े इथ ेआमच्या रिाण्याच्या नीट सोयी लागव्याि या-

दृष्टीनिं सर्ि नािेर्ाईकािंनी िर भरभरून मदि केलीच, पण ओळखीच्या आहण 
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अगदी नर्ीन ओळखी झालेल्या लोकािंनी सदु्धा, सर्ि प्रकारच्या मदिीसाठी 

मनापासनू िाि पढेु केला. 

  पाहिल्याच महिन्याि एकेहदर्शी अचानक अरुण दािे दोन अहिशय 

आर्डत्या आहण लोकहप्रय कलाकारािंना आमच्या घरी घेऊन आले. 

)अचानकच म्िणायचिं! कारण फोन करायला फोन िोिाच कुठे?) सपु्रहसद्ध 

सिंगीि हदग्दशिक श्रीहनर्ासजी खळे आहण सर्ाांचे लाडके कहर् मिंगेश 

पाडगार्करजी. आमचा िर अिरश: आमच्या डोळ्यािंर्र हर्र्श्ासच बसेना. 

नसुिे भेटायला नव्ि,े िर त्या दपुारी आहण सायिंकाळी, हिघािंनी हमळून चक्क 

दोन घरगिुी मैहफली घडर्नू आणल्या. एक काव्य-र्ाचनाची आहण दसुरी 

गाण्यािंची. बोटीनिं येणारिं आमचिं सामानिी अजनू पोिोचलेलिं नव्िििं. 

बैठकीसाठी जेमिेम दोन सिरिंज्या आहण दोन गाद्या िोत्या आहण 

जेर्णासाठी अत्यिंि साधा बेि. पण कोण हर्सरू शकेल िी अत्यिंि सरुमयी, 

सखुदायी आहण अहर्स्मरणीय अशी दपुार आहण सिंध्याकाळ? 

 

असे अनेक सखुद प्रसिंग घडि राहिल्यानिं, प्रहिकूलिेमधनूिी आमचिं 

पणु्यामधलिं र्ास्िव्य िर हस्थर व्िायला लागलिंच, पण खर् या अथी इथल्या 

जीर्नाशी आम्िी समरसिी िोि गेलो. 

 

आणखी एक मजेशीर हकस्सा म्िणजे आमच्या समोरच्या 

हबहल्डिंगमधेच प्रहसद्ध सिंगीि-हदग्दशिक भास्कर चिंदार्रकर रिािाि. 
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अरुण मुजूमदार, सरोज सिस्रबुदे्ध, मंगेश पाडगांिकर, अरुण दाते ि श्रीचनिास खळे  

 

शेजारच्या बिंगल्याि हर्नोदी नट मध ुआपटे आहण त्यािंचे पलीकडल्या 

बिंगल्याि, एकेकाळच्या लोकहप्रय मराठी अहभनेत्री बेबी शकुिं िला. प्रहसद्ध 

गाहयका श्रीमिी कुसमु शेंडेंचे हचरिंजीर् - गायक डॉक्टर सिंजीर् शेंडे यािंचा, 

शेजारच्याच हबहल्डिंगमधे दर्ाखाना आि.े )योगायोगाची गोष्ट अशी की, 

डॉक्टर शेंडेंच्या दोन्िी मलुी - बेला आहण सार्नी पढेु इिक्या मोठ्या 

नार्ाजलेल्या गाहयका िोिील याची त्या र्ेळी आम्िाला कल्पनािी नव्ििी(.  

 दरम्यानच्या काळाि, र्सिंि पोिदार एकदा मकु्कामाला आलेल े

असिाना, त्यािंना आमचा आहथिक जम बसि नसल्याचिं जाणर्लिं आहण 
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त्यािंनी त्यािंच्या नेिमीच्या अहधकारर्ाणीनिं ठणकार्नू सािंहगिलिं की, कािीिी 

झालिं िरी मी आिा िमु्िाला परि जाऊ दणेार नािी. मी स्र्िः श्रीमिंि नािी 

पण िमु्िी इथे रिार्िं म्िणनू मी बँकेर्र दरोडा घालनू सदु्धा िमुची पैशािंची 

सोय करून दईेन. त्यािंच्या या अनपेहिि आपलुकी आहण प्रेमानिं आम्िी 

हिघािंनीिी िाबडिोब हनणिय घेऊन टाकला की, हकिीिी अडचणी आल्या, 

िरी पनुश्च इिंग्लिंडला परि जायचिं नािी. नीलला “भारिीय” बनर्ण्याचा जो 

मळू उद्दशे आि,े िो कािीिी झालिं िरी सफल व्िायलाच िर्ा. त्या 

हदर्सापासनू खर्या अथािनिं आम्िी पणु्याच्या आमच्या जीर्नाशी समरस 

झालो. आहण पढेु एकिी हदर्स त्याबद्दल खिंि र्ाटली नािी. 

 हलहििा हलहििा माझिं पत्र खपूच लािंबलिं आि.े त्यामळेु उरलेला 

मजकूर आिा पढुच्या पत्रासाठी बाकी ठेर्ायला िर्ा!  

 

 िमुची, 

 सरोज  

 

******************** 
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• कचिियत मंगेश पाडगािकरजी आचण संगीतकार 

श्रीचनिास खळेजींच्या भेटीनंतर, त्या दोघांबरोबर िालू 

झालेल्या पत्रव्यििारापैकी, नमुन्यादाखलिे मंगेश 

पाडगांिकरांिे एक पत्र खाली देत आिे. 
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१९/६/८०  

डॉ.सौ. सरोज सहस्रबुदे्ध  

याुंस सिेम नमस्कार 

 

     तुमच्या सुुंदर अक्षरातले सुुंदर पत्र प्रमळून बरेच प्रदवस झाले. तुमचे 

पत्र १२ एप्रिलचे आहे आप्रि आज १९ जून. तुमचे पत्र प्रमळाल्यापसून 

उत्तर प्रलप्रहण्याचा सुंकल्प सारखा करतोच आहे. तुमच्या सुुंदर 

अक्षरामुळेच मी प्रबचकून पत्र प्रलप्रहिे लाुंबिीवर टाकले असावे असा 

मला सुंशय येतो आहे: आपले स्वत:चे अक्षर वळिदार नाही हे 

इतलया उघडपिे प्रसद्ध करण्याचा िसुंग सहजासहजी कोि ओढवून 

घेईल? तरीही आज सुंकल्प तडीस नेण्याचा प्रनधाार करून पत्र 

प्रलहायला बसलो आहे. 

