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लेखिका : जयश्री पटवर्धन 



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटुा! लटुा! लटूुन न्या! 

कर्मयोगी 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यार्ागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

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

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ र्त, सूचना, टीका, ववरोधी र्त याांचे स्वागत आहे. प्ार्ावणक 

र्त ज्याने लेखकाला व ईसामित्य टीिला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास र्दत िोईल. र्राठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणम सर्ाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   



कर्धयोगी  
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 

  



परिचय 

 

 सवांगली िवझे िवहरे. 

र्यवच्यव शर्सवव्यव र्र्षी िलव एि. 

एस. ई .बी. िध्ये नोकरी शिळवली. 

सहव र्र्षे नोकरी केल्यवर्र िवझव 

शर्र्वह कवगर्वड च्यव श्री सतीि 

पटर्धान यवांचे बरोबर झवलव. पटर्धान घरविे ह ेसां्थवशनकवांचे. पि 

कूळ कवयदव र् 1948 ची जवळपोळ यविळेु त्यवांचे बरेच नकुसवन 

झवले. ह ेसां्थवन 1857 िध्येच शर्लीन झवले होते. त्यविळेु पढुील 

शपढ्यवतील िलुवांनी अथवाजानवसवठी शिििवनांतर नोकरी 

वस्वकवरली. पटर्धान िांडळी खेड्यवत रवहात असली तरी खपू 

आधशुनक शर्चवरवांची र् अशतिय ससुां्कृत अिी होती. िनवने ती 

श्रीिांत होती. त्यविळेु सवांगली सवरख्यव िहरवतनू िी खेड्यवत आले 

यवचे दःुख िलव झवले नवही. र्यवच्यव चवळीसवव्यव र्र्षवापवसनू िी 

सविवशजक कवयवात भवग घेऊ लवगले र् शर्शर्ध सविवशजक उपक्रि 

रवबशर्ले. िवझे र्डील गीतव प्रर्चनकवर होते. त्यविळेु 

लहवनपिवपवसनूच किायोगवचे सां्कवर आम्हव सर्ा भवर्ांडवांच्यव र्र 

झवलेले होते. कवगर्वड येथील िरवठी िवळेचे इिवरत बवांधकवि िी 



त्यवत भवग घेऊन शहरररीने केले. येथे शर्शर्ध प्रकवरची शिशबरे 

आम्ही घेतली. रक्तदवन, नेत्दवन, अपांगवांसवठी उपयोगी सवधने 

दणे्यवचे शिबीर, िलुवांसवठी िैिशिक शिशबर, िशहलव शिबीर, ही 

शिशबरे लोकवांनव खपूच आर्डली.  

 िी र्ैयशक्तक ्तरवर्र ही सविवशजक कविे केली. िलव 

र्वचनवची अशतिय आर्ड. आर्डलेल्यव पु् तकवांच्यव लेखकवांनव 

िी आर्जूान पत् शलहवयची. बऱ्यवच लेखकवांची िलव उत्तरे दखेील 

आली आहते. त्यवतनूच कवही लेखकवांची व्यवख्यवनेही येथे 

आयोशजत केली. 

 िशतिांद िलुवांकडून िवळेतनू ज्यव कलवर््त ूबनर्नू घेतल्यव 

जवतवत, त्यव शर्क्रीच्यव िवध्यिवतनू िी लोकवांसिोर आिीत होते. 

हते ूएर्ढवच की त्यव िलुवांनव अथवाजन व्हवरे्. यव र््त ू शर्क्रीच्यव 

रे्ळी एक चवांगलव अनभुर् िलव आलव आह.े सवांगली येथील 

गवडगीळ सरवफ यवांचेकडे िी जवयचे ठरर्ले. सवांगलीतील आिदवर 

सधुीर दवदव गवडगीळ यवांनव िी भेटले र् िशतिांद िलुवांसवठी च्यव 

कलवर््त ू शर्क्रीबवबतची िवझी कल्पनव त्यवांनव सवांशगतली. यव 

गवडगीळ िांडळींचे शर्श्रविबवग येथेही सरवफी दकुवन आह.े 

शदर्वळीच्यव र्ेळी जर ग्रवहकवने दहव ग्रॅि सोने घतेले तर त्यवलव 

त्यवांच्यव दकुवनवच्यव र्तीने िशतिांद िलुवांनी बनर्लेल्यव र््तपैूकी 



एक र््त ूशगफ्ट म्हिनू द्यवर्ी. त्यवत गवडगीळ यवांचेही नवर् होईल 

र् िलुवांनव अशधक अथवाजान शिळेल. त्यवांनव ही कल्पनव आर्डली. 

आिदवरवांनी िलव त्यवांच्यव दकुवनी पवठशर्ले. िी त्यवांनव र््तुांचव 

कॅटलॉग दवखर्लव. त्यवतनू त्यवांनी िोबवईल ठेर्ण्यवसवठीची पसा 

शनर्डली आशि एकां दर ऐ ांिी हजवर रुपयवच्यव िोबवईल पसेस 

िवगशर्ल्यव. आम्हवलव खपू आनांद झवलव. खरांच दसुऱ्यवसवठी कवही 

करत असतवनव त्यवत यि आले की शिळिवरां सिवधवन रे्गळच 

असतां! 

 िी कवगर्वड ग्रविपांचवयतीिध्ये शनर्डून येण्यवसवठी दोन 

रे्ळेलव शनर्डिकुीस उभ े रवहून शनर्डून आले र् दहव र्रे्ष 

ग्रविपांचवयतीत कवि केले. हते ू एर्ढवच होतव की पांचवयतीत 

चवललेलव कवरभवर पहवर्व र् सिवजवसवठी पांचवयतीच्यव र्तीने 

कवही करतव आले तर करवरे्. िवझ्यव आयषु्यवत िी सिवजवकडूनही 

भरपरू आदर शिळर्लव. पढेु शनर्डून आलेले सरपांचही िवझव सल्लव 

शर्चवरवयलव घरी यते असत. अथवात िी जे ह ेसर्ा करु िकले त े

िवझ्यव पतीच्यव पिुा पवशठांब्यविळेुच. असव नर्रव शिळवयलवही भवग्य 

लवगते. ते िलव शिळवले र् त्यविळेु िी सिवधवनी आयषु्य जग ू

िकले. 

  



मनोगत 

 

  खरांतर िी लेशखकव नवही. िी एक उत्ति र्वचक र् सविवशजक 

कवयाकती आह.े सविवशजक कवि करतवनव अनेकवांच्यव ओळखी 

पत्, फोन र् कवहींच्यव प्रत्यि झवल्यव. कोशर्ड-19 िळेु लॉकडवऊन 

आले र् बवहरे जविे िशुश्कल झवले. घरवत रवहून रे्ळेचव सदपुयोग 

केलव पवशहजे यव शर्चवरवने िी लेखन करवर्यवचे ठरशर्ले. आजर्र 

जे किायोगी िलव भेटले त्यवांच्यवर्र िी लेख शलशहले. 