     तुमचे पत्र म्हिजे एक भावपूिा कप्रवताच आहे. हे कप्रवता-पत्र 

वाचताना पुण्यातल्या दोन्ही मैप्रफली- दुपारची आप्रि रात्रीची- मनात 

उभ्या राप्रहल्या. असे क्षि- तुमच्या शब्दात साुंगायचे म्हिजे मखमली 

सुराुंचुं चाुंदिुं उधळिारे क्षि- अट्टाहासाने जमवता येत नाहीत. 

खरोखरीच तो एक योगायोग असतो. पुण्याला आलो असताना हा 

योग अकप्रल्पतपिे जमून आला. तसा योग पुन्हा जमून येईल अशी 

आशा  बाळगून आहे. 
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     मध्युंतरी एक-दोनदा मी पुण्याला येऊन गेलो. तुमच्याकडे 

स्वतुंत्रपिे येण्याइतके माझ्या स्मरिात रस्ते रहात नाहीत. तुमच्या 

पत्रावर फोन नुंबर नाही. मी तुमच्या घरी आलो होतो तेव्हा 

तुमच्याकडे फोन होता असे अुंधुक आठवते. तात्पया, येऊ शकलो 

नाही– पि आठवि मात्र केली.  

     तुमचे सामान येऊन घर नीट लागले का? श्री सहस्रबुदे्ध याुंचे काम 

कसे चालले आहे? पुण्याला तुम्ही एव्हाना रुळला असाल. नील काय 

म्हितो? त्याची शाळा आता सुरू झाली असेल. पुिेकराुंनी त्याचे 

इुंग्रजी नीटसे प्रबघड्वले की नाही? त्याला मराठी मात्र आता चाुंगलेच 

बोलता येत असेल. 

     तुम्ही आता काय करायचे ठरवले आहे? तुमच्या  

अभ्यासप्रवषयाला प्रतरे् काही वाव प्रमळण्याची शलयता आहे काय? 

कोित्या योजना आखता आहात ते जरूर कळवा. 

    पुण्याला सध्या हवा सुुंदर असेल. भोवती प्रहरवेगार आप्रि त्यात 

पावसाची गोड कोवळी उदासी मला फार आवडते. सध्या मुुंबईला 

जोरात पाऊस सुरू झाला आहे. प्रनष्कारि झोडपिार्या रागीट 

मास्तरासारखा तो पुष्कळदा वागतो. त्याचा मार खात ऑफीसात बस 

पकडून जािे आप्रि परत तसेच सुंध्याकाळी घरी येिे हे एक शे्रष्ठ 

कौशल्य आहे असे मला वाटते. कपडे आवरीत सावरीत कामावर 

जायचे म्हिजे पावसाची सगळी गम्मत प्रनघून जाते. 
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    पत्र बरेच लाुंबले. श्री सहस्रबुदे्ध याुंना नमस्कार. प्रच. नील याला 

आशीवााद. पुण्यातल्या मैप्रफलीची आठवि म्हिून एक नवा गझल 

तुम्हाला वाचण्यासाठी सोबत पाठवीत आहे. पत्र प्रमळाल्याचे अवश्य 

कळवा. 

आपला  

मुंगेश पाडगाुंवकर  
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गझल 

 

रांगास या स्वराांनी मी गणुत राकहलो  

गाणे िळ्याफुलाांचे गणुगणुत राकहलो. 

 

चोरून घेतलेली पकहलीच भेट ती  

मी मगु्ध िािणाांनी  किणकिणत राकहलो. 

 

झांिार पालवीचा फाांदीतनुी फुटे 

मी तार त्या स्वराांनी  कझणकझणत राकहलो. 

 

लकडवाळ वाहताना खडिातनुी झरे 

मी छांद भारलेला  रुणझणुत राकहलो. 

 

ध्यानस्थ मध्यरात्री कन:शब्द शाांतता 

मी आतल्या कदव्याने कमणकमणत राकहलो. 

 

झाली पहाट जेंव्हा ही शभु्र प्राथथना 

ह ेसकू्त पाखराांचे मी म्हणत राकहलो. 

 

मांगेश पाडगाांविर  
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माझी शाळा, माझं गाि 

 

 ज्या शाळेि माझिं ११र्ी पयांिचिं हशिण झालिं, त्या शाळेला ६० र्िे 

पणूि झाली, त्या हनहमत्तानिं िीन हदर्सािंचा भरगच्च कायिक्रम िोणार िोिा. सर्ि 

कायिक्रमािंची ‘प्रमखु पािुणी’ म्िणनू मला हनमिंत्रण आलिं आहण 

शाळेबद्दलच्या सगळ्या जनु्या आठर्णी नव्यानिं जागिृ झाल्या. हनमिंत्रणाला 

िोकार िर कळर्ला. कारण जर्ळपास पिंचर्ीस र्िाांनी ‘माझ्या’ शाळेला 

भेट दणे्याचा सरु्णियोग चालनू आला िोिा. 

 

 कमलाबाई कन्या शाळा- धुळे. िशी शाळा मला अहजबाि परकी 

नािी. शालेय हशिण हिथेच पार पडलेलिं. त्यानिंिर, बी.एस्सी झाल्यार्र िीन 

र्िि हशहिका म्िणनू, गहणि, सायन्स आहण भगूोल ि े हर्िय दिार्ी-

अकरार्ीच्या मलुींना हशकर्ण्याचिं कामिी केलेलिं. त्यामळेु शाळेि मी एकूण 

दिा र्िां घालर्ली िोिी. मनाि असिंख्य आठर्णी साठलेल्या आहण 

साठर्लेल्या िोत्या. धळेु ि े माझिं जन्मगार् आहण मािरेगार्िी. त्यामळेु 

“कमलाबाई कन्या शाळा” ि ेएका अथी मािरेघरच. मािरेी जायला कुठल्या 

स्त्रीला आर्डणार नािी? मात्र ‘प्रमखु पािुणी’ िी फारच मोठी उपाधी 

लार्ल्यासारखिं र्ाटायला लागलिं. मी िर साधी माजी हर्द्याथीनी आहण 
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माजी हशहिका. त्यामळेु शाळेची हनकटर्िी आहण हििहचिंिक. एका अथी 

माझा शाळेर्र आहण शाळेचा माझ्यार्र िक्कच िोिा. 

 माझ्या हर्द्याथीदशेमधली शाळा नजरेसमोर िरळली. मलुींची सिंख्या 

पाचसिाशेच्या आसपास िोिी. आहण एकच मोठी इमारि. त्यामळेु र्गि 

आहण हशिकािंची सिंख्यािी मयािहदिच िोिी. सगळ्याच हशिकािंशी 

रै्यहक्तक ओळखी आहण हजव्िाळ्याचे सिंबिंध असि. अभ्यासाव्यहिररक्त 

इिर असिंख्य कायिक्रम व्िायचे. सिंक्रािंिीला हिळगळू घेण्याचा कायिक्रम िी 

मोठी पर्िणीच असायची. सगळ्या हशिकािंच्या घरी गटागटानिं जाऊन 

हिळगळुाची भरपरू कमाई व्िायची. )एकेक लाडू हपिंगपाँगच्या चेंडूएर्ढा 

असायचा.( त्याहशर्ाय शाळेि आम्िी गणेशोत्सर्ाि मोठी आरास करायचो. 

शारदोत्सर्, र्सिंिोत्सर्, हटळक जयिंिी, हशर्जयिंिी, गािंधी जयिंिी, 

स्र्ाििंत्र्यहदन, प्रजासत्ताकहदन असे हकिीिरी उत्सर् आहण समारिंभ- धाहमिक, 

सामाहजक राजकीय- अहिउत्सािाने आम्िी साजरे करीि अस.ू 

  आपण भारिीय लोक मळुािच उत्सर्हप्रय. उत्सर्ािंच्याद्वारा चािंगल े

सिंस्कार घडिाि, माहििी हमळिे, नव्या गोष्टी हशकायला हमळिाि आहण 

हर्चारािंची, कल्पनािंची दरे्ाण-घेर्ाण िोिे.  

 परदशेच्या दीघि र्ास्िव्याििी सणािंची आहण उत्सर्ािंची परिंपरा आम्िी 

थोडीफार चाल ू ठेर्ली िोिी. हदर्ाळी, दसरा, िोळी, सिंक्रािंि, गणेशोत्सर् 

र्गैरे सण आहण त्याबरोबरच इिर मराठी सािंस्कृहिक उत्सर्िी आम्िी साजरे 

करायचो िे र्ेगळेच. अशा कािी कायिक्रमािंना, इिंग्रज हमत्रमिंडळींनािी हनमिंत्रण 
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दऊेन त्याि सामील करून घ्यायचो. इिंग्रजी लोक मळुािच चौकस आहण 

हजज्ञास ू र्तृ्तीचे. त्यामळेु असिंख्य प्रश्न हर्चारायचे. त्यािंचिं शिंकासमाधान 

करण्यासाठी मग जास्िच माहििी गोळा करार्ी लागे. ज्या दशेाि रिायचिं 

त्यािंच्यािी उत्सर्ािंमधे सामील व्िार्िं लागे. नािाळ िा हदर्ाळीसारखा, 

गायफॉक्स-िोळी हशमग्यासमान िर ईस्टर म्िणजे नव्या यगुाचा आरिंभ. 

 इिंग्लिंडमधे असिाना म िंचेस्टर हर्द्यापीठाि पाच र्िां उच्च हशिणाि 

घालर्ली. पदव्या सिंपादन केल्या. थोडिंफार अध्यापनिी केलिं आहण क न्सर-

सिंशोधनाच्या िेत्राििी अनभुर् हमळर्ले. पण ि े सारिं करीि असिाना, 

शालेय जीर्नाि जे सिंस्कार, सगळ्या हशिकािंनी केले िोिे, िे मला फारच 

उपयकु्त ठरले. हर्द्याथीदशेमधे झालेले ससुिंस्कार खोलर्र जािाि. त्याच 

र्याि आपल्या व्यहक्तमत्त्र्ाचा खरा हर्कास िोि असिो. स्र्भार्, गणुदोि, 

प्रभार्ी व्यहक्तमत्त्र् यािंचे सिंस्कार, भार्ी आयषु्याि सदु्धा अहिशय कामी 

येिाि. आपल्या आई-र्हडलािंप्रमाणेच हशिकािंचािी त्याि हसिंिाचा र्ाटा 

असिो. त्यामळेु आपण सगळ्यािंनीच, त्याबद्दल पालक आहण हशिकािंचिं 

ऋणी रिायला िर्िं! 

  र्ास्िर्ाि आपल्यापेिा र्यानिं, ज्ञानानिं हकिं र्ा अनभुर्ानिं मिान 

असणार्या सगळ्याच व्यक्तींचा प्रत्येकानिं आदर करायला िर्ा. दरेक मोठ्या 

व्यक्तीजर्ळ हकमानपिी एक घेण्यासारखा गणु आि े असिं मानलिं िरी 

गणुग्रािकिेची सिंख्या हकिी मोठी िोऊ शकेल! आपल्या हििंद ूधमािि आपण 

िेििीस कोटी दरे् आििे असिं मानिो. प्रत्येका दरे्ाचा एक गणु उचलायचा 
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म्िटला िरी आयषु्यभर परुिील इिके गणु अिंगी येिील. )प्रयोगादाखल, एक 

आठर्डा आपण फक्त सर्ाांप्रिी आदरभार्ना जरी जोपासनू बघायची 

ठरर्ली, िरी आठर्डाभराि असिंख्य नव्या गोष्टी हशकिा आहण अनभुर्िा 

येिील.( 

 

 मनाि आलिं की भािण करिाना मी हर्द्याथीनींना कोणत्या गोष्टी 

आर्जूिन सािंग ूशकेन. 

  

• चािंगल्या सिंस्कारािंचा योग्य िो हर्हनयोग करायला 

हशका, घरी-शाळेि आहण समाजाि र्ार्रिाना ज्ञानलालसा आहण 

अभ्यास ूर्तृ्ती बाळगा. िमुची हनरीिणिमिा र्ाढर्ा. दिार्ी झाली 

म्िणजे हशिणाचा उच्चािंक गाठला असिं समज ूनका.  

• हमळर्लेल्या ज्ञानार्र हचिंिन आहण मनन करायला 

हशका. शालेय-हशिण िर अत्यार्श्यक आिचे, पण आयषु्यभरच 

हर्द्याथी बननू रिाण्याची मनाला आहण शरीराला सिंर्य लार्नू 

घ्या.  

• िास अधाि िरी रोजचिं र्ििमानपत्र हनयमानिं र्ाचा. 