  यव लेखवांचे पु् तक व्हवरे् यवसवठी िवझे िवर्स दीर श्री शनरांजन 

जोिी, सांिोधक इांशडयन इशन्स्टट्यटू ऑफ सवयन्सस बेंगलोर यवनीच 

प्रोत्सवहन शदले र् इ-बकु होण्यवसवठी योग्य ती सवईट आशि ह ेकवि 

करिवरे श्री सनुील सविांत यवांचव पररचय ह ेसर्ा त्यवांनीच केले. त्यवांच े

आभवर िवनवरे् तेर्ढे थोडेच आहते. तसेच िवझव नवत ूशच िांदवर हव 

इांशजशनयररांग च्यव सहवव्यव सेशि्टर िध्ये शिकतो आह.े िवझे लेख 

िी व्हॉट्सअप र्र व्हॉइस टवइप करीत असे, पि त्यवत कवही चकुव 

व्हवयच्यव. त्यव िांदवरने रे्ळोरे्ळी दरुु्त करून शदल्यव. कधीच 

कां टवळव केलव नवही. िी त्यवची आजी असले तरी त्यवांनी केलेल्यव 

यव िदतीबद्दल िी खरांच त्यवचे आभवर िवनते. हव िवझव नवत ूअगदी 

्पेिल आह.े 



   श्री सनुील सविांत यवांनी िवझे दोन लेख र्वचल्यवर्र लगचेच 

लेख उत्ति आहते अर्श्य छवपयूव असव जो अशभप्रवय शदलव त्यवने 

िवझव उत्सवह दिुवर्लव. कवही िौशलक सचूनवही त्यवांनी रे्ळोरे्ळी 

केल्यव. त्यवबद्दल िी त्यवांची अशतिय आभवरी आह.े सरतेिेर्टी श्री 

रवजीर् बरे् लेखक र् प्रकविक शदलीपरवज प्रकविन सा्ं थव पिु े

यवांनी िलव लगचेच प्र्तवर्नव दणे्यवचे िवन्सय केले र् ती पवठर्लीवह. 

्र्तःच्यव कविवत अशतिय व्यग्र असनूही िवझ्यवसवरख्यव सविवन्सय 

स्त्रीबद्दल त्यवांनी दवखर्लेली आपलुकी, ्नेह िवझ्यवसवठी खपू 

िोलवची आह.े  

 

जयश्री पटर्धान 

पत्तव- 20/1A/1 प्लॉट नां 3, शर्नवयक बांगलव, 

 बसर्नगर रोड 

कवगर्वड 591223 

 कनवाटक. 

 फोन नां- 7406983273  



 

 

 

 

अपपण पत्रिका 

माझे त्रिय पती कै श्री सतीश पटवर्पन  

जयाांच्या पन्नास वर्ापच्या वैवात्रिक सिजीवनामुळे 

माझे जीवन आनांदी झाले.  

तयाांना िे माझे पुस्तक अपपण किते. 

जयश्री पटवर्पन  



प्रस्तावना 

-िाजीव बवे  

त्रदलीपिाज िकाशन, पुणे 

 

सवांगलीच्यव जयश्रीतवई सवसरच्यव सां्थवशनक घरवण्यवतलव. 

पटर्धान घरविे ह े कवगर्वडचे सां्थवशनक. इतर सां्थवनवांप्रिवि े

कवगर्वडचे सां्थवनही खवलसव झवलेले. पटर्धान िांडळी खेड्यवत 

जरी रहवत असली तरी खपू सधुवरकी शर्चवरवांची र् अशतिय 

ससुां्कृत अिी होती. यव िनवने श्रीिांत असलेल्यव घरवण्यवची सनू 

म्हिजे जयश्रीतवई. जयश्रीतवई ांनव तरुिपिवपवसनूच सविवशजक 

कविवांची आर्ड. त्यवांनी कवगर्वड पांचक्रोिीत सविवशजक उपक्रि 

रवबशर्ले. सिवजवतल्यव उपेशितवांची द:ुखे जर्ळून पवशहली. यव 

सगळ्यव आयषु्यभरवच्यव अनभुर्वतनू हव सरेुख सांग्रह सवकवरलव 

गेलव आह.े  

जयश्रीतवई यवांचव १४ - १५ लेखवांचव सांग्रह िनवलव अशतिय 

भवर्िवरव आह.े प्रत्येक लखे र्वचतवनव जविर्ते की, प्रत्येक लखे 

हव कोित्यव नव कोित्यव एकव व्यशक्तिी शनगशडत आह.े त्यवत त्यव 

व्यशक्तलव सोसवर्ी लवगलेली द:ुखे, त्यव व्यक्तीर्र कोसळलेली 

सांकटां, त्यव एखवद्यव व्यक्तीच्यव आयषु्यवत अचवनक घडलेली 



घटनव, त्यविळेु आयषु्यवर्र झवलेलव पररिवि. खरां तर त्यव व्यशक्तां नव 

ह ेसगळां सहन करण्यवच्यव पशलकडचां आह.े तरीही ती ती व्यक्ती 

त्यवलव सविोरी गेलेली शदसत.े 

सिजनू घेिां, िब्दवांचां िोल जवििां आशि खलेुपिवने सांर्वद 

सवधण्यवची लेशखकेची र्तृ्ती पवरदिीपिवने लेखनवतनू जविर्ते. यव 

हृदयी पवसनू त्यव हृदयीपयंत पोहचशर्िवरां सांरे्दनिील लेखन हव 

लेशखकेर्र परिेश्वरवचव र्रदह्तच म्हिवर्व लवगेल. 

सवशहत्यवत उत्ति ‘लेखन’ शकां र्व ‘कशर्तव’ ्फुरिे हव अांगचव 

गिु असतो. तो परिेश्वरवनेच बहवल केलेलव जि ूदवशगनव, की जो 

सोन्सयव शहऱ् यवपेिवही अशधक शकां ितीचव आह.े 

जयश्री पटर्धान यवांचे लेख जीर्नवच्यव सत्यतेचे पररिवि 

आहते. यवतील ‘जीर्न सांघर्षा’ हव लेख पहव, शच. र्ेशदकव फडके - 

रेशटनविळेु अांध झवली. ती तीन र्र्षवंची असतवनवच शतलव डोळ्यवांचव 

त्वस सरुू झवलव. त्यवर्र उपचवर करूनही उपयोग झवलव नवही आशि 

ती अांध झवली. त्यवर्र शतने िवत करून ब्रेल शलशप शिकली. एि. 

कॉि. सी.ए. झवली. जनू िशहन्सयवतलव िवतशृदन शतने ज्यव पद्धतीने 

सवजरव केलव त्यवलव िनवपवसनू सलवि आह.े 

‘शचखलवतले किळ’ यव लेखवत उर्षव रवर्िांग ही शर्श्रविबवग 

सवांगली येथे रवहिवरी, कोकिवतनू आलेली कुिबी जवतीची. 



शििि फक्त २ री. िलुगव गीतेचे अध्यवय शिकण्यवसवठी जवतो. पि 

तझुे पवठवांतर बरोबर आह ेह ेकसे कळिवर म्हिनू तीही अध्यवय 

शिकवर्यवस जवते. आई-िलुवने अठरव अध्यवय पवठ केले आशि 

िृांगेरीलव आद्य िांकरवचवयवंच्यव िठवत गीतव पवठवांतर ्पधेत 

दोघवांनीही प्रत्येकी एकर्ीस हजवर रुपयवांचे रोख पवररतोशर्षक 

शजांकले. शतलव िलुवलव इांशजशनअर करवयचे आह.े शकती ही शजद्द! 

तसेच आिवतवई कवशनटकर यवांच्यवर्रील लेख. लहवन र्यवत 

शर्र्वह होऊन कोल्हवपरूलव आल्यव. िवहरेच्यव पढुवरलेल्यव 

र्वतवर्रिवतनू एकदि बरुसटलेल्यव ितवांच्यव सवसरच्यव 

र्वतवर्रिवत! शििि ११र्ी झवलेले. तसेच आिेर्र पढेु जवत 

रवशहल्यव, ्र्त:च्यव िलुवच्यव बरोबरीने कॉलेजचव अभ्यवस करून 

एि. ए. झवल्यव. ्पिा शचशकत्सव र् अ ॅक्यपेु्रिर यवचे एकव गरुूां कडून 

व्यर्श्थत िवगादिान घेऊन सिवजसेर्व सरुू केली. शजद्द, शचकवटी 

यव गिुवांची यवतनू पवरख होत.े  

‘सेशलशब्रटींची आत्िहत्यव’, ‘िैत्ी’, ‘शहरकिी,’ ‘परुुर्ष छळले 

जवतवत तेव्हव’, ‘िन’, ‘्र्वतांत्र्यर्ीर सवर्रकर क्रवांशतकवरकवांनव 

पे्ररक’ असे एकवपेिव एक सरस लेख यव लेखसांग्रहवत र्वचवर्यवस 

शिळतील. 