आपल्या सभोर्िी काय घडििं आि े िे डोळसपणे अर्लोकन 

करण्याची आहण समजार्नू घेण्याची मनाला सिंर्य लार्नू घ्या.  
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• आकाशर्ाणीर्रचे चािंगल-ेचािंगले कायिक्रम ऐकणिं आहण 

दरूदशिनर्रचे बािम्या-माहििीपटािंसारखे कायिक्रमिी बघायला 

मळुीच िरकि नािी. त्यामळेु चौफेर ज्ञान र्ाढायला मदि िोईल.  

• गार्ामधे िोणार्या मित्त्र्ाच्या भािणािंना, व्याख्यानमालािंना 

आर्जूिन जायला िर्िं. मोठमोठ्या लोकािंचे प्रगल्भ हर्चार कानार्र 

पडले की आपल्या ज्ञानाि िर भर पडिेच, पण त्यामधनू नर्ेनर् े

दृष्टीकोन हनमािण िोऊन, हर्चारािंना अहधक चालना हमळिे. 

 

कमलाबाई कन्या शाळा (धुळे) बक्षीस समारंभ  
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 कमलाबाई कन्या शाळा ि े िर धळु्याचिं मानहचन्ि! गेल्या साठ 

र्िाांच्या दीघिकाळाि या सिंस्थेनिं, धळु्यामधल्या शेकडो भार्ी महिला 

घडर्ल्या आििे. त्यादखेील अत्यिंि यशस्र्ीररत्या. शाळेच्या हकिीिरी 

माजी हर्द्याहथिनी आहण माजी हशहिका आज मोठमोठ्या पदािंर्र आििे. 

हशहिका, सिंगीि-हशहिका, गाहयका, प्राध्याहपका, हचत्रकार, कर्यत्री, 

पररचाररका, डॉक्टर, र्ैज्ञाहनक, हर्भागप्रमखु आहण इिर असिंख्य. ज्या 

काळाि स्त्री-हशिण ि ेफारसिं मित्त्र्ाचिं मानलिं जाि नव्िििं त्या काळापासनू 

िो थेट स्त्रीस्र्ाििंत्र्याच्या चळर्ळीपयांि, हनरहनराळी हस्थत्यिंिरिं शाळेनिं 

पाहिली आििे. 

 

 हचत्रकला, िस्िकला, सिंगीि, हशर्णकला आहण पाकशास्त्रापासनू 

िो शरीरहर्ज्ञानापयांि, हर्हर्ध प्रकारच ेअभ्यासक्रम शाळेनिं राबर्ले आििे. 

सािंहघक कर्ायिी, हर्हर्ध खेळ, शाळेचा मलुींचा मोठा बँड, अशा 

प्रकारचेिी हकत्येक उपक्रम! शेर्टी कुठलीिी उत्तम हशिणसिंस्था िी अखेर 

फक्त दगडामािीची हकिं र्ा उिंच इमारिींची नसिे. त्यामधलिं सगळिं चैिन्य ि े

हिथलिं प्रसन्न र्ािार्रण, हर्द्याथीर्गि, हशिक आहण मखु्याध्यापक 

यािंच्यार्र अर्लिंबनू असििं. 
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 शाळेची एकूण प्रगिी, उन्निी आहण भरभराट अत्यिंि 

र्ाखाणण्याजोगीच आि.े हर्द्याहथिनींची सिंख्या िीन िजारािंच्यार्र आहण 

हशिकर्गि शिंभरच्या आसपास आि.े एर्ढ्या मोठ्या प्रमाणार्र हजथिं 

हशिणकायि चाल ू आि े त्यार्रून, माझ्या आठर्णीमधल्या लिानशा 

शाळेचा आिा प्रचिंड मोठा र्टर्िृ झाला आि,े या हर्चरानिं मन भरून 

आलिं. 

 

 धळेु शिराबद्दलच बोलायचिं िर धळु्याच्या लोकािंमधली आस्था, 

आहि्यशीलिा, सौजन्य आहण सहिष्णिुा अजनूिी हििकीच कायम आि,े 

िी गोष्ट आहभमानानिं सािंगार्ीशी र्ाटिे. धळु्याचिं भिूण ठरार्िं अशा 

हकिीिरी सार्िजहनक आहण लोकोपयोगी कायि करणार्या सिंस्था या गार्ाि 

आििे! 

 

 समथत िानदेिता मंचदर आहण सत्कायोते्तजक सभा! )या सिंस्थािंमधे 

असणारा समथि-र्ाङ्मयाचा अमलु्य ठेर्ा, मिाराष्राि दसुरीकडे कुठेच 

आढळणार नािी.( त्यामळेु श्री.समथि रामदासस्र्ामींच्या हशकर्णींचे 

सिंस्कार, धळेुकरािंर्र झाललेे आििे. 

 

 राजिाडे संशोधन मंडळात- इहििासकालीन ग्रिंथ, पो्या आहण 

ऐहििाहसक र्स्िूिंचिं प्रचिंड मोठिं सिंग्रिालय आि.े 
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 पजु्य हर्नोबाजी भार्े यािंनीिी कािी र्िे धळु्यामधे रािून, स्र्िःची 

अभ्याहसका स्थापन केली िोिी. त्यािंची अनेक प्रर्चने आम्िी लिानपणी 

धळु्याि ऐकली. )हर्द्याहथिनी असिाना, मी शाळेच्या माहसकासाठी घेिलेली 

त्यािंची एक मलुाखििी मला अजनू आठर्िे.( 

  

 शाळेसोबिच, माझ्यार्र सिंस्कार करणार्या या सिंस्थािी, िीव्रिेनिं 

आज माझ्या नजरेसमोर उभ्या राहिल्या. शालेय जीर्नाच्या काळाि, 

असिंख्य र्ेळा या सिंस्थािंना मी भेटी हदलेल्या आििे आहण सगळ्याच भेटी 

सिंस्मरणीय ठरल्या आििे. 

 र्ास्िर्ाि प्रत्येकालाच आपल्या शाळेचा, घराचा, गार्ाचा 

अहभमान र्ाटि असिो. आहण कािं र्ाटू नये? अगदी स्र्ाभाहर्क 

मनोधारणाच आि ेिी! दशेामधल्या प्रत्येक नागररकानिंच आपलिं घर, शाळा, 

गार् यािंच्याबद्दल आदर, कृिज्ञिा आहण अहभमान बाळगला, िर त्यािनूच 

खराखरुा दशेाहभमान जागिृ िोऊ शकेल. 

 

“Charity begins at home-”plus school & your own town! 

• शाळेबद्दलचा िा लेख मी फेब्ररु्ारी १९८९ मध्ये, शाळेच्या 

एकसष्टाव्या र्धािपनाहनहमत्त हलहिला. त्यानिंिर हडसेंबर १९९४ मधे 

धळु्याला अहखल भारिीय मराठी हर्ज्ञान पररिदचेिं सिंमेलन झालिं. 

त्या सिंमेलनाि ‘सन्मानकरी’ म्िणनू मला बोलार्ण्याि आलिं िोििं. 
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त्या मकु्कामाि पनुश्च भािण दणे्यासाठी शाळेचिं हनमिंत्रण आलिं. 

धळु्याची आहण शाळेची माजी हर्द्याहथिनी र् माजी हशहिका म्िणनू 

मला हमळालले्या सन्मानाबद्दल शाळेनिं पनु्िा एकदा सत्कारिी केला. 

•  त्या आदराहि्याबद्दल एर्ढिंच म्िणार्िंसिं र्ाटििं- मम 

शाळेिी ‘कन्या’ म्िणुनी िाटतसे अचभमान! 

 

डॉ. भिाळकर यांिेकडून सन्मानपत्र स्िीकारताना 
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आमिे परमस्नेिी अंबादास िाघ आचण 

त्यांिी “फुलराणी” 

 अिंबादास र्ाघािंचा आहण माझा पररचय फार जनुा. आम्िी दोघेिी 

धळु्याचे )खानदशे( रहिर्ासी. त्यामळेु शालेय जीर्नापासनूच मी त्यािंना 

ओळखि िोिे.र्ाचन िा त्यािंचा अत्यिंि आर्डिा छिंद. आमच्या घरीिी 

सर्ाांना र्ाचनाची आर्ड असल्यामळेु, िे अनेकदा घरी येि असि. त्या 

काळापासनूच अिंबादासना साहिहत्यक गपपा, मनापासनू आर्डि असि. 

धळु्याचिं “गरुड र्ाचनालय “ि ेआम्िा सर्ाांचिं साहिहत्यक कें द्र िोििं. 

 अिंबादासचे र्डील माजी स्र्ाििंत्रसैहनक िर िोिेच, पण सानेगरुुजींचे िे 

फार मोठे भक्त िोिे. आहण दरर्िी पिंढरपरूच्या र्ारीला जाण्याचा हनयमिी 

त्यािंनी अखेरपयांि जपला. अशा आदशि हपत्याकडून अिंबादास यािंनी खपू गणु 

उचलले िोिे. र्ाचनाची आहण चािंगल्या साहित्याची आर्ड, र्क्तशीरपणा, 

हशस्ि, टापटीप आहण परोपकारी र्तृ्ती, त्यािंच्याि बालपणापासनूच आलेली 

िोिी. 

 आम्िी भारिाि परि आल्यानिंिर पणु्याला स्थाहयक झालो. अिंबादास 

त्यािंच्या कुटुिंबासि शिाद्याला रिािाि असिं कळलिं आहण इिक्या र्िाांचा 

िटुलेला सिंपकि  योगायोगानिंच पनु्िा जळूुन आला. िोिी केर्ळ त्यािंच्या 

एकट्याशी नव्ि,े िर र्ाघ पररर्ार आहण सिस्रबदेु्ध पररर्ार ि े हनकटर्िी 

बननू, एकमेकािंशी मैत्रीच्या धाग्यानिं बािंधले गेले. दोन्िी कुटुिंबे एकमेकािंचा 

पािुणचार घ्यायला लागली आहण मैत्रीचे सिंबिंध अधीकच दृढ िोि गेले.  
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 अिंबादास आहण त्यािंची सिधमिचाररणी )आहण आत्ताची माझी 

हजर्लग मैत्रीण( हर्भार्री ि ेदोघे हमळून आहदर्ासी भागािील र्ाचकािंसाठी 

शािाद्यािून “फुलराणी” िा हदर्ाळीअिंक, दर हदर्ाळीला प्रकाहशि करीि 

असि. त्या अिंकासाठी र्ाघ दाम्पत्य आहण त्यािंची दोन मलुिं अहिशय 

पररश्रम घेऊन एक अत्यिंि दजेदार हदर्ाळी अिंक दरर्िी र्ाचकािंना सादर 

करीि. फुलराणीच्या हनहमत्तानिं आमची पनुभेट झाली. पणेु-शिादा अिंिर 

बरिंच िोििं, िरीिी फुलराणीचिं सिसिंपादन मी करार्िं अशी दोघािंनीिी मला 

गळ घालनू नकाराला जागाच ठेर्ली नािी. र्ाटलिं, िेर्ढीच मराठी 

साहित्याशी जर्ळीक करिा येईल आहण िटुलेली नाळ पनुश्च जोडिा येईल. 

 फुलराणीच्या अिंकािंसाठी पढेु मी हर्हर्ध हर्ियािंर्र अनेक लेख 

हलहिले आहण र्ाघ दाम्पत्याच्या आग्रिाखािर त्या र्ाहििकाचे सिसिंपादनिी 

केले. )एके र्िी िर, र्ाघ मिंडळींचिं मन मोडर्ेना म्िणनू, फुलराणीसाठी, 

सिंपणूि आरोग्य- परुर्णीच मी हलिून हदली(. 

 अिंबादास यािंना र्ाचनाची मनापासनू आहण इिकी आर्ड िोिी की, 

दजेदार पसु्िकिं  म्िणजे त्यािंचे हजर्लग हमत्र, सहुृद र्गैरे सर्िकािी िोिे. 

साहित्याच्या या जबरजस्ि आर्डीमळेुच केर्ळ, नोकरी सािंभाळून त्यािंनी 

पत्रकाररिा चाल ूकेली. खािंदशेच्या जर्ळपास सगळ्या दहैनकािंमधनू आहण 

साप्ताहिकािंमधनू, िे बािम्या, लेख, मलुाखिी, व्यहक्तपररचय अशा हर्हर्ध 

हर्ियािंर्र लखेन करीि. त्यामळेुच “जेष्ठ पत्रकार” म्िणनू त्यािंना समाजाि 

मानाचिं स्थान प्राप्त झालिं िोििं. 
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 अिंबादसना शालेय जीर्नापासनूच कथा, कहर्िा आहण कादिंबरी या 

हर्ियािंमधे हर्शेि गोडी िोिी. त्यािंनी असिंख्य कहर्िा केल्या, िशाच कथािी 

हलहिल्या.बिसुिंख्य कथा अगदी साध्या, सोपया,सरळ आहण घरगिुी हकिं र्ा 

ग्रामीण र्ािार्रणामधल्या, पण थेट मनाला जाऊन हभडणार् या असि. 