कुठेही कवल्पशनकतव नसलेले ह ेलेख शर्लिि सुांदर अनभुर् 

सवांगिवरे आहते. त्यवतनू कवही तरी शिकशर्िवरे, पे्ररिव दिेवरे 

आहते. सगळे लेख र्वचल्यवर्र िनवत आलां की, िवनर्ी जीर्न ह े

सवतत्यवने कवहीतरी शिळशर्ण्यवतच सविवर्लेले असतां असां 

अशजबवत नवही तर शिळशर्ललेे सर्ा कवही ह ेसिवजवचे दिेे असते. 

ह े सिवजवचे दिेे म्हिजे ‘दवन’, यवचे िहत्त्र्ही र्ेगळे असते. 

जीर्नवत यि्र्ी होण्यवसवठी ते अत्यांत आर्श्यक आहे. 

जयश्रीतवई पटर्धान यवांचव हव लेखसांग्रह सिवजवसवठी खरोखर 

सवशत्र्क आशि सत्पवत्ी दवन ठरेल. 

सरुुर्वतीलव म्हटल्यवप्रिविे जयश्री तवई ांच्यव िनवत शर्चवरवांच्यव 

बरोबरीने अनभुर्वचे जे रै्भर् सवठले होते, ते त्यवांनी िब्दरुपी 

सिुनवांत आशि लेखरूपी धवग्यवत अशतिय सुांदर गुांफले. हव 

िब्दरूपी सिुनवांचव हवर भरकटलेल्यव सिवजवलव नक्कीच 

िवगादिाक होईल. 

हव लेखसांग्रह आिवर्वदी र्तृ्ती शिकर्नू जविवरव आह.े 

जीर्नवर्रचां पे्रि, बवांशधलकी आशि किा करीत रवहण्यवची, कवयारत 

रहवण्यवची सांरे्दनव दिेवरव आह.े िनी असे ते ्र्प्नी शदसे अन ्

्र्प्नी शदसे ते कृतीत असे! असे खपू कवही शिकतव येईल. 

लेखसांग्रह र्वचनू पिूा होतवनव प्रत्येकवलव नक्की असे र्वटेल की, 



योग्य थवांब्यवलव योग्य गवडीत आपि बसलो आहोत. नक्की 

‘पे्ररिवदवयी’ ठरिवरव हव लेखसांग्रह र्वचल्यवर्र िनवचव आडपडदव 

न ठेर्तव असे ्पष्टपिे म्हिवर्ेसे र्वटते की, हव दजेदवर नजरविव 

र्वचकवांनव शनशितच भवरे्ल. 
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स्वाती गोखले 

 

्र्वती िॅडि यव कोल्हवपरू येथील 

्र्यि ् िवळेत िखु्यवध्यवशपकव 

होत्यव. ही िवळव शर्िेर्ष िलुवांसवठी 

आह.े यव िवळेत बवई ांनी 28 र्रे्ष 

नोकरी केली. नोकरी म्हिजे नसुतां 

पवट्यव टवकण्यवचां कवि त्यवनी 

कधीच केलां नवही. िलुवांच्यव पवलकवांिी त्यव आर्जूान सांपका  

ठेर्वयच्यव. अिव िलुवांिी त्यव अशतिय प्रेिवने र्वगवयच्यव. ह्यव 

िलुवांनव र्वढशर्िां शकती अर्घड असतां ह ेत्यव पिूापिे जविनू होत्यव, 

म्हिनू तर त्यव कवही िलुवांच्यव पवलकवांनव घरी जवऊन भेटवयच्यव. 

 कुठल्यववह पदवर्र कवि करवयचे म्हिजे तवरेर्रची कसरत आली. 

आपली िते, आपले शर्चवर रवबशर्िे ह ेसोपे नसते. कवही र्ेळव त े

इतरवांनव पटतही नवहीत. अिव रे्ळी थोडव सांघर्षा होतो र् िन्तवपही. 

बवई ांनव पि त्यवची झळ लवगलीच. म्हिनूच त्यवनी अांबपलव 

िशतिांद िलुवांसवठी ्र्तः िवळव कवढवयची ठरशर्ली. िवळव सरुू 

करण्यवचां शिर्धनषु्य पेलिां ह ेखरां तर खपू अर्घड. पि बवई ांच्यव 

कडे असलेली शजद्द र् किायोगवर्र पिूा शर्श्ववस असल्यविळेु त्यवांनी 

ह ेशिर्धनषु्य यि्र्ी ररत्यव पेलले. किायोग त्यवांनी नसुतव र्वचलव 



नव्हतव तो अांशगकवरलव होतव. किवातनूच त्यवनी परिेश्वर भक्ती 

केली. अिव नव िनवपवसनू र्ांदन करवरे् असे र्वटते. 

 अांबपलव सरकवरी प्लॉट शर्कत घेतलव र् लोक सहभवगवतनू त्यवांनी 

यव शदव्यवांग िलुवांसवठी शनर्वसी िवळव उभी केली. एक शदव्यवांग 

िलुवचव घरी सवांभवळ करिे ह ेसदु्धव पवलकवांनव कठीि जवते. िग 

अिव िलुवांची शनर्वसी िवळव कवढिे ह े शदव्यच आह.े पवलकवांच े

भरभरून आिीर्वाद शिळवल्यविळेुच त्यव ह ेकरू िकल्यव असे त्यव 

म्हितवत. पैिवशिर्वय तर ह्यव गोष्टी होि ेअिक्यच. ्र्तःजर्ळ 

ची सर्ा पुांजी त्यवांनी खचा करून ररकविव प्लॉट शर्कत घेतलव. 

सविवशजक भवन असिवरे लोक आपल्यव दिेवत शनशितच आहते 

त्यविळेु इिवरत बवांधकविवस अनेकवांनी िदत केली, शिर्वय 

कोल्हवपरू रवऊां ड टेबल कडूनही त्यवांनव िदत शिळवली. 

" प्रयत्ने र्वळूचे कि रगडीतव तेलही गळे!" तसेच "प्रयत्नवांती 

परिेश्वर" यव उक्ती प्रिविे त्यवांनव त्यवांच्यव यव कविवत यि शिळवले. 

 िी िवळव पवहवयलव गेले होते त्यवरे्ळी एक िजलव पिूा होऊन 

दसुऱ्यव िजल्यवचे कवि सरुू होते. त्यवच रे्ळी एक सविवन्सय 

कुटुांबवतील स्त्री आपल्यव अगदी छोट्यव िशतिांद िलुवलव घउेन 

बवई ांच्यव कडे आली. खरांतर इतक्यव लहवन िलुवलव िवळेत ठेर्नू 

घेिे शकती अर्घड पि बवई ांनी त्यव िलुवलव पे्रिवने आपल्यव 

टेबलवर्र बसशर्ले. आईची अडचि त्यवांनी ओळखली, शतलव धीर 



शदलव. बवई ांच्यव जर्ळ असलेली नम्रतव, त्यवांचां गोड बोलिां, त्यवांच्यव 

जर्ळ असलेली सह्रयतव िनवलव सखु दिेवरी आह.े 

 आतव िवळव पिूा बवांधनू झवली आह.े िलुवांच्यव शनर्वसवची उत्ति 

व्यर््थव झवली आह.े शििक-नोकर हव सर्ा ्टवफ कवयारत आह.े 

िवळे िेजवरी िेत जिीन आह.े ती त्यवांनी िवलकवकडून 

भवडेतत्र्वर्र घेतली आह.े िुलवांकडून त्यव तेथे भवज्यव शपकशर्तवत, 

त्यवांचव उपयोग िलुवांच्यव जेर्िविध्ये करतवत. दोन दिेी गवई 

सवांभवळल्यव आहते. िलुवांनव त्यवचे दधू दही शिळते. यव सर्वासवठी 

सरकवरी िदत शिळशर्िे म्हिजे अनेक शदव्यवतनू जवरे् लवगते. 

आतव पगवर सरकवर कडून शिळेल अिी शचन्सह ेशदस ूलवगली आहते. 

बवई ांच्यव यव अथक प्रयत्नवलव ितिः धन्सयर्वद. शर्शहत किा उत्ति 

रीतीने करण्यवच्यव िवगे परिेश्वर शनशितच असतो यवची प्रचीती येते.  



मुलाला उभा 

किणािा 

नािायण 

 

 िी गेले पवच-सहव र्र्षे 

िशतिांद िलुवांनी र् 

आशदर्वसी शस्त्रयवांनी 

बनर्लेल्यव कलवर््त ूलोकवांपयंत पोहोचशर्ते आह.े यव िलुवांनव र् 

शस्त्रयवांनव अथवाजान व्हवरे् हव हते.ू यव सांदभवाने कोल्हवपरूच्यव श्री एन. 

ए कुलकिी यवांच्यविी िवझव पररचय झवलव. त्यवांचव एकुलतव एक 

िलुगव आशदत्य हव िशतिांद आह.े तो नेहिीच्यव िवळेत शिकू 

िकलव नसतव, म्हिनू त्यवलव 'शजज्ञवसव' यव िशतिांद िलुवांच्यव 

िवळेत घवतले. हवत पवय गवळून न बसतव त्यवांनी िलुवसवठी अपवर 

कष्ट घतेले. अिव प्रकवरची शर्िेर्ष िलेु ज्यव सां्थवांिधनू शिकत 

आहते त्यव सां्थवांिधे ्र्तः गेले. तेथे शिकर्ल्यव जवत असलेल्यव 

कवही गोष्टी आपल्यव िलुवच्यव कलवने त्यवलवही शिकशर्ल्यव. 

  



 अिव िलुवांसवठी कवि करिवरे अनेक सविवशजक कवयाकतेही 

आहते. त्यवांच्यव व्हवट्सअप ग्रपुलव त्यवांनी ् र्तःलवशह जोडून घेतले. 

त्यविळेु नर्ीन उपक्रि त्यवांनव कळू लवगले. त्यवांनव ्र्तःलव 

पोहवयलव यते नव्हते. कोिी सवांशगतले की िशतिांद िलुवांनव 

पोहवयलव शिकर्ले तर त्यवांच्यविध्ये सधुवरिव होऊ िकत.े ते रे्ळ 

न दर्डतव ्र्तः पोहवयलव शिकले र् गेली दहव र्र्षे सवतत्यवन े

िलुवलव पोहवयलव घेऊन जवतवत. आशदत्य पोहण्यवत इतकव तरबेज 

झवलव की त्यवने भवरतवत अनेक शठकविी पोहण्यवच्यव ्पधेत भवग 

घेतलव र् नांतर नांबर ही शिळर्लव. ऑ्रेशलयवलवशह तो पोहण्यवच्यव 

्पधेसवठी गेलव होतव. तेथनू त्यवने रोख बिीस र् पदक शिळर्नू 

आिले. पणु्यवच्यव बवलकल्यवि भर्नवचे श्री तवांबे सर यवांनी त्यवलव 

बहुिोल िवगादिान केले 

 सरकवर खेळवडूांसवठी लवखो रुपये खचा करते, पि अिव प्रकवरच्यव 

शर्िेर्ष िलुवांनव पढेु आिण्यवसवठी कवय करते? िशतिांद िलुवांनवही 

िखु्य प्रर्वहवत आििे जरुरीचे आह.े कुलकिी सर एर्ढ्यवर्रच 

थवांबले नवहीत. ते ्र्तः चवांगल्यव आशथाक पररश्थतीत आहते. 

त्यवांनी आपलव व्यर्सवय उत्ति केलव आह,े पि िलुवने आपल्यव 

पैिवर्र अर्लांबनू रवहू नये, थोडेफवर कव होईनव त्यवने अथवाजान 

करवरे्. िलुवसवठी तरतदू असली तरी त्यवच्यव िनवत अर्घडलेपि 

येऊ नये म्हिनू त्यवांनी िलुवलव लघउुद्योग सरुू करून शदलव आह.े 

कोकिवतनू त्यवांनी शर्शर्ध प्रकवरची लोिची िवगर्ली. ही घरगतुी 



बनर्लेली असनू त्यवत शटकण्यवसवठी कवहीही घवतलेले नवही. 

कुलकिी सरवांनी ्र्तःच्यव पररचयवच्यव लोकवांची यवदी बनशर्ली 

र् आशदत्यलव घेऊन ते ्र्तः लोकवांच्यवकडे गेले. लोकवांनी 

आनांदवने त्यवांची लोिची शर्कत घेतली. ्र्तःचव व्यर्सवय 

सवांभवळून रोज दोन तवस ते िलुवलव लोिचे शर्क्रीची कलव शिकर्त 

आहते. आशदत्य आतव बवटल्यवर्र लेबले लवर्िे र्गैरे कविे करतो. 

र्शडलवांच्यव पैिवर्र चैन करिवरी िलेु आपि पवहतो. पि कुलकिी 

सर कुठलवही किीपिव न िवनतव आशदत्यलव हळूहळू व्यर्हवर 

शिकर्त आहते.  

 प्रत्येक कविवलव प्रशतष्ठव आह.े लक्ष्िी चांचल आह.े शतचव र्वपर 

सांयिवने करवयलव हर्व. ही शिकर्ि ते आपल्यव िशतिांद िलुवलव 

दते आहते. अिव पवलकवांचव सत्कवर व्हवयलव हर्व. त्यवतनू अिी 

िविसे सिवजवनेच सरकवरलव दवखर्वयलव हर्ीत. लॉकडवऊन च्यव 

कवळवत दहव िशहने झवले यव िलुवांची िवळव बांद आह.े अिव िलुवांनव 

घरवत उद्योगवत गुांतर्नू ठेर्िे शकती अर्घड आह?े पोहण्यवचव 

तलवर्ही बांद झवलव. पि सर त्यवच्यवकडून रोज सयूानि्कवर न 

चकुतव घवलनू घेतवत, त्यवलव कवर गवडी धिुे, बवगेतील झवडवांनव 

नळीने पविी घवलिे ही कविे त्यवांनी त्यवलव शिकशर्ली. कवही 

ऑनलवईन ्पधवंिध्येसदु्धव त्यवने भवग घतेलव. त्यवलव नवच करि े

ही िनवपवसनू आर्डते! खरांच अिव िलुवांनव र् त्यवांच्यव पवलकवांनव 

परिेश्वरवने जगण्यवचे बळ द्यवर्े हीच प्रवथानव.  