आहण र्ेळोर्ळेी त्या हर्हर्ध माहसकािंमधनू छापल्यािी जाि. 

 इिंग्लिंडिून परिल्यार्र मी दखेील क न्सर आहण आरोग्य या हर्ियािंर्र 

बरेच लेख आहण पसु्िकिं  हलहिली. त्या काळामधल्या माझ्या सगळ्या 

पसु्िकािंच्या प्रचाराचिं काम खािंदशेाि केर्ळ आहण केर्ळ अिंबादास यािंनी 

केलिं. त्यासाठी त्यािंनी खपू मेिनि, कष्ट आहण पररश्रम घेिले. त्यािंच्या त्या 

आपलुकीसाठी, त्यािंची मी कायमचीच ऋणी रािीन. 

 मलुाखिी घेणिं िा दखेील अिंबादास यािंचा आर्डिा छिंद िोिा. िे 

उत्तम हचत्रकारिी िोिे. पण त्याव्यहिररक्त, त्यािंनी अगदी हजर्ाभार्ाच्या 

व्यहक्तपेिािी प्रेमानिं आहण ममिबिंधािल्या ठेर्ीसारखा जपलेला छिंद म्िणजे 

रोजहनशीलेखनाचा. मला र्ाटििं जेंव्िापासनू त्यािंनी ि े काम िािी घेिलिं 

)साधारण र्याच्या पिंधराव्या र्िािपासनू( िेंव्िापासनू एकिी हदर्स दनैिंहदनी- 

लेखनाचा हशरस्िा त्यािंनी मोडला नसार्ा. गपपािंमधे मध्यरात्र उलटली िरी 

त्यािंचिं रोजहनशी लेखन टळि नसार्िं. 

 अत्यिंि प्रेमळ, कुटुिंबर्त्सल आहण साधी सरळमागी हर्चारसरणी िा 

त्यािंचा स्थायीभार् िोिा. सामान्य आहथिक पररहस्थिीमधनू धडपड करून 

अिंबादास यािंनी यश प्राप्त केलिं िोििं. त्यािंची सिचाररणी आहण माझी 
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आजिागायिची अत्यिंि हजर्ाभार्ाची मैहत्रण, हिचिंिी किृित्र् फार मोठिं  

आहण र्ाखाणण्यासारखिंच आि.े चार मलुािंचा सिंसार आहण यशस्र्ी 

गहृिणीबरोबरोबच, समाजकायि आहण लोकािंना कुठल्यािी अडचणीि 

मदिीसाठी धािंर्नू जाण्याचा हिचा स्र्भार्. आज चारिी मलुिं आपआपल्या 

कुटुिंबासोबि आनिंदाि आििे. 

 

 

अंबादास ि चिभािरी िाघ यांच्या समिेत मी (२००८)  
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• )मात्र ददुरै्ानिं आज “फुलराणी” अहस्ित्र्ाि नािी आहण 

अिंबादास यािंनीिी कािी महिन्यािंपरू्ी या जगाचा हनरोप घेिला. 

अिंबादासचा हर्रि सिन न झाल्यामळेु की काय, माझी हजर्लग 

मैत्रीण हर्भार्री, हिनेिी नकुिाच आम्िा सर्ाांचा कायमचा हनरोप 

घेर्नू, स्र्गिर्ासी िोणे पसिंि केले. त्यामळेु उरल्या आििे फक्त त्या 

दोघािंच्या प्रेमळ आहण हदलदार स्र्भार्ाच्या भरभरून आठर्णी!( 

 

 ************************* 
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पुस्तकािा समारोप 

 

माझ्या रोजचनशीिं आजिं पान: 

 

जािा जािा हनरोपापरू्ी एक छोटासा शुभ-संदेश िमु्िा सर्ि सजुाण, 

सजू्ञ आहण रहसक र्ाचकािंना मनापासनू द्यार्ासा र्ाटिो. पण त्याआधी 

प्रथमि: मला ई-साहित्य प्रहिष्ठानच्या समस्ि कायिकत्याांचे, िे करीि 

असलेल्या हनस्पिृ आहण हनरििंकारी साहित्य-सेर्ेबद्दल मनापासनू (from 

the bottom of my heart) कृिज्ञिापरू्िक आभार मानायचे आििे. 

आहण माझी सद्भार्ना व्यक्त करायची आि.े  

जगभरामधल्या आपल्यासारख्या सगळ्या र्ाचनप्रेमी मराठी 

र्ाचकािंसाठी, जे प्रचिंड शब्दभािंडार-)नव्ि े शब्दरत्नािंची खाणच!( चौदा 

र्िाांच्या दीघि पररश्रमािनू त्यािंनी आपल्यापढेु ररक्त केली आि े आहण 

साित्यानिं करीि आििे, त्याबद्दल त्यािंचिं जेर्ढिं कौिकु आपण करू, िेर्ढिं 

कमीच ठरेल. 

आपण नसुििं “खुल जा चसम चसम” एर्ढिं म्िणनू कळ दाबली, की 

त्या मौल्यर्ान गिुचेी द्वारिं आपल्यासाठी सिाड उघडी िोऊन, आिला 

पसु्िकािंचा डोळे हदपर्णारा खहजना, िणाचािी हर्लिंब न लार्िा नजरेसमोर 

उभा रिािो. लगेच आपण अल्लाउद्दीनच्या जादचू्या हदव्याप्रमाणे 
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आपल्याला आर्डणार् या हर्ियाचिं नार् हनर्डायचिं आहण बस्स दसुरी कळ 

दाबायची, की िर्ी िी पसु्िकिं  हनर्डायला िमु्िी मोकळे. 

 हदला की नािी मी एक सखुद धक्का? पढुचिं सगळिं काम मात्र िमु्िीच 

करायचिं आि!े मी िर हनत्यनेमानिं, एकिी हदर्स न चकुर्िा त्यािंच्या या “मोि 

पाडणार् या” सिंकेि स्थळाला आर्जूिन भेट दिेे. हिथे मला माझे सगळे सहुृद 

भेटिाि आहण खपू सखुसिंर्ादिी आपोआपच घडिाि. त्यामळेु आपलीिी 

कधीिरी हिथे हनहश्चिच भेट िोईल.  