एक िाडाचा कायपकताप 

  

 डॉ. शदलीप शिांद,े 'सांरे्दनव 

सशु्ररु्षव र्दृ्ध सेर्व कें द्र 

शर्श्रविबवग सवांगली.' यवांची 

िवशहती िलव श्री. अरुिरवर् 

गोडबोले सवतवरव यवांनी 

सवांशगतली र् िदतीसवठी 

आर्वहन म्हिनू एक छवपील 

पत्क पवठशर्ले. िी गोडबोले 

कवकवांनव फोन केलव र् शर्चवरले की ह ेसशु्ररु्षव कें द्र कवय आह?े तेव्हव 

िलव कळले की जे र्दृ्ध अांथरुिवर्र झोपनू आहते र् त्यवांची 

दखेभवल घरी होऊ िकत नवही अिवनव त्यवांच्यव घरच्यवांनी यव 

कें द्रवत दवखल केले आह.े यवांच्यवसवठी िोठे र्ॉशिांग ििीन, र्ॉटर 

प्यरुरफवयर र्गैरे गोष्टी घेण्यवसवठी िदत हर्ी आह.े िी ती िदत 

पवठर्ली, पि कें द्र िलव पवहवयचे होते म्हिनू िी ह ेकें द्र पवहवयलव 

गेले. ह ेकें द्र चवलर्िवरव हवडवचव कवयाकतवा डॉ. शदलीप शिांद ेयवांनव 

िी तेथे भेटले. खरोखर शडव्होटेड पसान म्हिजे कोि तर डॉ. शिांद े

यवांच्यवसवरखे लोक. त्यवनी िवझ्यव भटेीचे ्र्वगत केले र् 

व्यर््थवशपकव बवईनव िलव कें द्र दवखर्ण्यवस सवांशगतले. िी 



आतल्यव हॉल िध्ये जवऊन सर्ा र्दृ्धवांनव पवशहले. कवही बवयकव 

कॉटर्र पहुडल्यव होत्यव, कोिी बसल्यव होत्यव. नकुतीच त्यवांची 

दपुवरची जेर्िां झवली होती. हॉलिध्ये किवलीची ्र्च्छतव होती. 

अांथरूिवर्रच सर्ा कवही असलेल्यव कवही शस्त्रयव पि ्र्च्छ 

धतुलेल्यव तवांदळवसवरख्यव. 

 िलव डॉ. शिांद े र् त्यवांच्यव पत्नीचे खरेच खपू कौतकु र्वटले. 

घरविध्ये एक झोपलेलव र्दृ्ध सवांभवळिे आम्हवलव शजशकरीचे होते 

कठीि होते. िवयेचे चवर िब्द त्यवांच्यविी बोलवयलव आम्हवलव 

सर्ि नसते. बवहरे रोटरी िध्ये आम्ही व्यवख्यवनवत िविसुकीर्र 

िोठे िब्द र्वपरतो र् घरच्यव र्दृ्धवलव सशु्ररु्षव कें द्रवत ठेर्तो! 

 डॉ. शिांद े यवांनी र्दृ्धवांनव येथे िवयेने सवांभवळले आह.े िी तर यव 

िविसवलव दरे्दतूच म्हिेन! शिर्वय बवहरे येऊन त्यवांच्यविी गप्पव 

िवरतवनव सिजलां की त्यवांनव लेखनवची ही खपू आर्ड आह.े 

सवधनव िवशसकवत त्यवांची लेखिवलव प्रशसद्ध झवली होती. त्यवनी 

'ऋिवनबुांध' नवर्वचे एक पु् तकही शलशहले आह.े यव पु् तकवत 

त्यवांच्यवकडे आलेल्यव एकेकव पेिांटर्र एकेक प्रकरि शलशहले 

आह.े व्यक्ती शततक्यव प्रकृती यव नवत्यवने निनेुदवर र् त्यवांच े्र्भवर् 

र् आजवर यवर्र ह ेलेखन आह.े िलव तर असां सवांगवर्सां र्वटतां की 

लोकवांनी ह ेसशु्ररु्षव कें द्र पवहवयलव अर्श्य जवर्ां, र्दृ्धवांनव तेथे शिळत 

असलेलव िवयेचव ओलवर्व पहवर्व र् शिांद े नवर्वच्यव डॉक्टर 



कवयाकत्यवालव भेटवर्ां. डॉक्टरवांनी आपल्यव सशु्ररु्षव कें द्रवत अनेक 

ितृ्य ूजर्ळून पवशहले. एकव आजीबवई ांच्यव बद्दल ते म्हितवत, ह्यव 

आजी दोन-तीन शदर्स आधी म्हित होत्यव की िलव एक सवडी 

घरून आिनू द्यव. येथे त्यवांनव गवऊन घवलवर्व लवगत होतव. पि 

अचवनक त्यव सवडी कव िवगतवत ह ेडॉक्टर नव कळेनव र् दःुखद गोष्ट 

अिी की त्यव अचवनकच ्र्गार्वसी झवल्यव. डॉक्टरवांनव खपू र्वईट 

र्वटले. त्यवांची िेर्टची इच्छव सवडी नेसण्यवची होती ती ते परुर् ू

िकले नवहीत.  

 कुिवच्यव कौतकुवने हुरळून जवयचे नवही आशि कुिवच्यव टीकेने 

दःुखी व्हवयचे नवही असे डॉक्टरवांनी िनविी ठरशर्ले होते. अनेक 

रुग्िवांच्यव सहर्वसविळेु त्यवांनव जगण्यवचे भवन शिळवले. एकव 

आजीकडून श्थतप्रज्ञतव म्हिजे कवय हशेह त्यवांनव शिकवयलव 

शिळवले. िोबवईलच्यव ह्यव जिवन्सयवत सर्वंचव सांर्वद हव िोबवईल 

र्रच आह.े प्रत्यि भेटिे ह े दरुवपव्त होऊ लवगले आह.े यव 

कें द्रवतील िहव आजीकडे िोबवईल होतव. आजीने थोडे शदर्स 

िोबवईल श्र्च ऑफ ठेर्लव होतव. डॉक्टरवांच्यव िोबवईलर्र त्यव 

आजींच्यव िलुवचव फोन आलव, िलुगव म्हिवलव आईचव फोन 

श्र्च ऑफ येतो आह ेअस ेकव बरे? ती बरी आह ेनव? डॉक्टर 

म्हिवले िी त्यवांनव तिुचव शनरोप दतेो. त्यव बऱ् यव आहते. डॉक्टरवांनी 

आजींनव िलुवचव शनरोप सवांगीतलव र् त्यवांनव शर्चवरले शक आजी 

तमु्ही तिुचव िोबवईल श्र्च ऑफ कव बरे ठेर्लवत? आजी 



म्हिवल्यव फोन श्र्च ऑफ ठेर्लव म्हिजे िलुगव फोनर्र न 

बोलतव प्रत्यि भेटवयलव येईल. अिव र्दृ्धवांनव िोबवईलचव सांर्वद 

पसांत नसतो. म्हिनू म्हितवत र्डील आहते तोपयंत शिठी िवरून 

घ्यव. िब्दवपिेव प्रेि फवर िहत्र्वचे ते जविव आशि आपल्यव 

आईच्यव पवठीर्र प्रत्यि भेटून पे्रिवचव हवत शफरर्व, शतलव िवयेचव 

ओलवर्व शिळू द्यव म्हिजे डॉक्टर शिांद ेयवांचे कवि पि हलके होईल. 

  



जीवन सांघर्प 

 

िी गेली पवच-सहव र्र्षे 

िशतिांद िलुवांनी बनर्लेल्यव 

कलवर््त ू शर्क्रीच्यव 

िवध्यिवतनू सिवजवपढेु 

आिते आह.े शनखळ हते ूहव 

की यव िलुवांनव थोडेफवर अथवाजान व्हवरे्. यव कविविळेु कवही 

िशतिांद िलुवांिी र् त्यवांच्यव पवलकवांिी पररचय झवलव. असेच 

आिखी एक पवलक यवांची िलुगी रेशटनवच्यव प्रॉब्लेि िळेु अांध 

झवली त्यवांचव पररचय झवलव. त्यवांची िलुगी रे्शदकव फडके शहलव 

सी-एच्यव फवयनल परीिेसवठी रवयटर हर्व होतव. त्यवांनी ह े एकव 

व्हवॅॅट्सअॅप ग्रपु र्र पवठर्ले होते. िी ते र्वचले. िुळवतच िवझव 

शपांड सविवशजक कविवची आर्ड, तळिळ असिवरव असल्यविळेु 

श्री. िवधर् फडके यवांनव िी फोन केलव र् रवयटर सवठी कवय अटी 

असतवत ह ेशर्चवरले. थोड्यवच शदर्सवत त्यवांनव िी रवयटर चे कवि 

करू िकिवऱ्यव एकव िलुवचे नवर् र् पत्तव कळशर्लव .त्यवरे्ळी 

रे्शदकव शर्र्षयीची िवशहती िी त्यवांनव शर्चवरली, ती ऐकून िन 

शर्र्षण्ि झवलां! एखवद्यवच्यव जीर्नवत शकती िोठां सांकट येतां! पि 

कवही पवलक शकती धीरवने त्यवलव तोंड दतेवत र् अिव कठीि 



पररश्थतीत सदु्धव पवल्यवलव उत्ति घडशर्तवत. अिव पवलकवांनव 

िवनवचव िजुरव करवर्वसव र्वटतो. 

 शच. र्ेशदकेलव तीन र्र्षवाची होईपयंत शदसत होते, पि हळूहळू शतलव 

एकव डोळ्यवने शदसेनवसे झवले. डोळ्यवच्यव डॉक् टरवांनव दवखर्ले 

असतव त्यवांनी कवही उपचवर करुन पवशहले, पि रेशटनव चव प्रॉब्लेि 

असल्यविळेु उपयोग होिवर नसल्यवचे त्यवांनी सवांशगतले. एर्ढेच 

नव्ह ेतर कवही र्र्षवानांतर दसुऱ्यव डोळ्यवलवही यवच प्रॉब्लेि िळेु 

शदसेनवसे झवले. कवय र्वटले असेल त्यव लहवनग्यव िलुीलव! आपले 

आई-र्डील, आपले घर, आपली खेळिी कवहीच शतलव शदसेनव! 

सगळीकडे अांधवर! आई-र्डील पि हतबदु्ध झवले. पि दोघवांनी 

िनविी ठरशर्ले की आतव हवतपवय गवळवयचे नवहीत. योग् यर्ेळी 

त्यवांनी शतलव अांधिवळेत घवतले. इयत्तव चौथी पयंत ज्ञवनप्रबोशधनी 

सांचशलत अांध िवळव कोल्हवपरू यवशठकविी रे्शदकव शिकली. तेथे 

शतलव ब्रेल शलपी शिकशर्ली. नांतर सर्वंनवच पवचर्ीपवसनू नॉिाल 

िवळेत प्ररे्ि दिेे सर्ा शििव अशभयवनवअांतगात आर्श्यक आह.े 

पि ज्यव शठकविी एखवद्यव अांध शििकवची नेििकू िवळेिध्य े

केली असेल तर तेथे शकिवन दहव अांध िलुां असली पवशहजेत तरच 

ते शििक यव शठकविी कवयि सेरे्त रुज ूसिजले जवतवत. त्यवसवठी 

एकवच हवय्कूलिध्ये िलुवांनव पढुील शिििवसवठी अांध िवळेच्यव 

र्तीने पवठर्ले जवयचे. पि तेथील िैिशिक दजवा योग्य नसल्यवच े

लिवत आल्यवनांतर अन्सय नॉिाल िवळेत घवलण्यवचव शनिाय घेण्यवत 



आलव. तेथे शतने दहवर्ीपयंत आपलव अभ्यवस ब्रेलच्यव सहवय्यवन े

रवयटर घेऊनच केलव. सरुुर्वतीस शतलव नॉिाल िवळेत घेतवनव 

िवळेने नवखषुी दवखर्ली होती. पि शतच्यव हुिवरीिळेु हव शर्रोध 

िवर्ळलव. िग शििक शतलव किव पद्धतीने शिकर्लां म्हिजे शतलव 

कळेल यवचव शर्चवर करू लवगले. गांगवतीरकर नविक गशितवच्यव 

शििकवांनी तर रवत्ी घरी डोळ्यवर्र पट्टी बवांधनू आपिवस येिवऱ्यव 

अडचिी सिजवर्नू घेतल्यव र् त्यवांच्यव लिवत आले की आपि 

फळ्यवर्र बोलत आकडेिोड करत शिकर्लां तर सिज ूिकेल र् 

तिव पद्धतीने त्यवांनी शिकशर्ले. यविळेु शतचां गशित आज खपू 

चवांगलां आह.े शतलव दहवर्ीत 93.27% िवका  शिळवले र् ती अांध 

शर्भवगवत रवज्यवत पशहली आली. अकरवर्ी बवरवर्ी कॉिसा 

कॉलजेिध्ये शतने रवईटरच घेतलव. यव कवळवत कीबोडा ची प्रॅशक्टस 

आधीच झवल्यविळेु ती लॅपटॉप चवलर् ू लवगली. यवरे्ळी शतलव 

एकव अॅपची िवशहती झवली, जो बोल ूिकत होतव. त्यविळेु लॅपटॉप 

र्र ती जे कवही टवईप करवयची ते तीलव ऐकवयलव शिळू लवगले. 

त्यविळेु शतलव पढुील सर्ा शिििवसवठी रवईटर ऐर्जी रीडर लवग ू

लवगलव. तो प्रश्न र्वचनू दवखरे् र् ती त्यवचे उत्तर लॅपटॉप र्र टवईप 

करी. ती एि.कॉि झवली. रवयटर असो नवहीतर रीडर असो तो 

शिळर्वयलव खटपट ही लवगवयचीच. यवसवठी जरे्ढे िदतीचे हवत 

पढेु यवयलव हरे्त तेर्ढे यते नसत. यवचे दःुख श्री िवधर् फडके यवांनव 



व्हवयचे. खरव तो एकची धिा जगवलव पे्रि अपवारे् ही सवने गरुुजींची 

शिकर्ि शकती लोक आत्िसवत करतवत प्रश्नच आह!े 

 शतलव र्शडलवांनी आय फोन घेऊन शदलव, त्यवच्यवर्र ती 

व्हवॅॅट्सअॅप, फेसबकु हहेी उत्ति तऱ्हनेे र्वपरू िकते. शतची ही 

प्रगती अशतिय कौतकुव्पद आह.े शतच्यव आईने शतलव र्वढर्तवनव 

खपू कष्ट घतेले. 

 जनू िशहन्सयवत िवतशृदन सवजरव झवलव. बऱ्यवच जिवांनी िोबवईल 

िधील ्टेटस र्र आपल्यव आईबद्दलचे आपले िनोगत शदले होते. 

त्यवशदर्िी रे्शदकवने ्र्तः ्र्यांपवक करुन उत्ति पदवथवंनी 

सजशर्लेले तवट आईलव शदले. शकती अनोखव आशि सुांदर शतने 

सवजरव केलवलव िवतशृदन! अिी उदवहरिे सिवजवपढेु यवयलव हर्ीत 

हवच यव लेखविवगील हते!ू आशि पवलकवांच्यव यव सांघर्षवालव 

सिवजवने दवदही द्यवयलव हर्ी.  



त्रििकणी 
 

 आिवतवई कवशनटकर िलव 

भेटल्यव ते फक्त फोनर्रच! त्यव 

करीत असलेलां कवि िी ऐकून 

होते, पि फोन िळेु सगळां नीट 

कळलां. डोंगरवएर्ढी सांकटां 

कोसळून सदु्धव त्यव त्यवतनू धीरवने सवर्रल्यव र् किखर बनल्यव. 