 आजच्या हदर्शी मी पण एका छोट्याश्या नजराण्याची त्याि भर 

घालिे आि.े बघा शोधनू कािी नर्िं िािी गर्सलिं िर! त्याबद्दल मला 

कळर्ायला मात्र हर्सरू नका ििं! मी र्ाट बघेन. 

भेटू या तर मग आपल्या ठरलेल्या संकेतस्थळी!  
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पररचशष्ट 

लेचखकेसंबंधी थोडेसे (मिाराष्र आचण इनंलंड) 

चशक्षण : 

• बी.एस्सी )प्रिाप कॉलेज अिंमळनेर-पणेु हर्द्यापीठ( प्रथम 

आल्याबद्दल कॉलेजचे पाररिोहिक. 

• एम.एस्सी र् पी.एचडी )हव्िक्टोररया यहुनव्िहसिटी – मँचेस्टर, इिंग्लिंड( 

जीर्शास्त्र हर्ियाि ५ र्िे सिंशोधन करून. 

अनुभि : 

• कमलाबाई कन्या हर्द्यालय - धळेु  

(३ र्िे हशहिका म्िणनू नोकरी( 

• यहुनव्िहसिटी ऑफ मँचेस्टर – इिंग्लिंड 

)३ र्िे बी.एस्सीच्या हर्द्या्याांसाठी डेमॉन्स्रेटर( 

• हिस्िी क न्सर िॉहस्पटल आहण िोल्ट रेहडयम इहन्स्टट्यटू –म न्चेस्टर  

)७ र्िे क न्सर सिंशोधन िेत्राि काम( 
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कायत : 

• मराठी जनिेसाठी कॅन्सर-चशक्षणाच्या प्रिारािे कायत  

)१५ र्िे - पणेु आहण इिर शिरे( 

• समुारे शिंभर लेख आचण लेखमाला प्रहसध्द  

)हर्हर्ध दहैनके, साप्ताहिके, माहसके, स्मरहणका, हदर्ाळी अिंक( 

• समाजप्रबोधन आचण जनजागृती  

)महिला मिंडळे, शाळा, मिाहर्द्यालये, कायािलये, रोटरी क्लब्ज  

 इत्यादी सिंस्थािंमधे भािणे, चचाि, प्रश्नोत्तरे( 

• आकाशिाणी, पुणे  

)भािणे, चचाि, मलुाखिी( 

• सल्लागार – हर्दभि क न्सर ररलीफ सेंटर, कारिंजा )हज. आकोला( 

• सिसंपादन  

▪ फुलराणी हदर्ाळी अिंक )शिादा( 

▪ दीनदयाळ िॉहस्पटल आहण क न्सर ररसचि सेंटर )“दीनदयाळ र्ािाि” 

ि ेमखुपत्र( 

▪ हृदयरोग स्मरहणका )दीनदयाळ िॉहस्पटल( 
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• अध्यक्ष – श्री. सरस्र्िी हशश ु मिंहदर र् प्राथहमक हर्द्यालय, 

कोथरूड, पणेु. 

• डायरेक्टर – क न्सर एज्यकेुशन क म्पेन – केअर इिंहडया मेहडकल 

सोसायटी, पणेु. 

• सिसंिालक – िोहलहस्टक हक्लहनक – सर्ि प्रकारच्या रुग्णािंसाठी 

हर्हर्ध उपचार पध्दिी कें द्र, पणेु 

• संिालन – क न्सर हदलासा कें द्र – क न्सररुग्ण आहण त्यािंचे 

नािेर्ाईकािंसाठी मदि योजना र् सल्ला )हर्नामलू्य(, पणेु. 

• लेखन - १९८५ – २०२० या काळाि क न्सर आहण आरोग्याच्या 

हर्हर्ध हर्ियािंर्र बारा पसु्िके प्रकाहशि )िपशील खाली( 

सन्मान : 

• प्रमुख पािुणी ि अध्यक्ष – हिरक मिोत्सर् आहण ६१र्ा र्धािपन 

हदन, कमलाबाई कन्याशाळा, धळेु, १९८८  

• भाषणासाठी चनमंत्रण – टाटा मेमोररयल िॉहस्पटलच्या 

सरु्णिमिोत्सर्ी जागहिक पररिदहेनहमत्त. १९९२, मुिंबई. 

• सन्मानकरी – अहखल भारिीय मराठी हर्ज्ञान पररिद, धळेु. हडसेंबर 

१९९४.  
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इतर :  

• आरोग्यार्रील लेखनाबरोबरच- सिंगीि, हचत्रकला, काव्य, नतृ्य 

इत्यादी हर्ियािंर्र लहलि लेखन, समीिणात्मक लेख, मलुाखिी इत्यादी 

प्रहसध्द. )इिंग्लिंड आहण मिाराष्र( 

• िोहमओप थी, म ग्नेटोथेरपी, योगासने, फोटोग्राफी, र्ाचन, ज्योहिि, 

प्रर्ास, इत्यादी हर्ियािंची आर्ड र् छिंद. 

• जमिन-फ्रें च आहण सिंगणकािंच्या भािा यािंचा अल्पसा अभ्यास. 

• सिंगीि )शास्त्रीय सिंगीि, िामोहनयम, की-बोडि, व्िायोहलन, सिार 

आहण सिंगीि सिंग्रि( यािंचेमधे रुची.  

• िस्िकला, गिृसजार्ट, हशर्णकला, भरिकाम यािंचा दीघिकाळाचा 

छिंद. 

• टेबल टेहनस, ब डहमिंटन, टेहनस, पोिणे एकेकाळचे आर्डिे उपक्रम. 
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छाचपल प्रकाचशत पुस्तके 

 पुस्तकािे शीषतक  पृष्ठ संख्या  प्रकाशन चदनांक प्रकाशक 

१ कॅन्सरिी किाणी ४४४ १ हड.१९८५ प्रपिंच प्रकाशन पणेु 

२ कॅन्सरपासून बिाि १०७ २६ जाने.१९८७ प्रपिंच प्रकाशन 

३ कॅन्सरशी झंुज  १५५ २८ऑगस्ट १९८७ प्रपिंच प्रकाशन 

४ कॅन्सर आचण आपण ९० १ जनू १९९० प्रपिंच प्रकाशन 

५ आमिा काय दोष (सरोज 

सिस्रबुध्दे ि अनु भागित) 