आयषु्यवत कवहीतरी करून दवखशर्ण्यवची त्यवांची धडपड िलव खपू 

भवर्ली. त्यवांचे ह ेधडपडिे नसुते पैसव शिळर्ण्यवसवठी नव्हते तर 

सिवजवसवठी कवही तरी करवर्ां यव जविीरे्तनू होते. 

 लहवन र्यवत शर्र्वह होऊन त्यव सवसरी कोल्हवपरूलव आल्यव. 

िवहरेच्यव पढुवरलेल्यव र्वतवर्रिवतनू एकदि जनुवट बरुसटलेल्यव 

ितवांच्यव सवसरच्यव र्वतवर्रिवत! नर्ीन आलेल्यव सनेुने सहन तरी 

शकती करवयचां? जोडीदवरवच ेजरी भरभरून प्रेि शिळत असेल तर 

इतर अनेक त्वस बवई सहन करते, पि तेही नवही! 

 अकरवर्ी झवलेल्यव आिवतवई ांनव पढेु शिकण्यवची जबरद्त 

ओढ. िलुगव कॉलेजिध्ये जवयलव लवगल्यवर्र त्यव ही त्यवचेबरोबर 

कॉलेजचव अभ्यवस करू लवगल्यव. िकु्त शर्द्यवपीठवद्ववरे िरवठी 

सवशहत्य हव शर्र्षय घेउन एि ए झवल्यव. पीएचडी होण्यवचव योग 

नसल्यविळेु सविवशजक भवन असलेल्यव आिवतवई ांनी ्र्तःसवठी 



एक र्ेगळवच कोसा शनर्डलव. र्डील अधवगंर्वयनेू आजवरी 

असतवनव त्यवांनव जविर्ले होते की िसवज, ्पिा शचशकत्सव र् 

ॲक्यपेु्रिर यवने िविसवच्यव रे्दनव किी होऊ िकतवत. आशि िग 

त्यवांनी एकव गरुूच्यव िवगादिानवखवली ह्यवचव अभ्यवस सरुू केलव र् 

उत्तिररतीने त्यवांनी हव कोसा पिूाही केलव. जोडीदवरवचे आकश्िक 

शनधन झवले आशि प्रपांचवची आशथाक बवजहूी त्यवांनव सवर्रवयलव 

लवगली. शिकत असतवनव सदु्धव घरची आशथाक पररश्थती 

ओढवतविीचीच. कुठलांच कवि त्यवांनव हलक्यव दजवाचां र्वटवयचां 

नवही. त्यव गरजूांच्यव कडे ्र्यांपवकवलवही जवयच्यव. पढेु हव कोसा 

पिूा झवल्यवर्र त्यव बवहरे पडल्यव.कवही िशहन्सयवतच अधवंग 

झवलेल्यव आजीनव उपचवर करण्यवची शर्चवरिव झवली. त्यवांच्यव 

गरुूां ची शिकर्ि होती की रुग्िवचव िसवज करतवनव शकळस हव िब्द 

बवजलूव ठेर्व कवरि अिव लोकवांचव त्यवांच्यव हवलचवलीर्र र् 

अर्यर्वर्र तवबव नसतो. 

 अधवंग झवलेल्यव आजींचव त्यवांनी जवे्हव िसवज सरुू केलव 

तेव्हव त्यवांनी आपल्यव ्र्तःच्यव आजीलव यव आजींिध्ये पवशहले 

आशि त्यवत त्यवांनव यि आले. आजी बऱ् यव झवल्यव, आतव त्यव 

त्यवांच्यवबरोबर नवती सवरख्यव र्वगतवत! 

 हळूहळू यव कविवत आिवतवई श्थर झवल्यव. रुग्िवची 

िवनशसकतव त्यवांनव सिज ूलवगली. शनरीिि, हवर्भवर्, नजर, ् पिा, 



अिव दहेबोलीच्यव िवध्यिवतनू त्यव रुग्िवच्यव िनवपयंत पोहोच ू

लवगल्यव र् रुग्िही त्यवांनव सवथ दऊे लवगले. 

 यवच कवरिवने एकव िशतिांद िलुवलव उपचवर करण्यवसवठी 

शर्चवरिव झवली. अिव िलुवलव उपचवर करण्यवचव हव त्यवांचव 

पशहलवच अनभुर् होतव, पि दसुऱ्यवच्यव दःुखवबद्दल कळकळ 

असल्यविळेु आिवतवई ांनी ह े कवि ्र्ीकवरले. नॉिाल रुग्ि र् 

िशतिांद रुग्ि यविध्ये खपूच फरक असल्यवचे त्यवांनव जविर्ले. 

त्यवांनी तीन शदर्स रे्ळ घेतलव, अनेक सांदभा—ग्रांथ, गरुु, इांटरनेट यव 

सगळ्यव िवध्यिवतनू अभ्यवस केलव. िग िनवची तयवरी करून त्यव 

िलुवचे उपचवर त्यवांनी सरुू केले. तो िलुगव त्यवांच्यवकडे बघतशह 

नव्हतव.तो त्यवांनव हवत लवर् ू द्यवयचव नवही. दोन शदर्स लवगले 

त्यवलव जर्ळ यवयलव. िग िवत् त्यवने त्यवांच्यवकडून उपचवर करून 

घेतले. त्यवांचव िवयेचव ्पिा त्यवने ओळखलव. तो िलुगव एक 

िशहन्सयवत बरव झवलव, नीट चवल ू लवगलव. पडल्यविळेु त्यवच े

पवयवलव फॅ्रक्चर झवले होते. पढेु त्यव िलुवलव अांक शिकशर्िे, शचत् 

कवढि,े शचत् ओळखिे ह े त्यवांनी शिकशर्ले. यवलव चवर िशहने 

लवगले. नऊ िशतिांद िलुवांनव िसवज,अॅक्यपेु्रिरचव उपयोग करून 

त्यवांच्यव हवलचवली सधुवरण्यवसवठी त्यवांनी प्रयत्न केलव. िशतिांद 

िलुवांच्यव बवबतीत असे पे्रि दवखशर्िे ह ेखपूच कठीि! िवतहृृदयी 

स्त्री-परुुर्षच असे करू िकतवत. 



 िशतिांद िलुवांर्र उपचवर करत असतवनव त्यवांनव असव अनभुर् 

आलव की त्यवांचे पवलक िलुवांिी नीट सांर्वद सवधत नवहीत. दोन 

भवर्ांडवत दजुवभवर् केलव जवतो. तर कवही पवलक अिव िशतिांद 

िलुवलव कवहीच करू दते नवहीत. आिखी एक ददुरै्ी गोष्ट यव सर्ा 

पवलकवांचे दःुख एकच असनू सदु्धव ते एकत् जित नवहीत र् 

आपल्यव िलुवचे अनभुर् दसुऱ्यव पवलकवांिी िेअर करत नवहीत. 

असे कव व्हवर्े बरे ? 

 तरुि िशतिांद िलुवांचे िसवज चे कवि त्यव करीत नवहीत. 

कवरि िरीरवने ही िलेु र्वढलेली असतवत. त्यवांच्यव भवर्नव एकदि 

कधी उफवळून येतील कळत नवही. 

 आतवपयंत जर्ळजर्ळ पवचिे व्यक्तींनव त्यवांनी िसवज, 

ॲक्यपेु्रिर ही सेर्व शदली आह.े प्रशसद्ध िसवशज्ट िवननीय रवि 

भोसले यवांच्यवपवसनू त्यवांनी पे्ररिव घेतली. सविवन्सय लोकवांच्यव 

बवबतीत र्य र्रे्ष चवर पवसनू 96 र्र्षवाच्यव आजींपयतं त्यवांनी ह ेकवि 

केले आह.े अिी ही सेर्वभवर्ी िविसां आहते म्हिून सिवज 

सांकटवतनू तरून जवतो. त्यवांच ेह ेकवि पवहून िलव र्वटतां 

जे का िांजले गाांजले। तयासी म्िणे जो आपुले। 

तोत्रच सार्ू ओळखावा। दवे तेथेची जाणावा।।  



त्रचखलातले कमळ 

  

 उर्षव रवर्िांग ही 

शर्श्रविबवग-सवांगली येथे 

िलव भेटली. कोकिवतनू 

आलेली, कुिबी जवतीची, 

शििि फक्त दसुरी इयत्तव 

झवलेली. लग्नवनांतर सवसरी 

सवांगलीलव रवहवयलव आली. 

नर्रव, दीर, सवस-ूसवसरे असे शतचे कुटुांब आह.े उर्षव सशहत सगळेच 

बवहरे कविवलव जवयचे. उर्षव कपडे धिुे र् भवांडी घवसण्यवचे कवि 

बऱ्यवच घरी करवयची. हवतवर्रचे पोट. उर्षव अगदी ्र्च्छ र् 

नीटनेटके रवहवयची. शतलव दोन िलुगे झवले. आपि शिकली नवही 

पि िलुवांनव िवळेत घवतले. 

 शर्श्रविबवग येथील गव्हिेंट कॉलनीत रवहिवऱ्यव श्री. अशनल 

रुईकर सर गीतव पवठवांतर र्गा घेतवत. त्यवांच्यव र्गवालव उर्षवचव 

िलुगवही जवऊ लवगलव. पि झवले असे की रुईकर सर म्हिवले, अरे 

त ू येथे सवांशगतलेले घरी पवठ केले पवशहजे र् पवठ केलेले घरी 

कुिीतरी म्हिनू घेतले पवशहजे. घरी तर सगळेच अशिशित,उर्षव 

फक्त दसुरी इयत्तव झवलेली. िलुगव म्हितो ते बरोबर आह ेशक नवही 



ह े शतलव कसे कळिवर? सशुिशित सदु्धव करू िकतील की नवही 

असे कवि उर्षवने केले. ती पि रुईकर सरवांच्यव क्लवसलव जवऊ 

लवगली. आिया आशि कौतकुवची गोष्ट अिी की, उर्षवलव पि 

गीतेचे अध्यवय पवठ होऊ लवगले. आई र् िलुगव घरी एकिेकवांच े

पवठवांतर घेऊ लवगली. दोघवांनीही अठरव अध्यवय पवठ केले. 

िृांगेरीलव आदरिीय िांकरवचवयवचं्यव िठवत गीतव पवठवांतर ्पधवा 

असते. यव िवय लेकवांनी िृांगरेी लव जवऊन त्यव ्पधेत भवग घेतलव 

र् सवांगवयलव आनांद होतो की दोघवांनीही गीतव अध्यवय अचकू 

म्हटल्यवबद्दल िांकरवचवयवंच्यव ह्ते प्रत्येकी 21 हजवर रुपयवांचे रोख 

पवररतोशर्षक शिळशर्ले. िवय लेकवांनी एकिेकवांनव घट्ट शिठी िवरली. 

उर्षवचव ऊर आनांदवने भरून आलव. 

 आिची पवांढरपेिव सिवजवतील िलेुसदु्धव गीतव पवठवांतरवकडे 

र्ळतील असे नवही. पि उर्षवने र् शतच्यव िलुवने ह ेकरून दवखशर्ले. 

त्यवांच्यव पवठीर्र िवझी कौतकुवची थवप र् त्यव दोघवांनव िवनवचव 

िजुरव सदु्धव! 

 शतलव िलुवलव इांशजशनयर करवर्यवचे आह,े त्यविळेु ती 

आपल्यव कविवतील थोडी रक्कि दर िशहनव आर.डी त भरते. 

्र्वशभिवनी तर इतकी आह ेकी कुिवकडेही आशथाक िदतीसवठी 

हवत पसरत नवही. 



 उर्षव चव नर्रव ऐन तवरूण्यवत व्यसनवपवयी िरि पवर्लव. 

शतच्यवर्र आिखी एक सांकट कोसळले, पि उर्षवने ते धीरवने सहन 

केले. 

 खरोखर एखवद्यव चॅनेलने शतची िलुवखत घ्यवर्ी र् 

सिवजवसिोर ही गोष्ट आिवर्ी.  



स्वातांत्र्यवीि साविकि क्ाांत्रतकािकाांना िेिक 

  



 ्र्वतांत्र्यर्ीर सवर्रकरवांच्यव जीर्नवत अांदिवन, रत्नवशगरी, 

िुांबई, नवशिक, पिुे, लांडन, िवसोर्व यवांचे िलू्य फवर िोठे आह.े 

लांडनिधील सवर्रकरवांचे र्व्तव्य चवर र्रे्ष होते. लांडनिधील 

त्यवांची ही चवर र्रे्ष भवरतीयवांनव अशभिवनव्पद र् अशतिय 

प्रेरिवदवयी होती. िवदवि कविव, सेनवपती बवपट, चटोपवध्यवय, रविव 

व्ही. व्ही. अय्यर ही िांडळी परू्ीच तेथे पोहोचली होती. ही िांडळी 

जहवल शर्चवरसरिीची होती. सवर्रकर लांडनलव बॅरर्टरची पदर्ी 

शिळर्ण्यवसवठी गेले होत े असे अशजबवत नवही तर आपल े

जीशर्तकवया भवरतीय ्र्वतांत्र्य शिळर्ण्यवसवठी आह े ह े होते. 

क्रवांशतकवयवाचव प्रसवर र् प्रचवर व्हवर्व हव ही हतेु होतव. त्यवांनव हव 

शर्श्ववस होतव की शर्शर्ध रवज्यवतनू शिकवयलव आलेले तलै बदु्धीच े

शर्द्यवथी जे हवती शिळतील त्यवांच्यवत जर सिस्त्र क्रवांतीचव शर्चवर 

पेरतव आलव तर शतचे लोि भवरतवतील प्रवांतव-प्रवांतवत पोहोचतील. 

  

 9 जनू 1906 पशिायव बोटीने सवर्रकर लांडनलव पोहोचले र् 

पवच सहव शदर्सवतच पांजवबी तरुि हरनवि शसांग आरोरव यवलव 

क्रवांशतकवयवाची दीिव शदली. लांडनलव आल्यवर्र त्यवांच्यविी जे जे 

तरूि सांपकवात आले ते क्रवांशतकवयवाची दीिव घेऊनच जवऊ लवगले. 

लांडनिधील त्यवांचे क्रवांशतकवरक सहकवरी एि.पी.टी.आय 

म्हितवत," सवर्रकरवांची व्यशक्तगत िोशहनी एर्ढी शर्लिि होती 



की त्यवांच्यविी ह्तवांदोलन जरी केले तरी व्ही. व्ही. एस. अय्यर 

आशि हरदयवळ यवांच्यव सवरखी िविसां अिलुवग्र पवलटली." 

सेनवपती बवपट यवांनी सवर्रकरवांनव भेटण्यवपरू्ी क्रवांशतकवयवाची दीिव 

घेतलेली होती. क्रवांशतकवरक, लेखक र् व्यवख्यवतव म्हिनू त्यवांनी 

जीर्न जगण्यवचे ठरशर्ले होते. सवर्रकरवांची भेट झवल्यवर्र त्यवांनी 

हव शर्चवर बदललव. ते पॅररसलव गेले. तेथे बॉम्ब तयवर करण्यवची 

शर्द्यव शिकून घणे्यवचे ठरशर्ले. सवर्रकरवांच्यव तेज्र्