११५ २८ हड.१९९२ साधना प्रकाशन पणेु 

६ कॅन्सर और िम ८० २६ जाने.१९९५ पररमल प्रकाशन 

औरिंगाबाद  

७ पररिय शरीरािा १५३ २६ जाने.१९९५ पररमल प्रकाशन 

८ चिकार-व्याधी-उपाधी ११८ १ मे १९९५ पररमल प्रकाशन 

९ रोगचिचकत्सा-रोगचनदान ११२ २० एहप्रल १९९६ पररमल प्रकाशन 

१० असे इलाज-असे उपिार  १२० १५ जनू १९९८ पररमल प्रकाशन 

११ आरोनय-स्िच्छता-स्िास््य  १०८ २० एहप्रल १९९६ पररमल प्रकाशन  

१२ पररिय शरीरािा 

(चितीय आिृत्ती)  

२७५ ५ जानेर्ारी २०२० पररमल प्रकाशन  
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ई-पुस्तके 

  

  

https://youtu.be/bMqW0hleNdo 

 

https://youtu.be/N_kiJEW1DRw 

 

https://youtu.be/R0CxudbOWAs  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kalapravas_saroj_sahasrbuddhe.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/majhiya_manaa_saroj_sahasrabuddhe.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/oum_saroj_sahasrabuddhe.pdf
https://youtu.be/bMqW0hleNdo
https://youtu.be/N_kiJEW1DRw
https://youtu.be/R0CxudbOWAs
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ई साचित्य प्रचतष्ठानिे िे पंधरािे िषत. 

डॉ. सरोज सिस्रबुदे्ध यांिे िे पाििे पुस्तक. 

 

डॉ. सरोज सिस्रबदेु्ध या १९६४ साली भारिािनू उच्च हशिणासाठी 

इिंग्लिंडमधे गले्या. हशिणानिंिर िेथे त्यािंनी क न्सरच्या िेत्राि बरीच र्िे 

काम केले. या सर्ि काळाि त्यािंनी आपल्या हर्हिि िेत्रािील भरघोस 

कामाबरोबरच, भारिीय सिंगीि, कला आहण सिंस्कृिी, इिंग्लिंडमध े

रुजर्ण्याचे र् फ़ुलर्ण्याचे मिद ्कायि केले. भारिाि परिल्यार्र त्यािंनी 

क न्सर आहण आरोग्य याच िेत्राि काम करून, आरोग्य हशिणाचा 

प्रचार केला आहण त्या हर्ियािंर्र अनेक पसु्िके हलहिली. त्या पसु्िकािंना 

र्ाचकािंकडून भरभरून प्रहिसाद हमळाला. सध्या त्यािंचिं र्ास्िव्य पनु्िा 

इिंग्लिंडमधेच आि.े आिा त्यािंनी, जगभरच्या मराठी र्ाचकािंसाठी अनेक 

पसु्िके ई- साहित्यिफ़े हर्नामलू्य प्रसाररि करण्याचिं काम िािी घेिलिं 

आि.े त्याांच्या या ज्ञानयज्ञात त्याांच े कचरांजीव डॉ. नील याांनीही आता 

सहभाग घेतला आह.े 

डॉ. सरोज सिस्रबदेु्ध यािंच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्िके ई 

साहित्यच्या माध्यमािनू जगभरािील मराठी र्ाचकािंना हर्नामलू्य दिेाि. 

असे लेखक ज्यािंना लेखन िीच भक्ती असिे. आहण त्यािनू कसलीिी 

अहभलािा नसिे. मराठी भािेच्या सदुरै्ाने गेली दोन िजार र्िे कर्ीराज 

नरेंद्र, सिंि ज्ञानेर्श्र, सिंि िकुारामािंपासनू िी परिंपरा सरुू आि.े अखिंड. 
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अजरामर. म्िणनू िर हदनानाथ मनोिर(४ पसु्िके), शिंभ ू

गणपलेु(९पसु्िके), डॉ. मरुलीधर जार्डेकर(९), डॉ. र्सिंि बागलु (१९), 

शभुािंगी पासेबिंद(१५), अहर्नाश नगरकर(४), डॉ. हस्मिा दामल(े१०), 

डॉ. हनिीन मोरे (४२), अनील र्ाकणकर (९), फ्राहन्सस आल्मेडा(२), 

मधकुर सोनार्णे(१२), अनिंि पार्सकर(४), मध ू हशरगािंर्कर (१०), 

अशोक कोठारे (४७ खिंडािंचे मिाभारि), श्री. हर्जय पािंढरे (ज्ञानेर्श्री 

भार्ाथि), मोिन मद्वण्णा (जागहिक कीिीचे र्ैज्ञाहनक), सिंगीिा जोशी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्िके), हर्नीिा दशेपािंडे (७) उल्िास िरी 

जोशी(७), निंहदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुािा चव्िाण (११), डॉ. र्िृाली 

जोशी(४०), डॉ. हनमिलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम सिंगर्ी(६), डॉ. 

निंहदनी धारगळकर (१५), अिंकुश हशिंगाडे(२६), आनिंद दशेपािंडे(३), 

नीहलमा कुलकणी (२), अनाहमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) स्र्ािी 

पाचपािंडे(२), सािबेरार् जर्िंजाळ (२), अरुण हर्. दशेपािंडे(५), हदगिंबर 

आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुिं धिी बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगहदश खािंदरे्ाले(६) पिंकज कोटलर्ार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. 

र्ीरेंद्र िाटके(२), आसार्री काकडे(१०), श्याम कुलकणी(११), हकशोर 

कुलकणी, रामदास खरे(४), अिलु दशेपािंडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्रय 

भापकर, मगु्धा कहणिक(४), मिंगेश चौधरी, प्र. स.ु हिरुरकर(३), 

बिंकटलाल जाज ू (५), प्रर्ीण दर्ण,े आयाि जोशी, सरोज सिस्रबदेु्ध (५) 
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असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी लेखक ई साहित्यद्वारे आपली पसु्िके 

लाखो लोकािंपयांि हर्नामलू्य पोिोचर्िाि.  

अशा साहित्यमिूी िंच्या त्यागािनूच एक हदर्स मराठीचा साहित्य 

र्िृ जागहिक पटलार्र आपली ध्र्जा फडकर्ील याची आम्िाला 

खात्री आि.े याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळर्ळ 

आि.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या त्या 

व्यासपीठािंिनू नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आििे. आहण या सर्ाांचा 

सामहूिक स्र्र गगनाला हभडून म्िणिो आि.े  

 

 

 

आहण ग्रिंथोपजीहर्ये । हर्शेिीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट हर्जयें । िोआर्े जी । 

 

 

 

 

 

 

 


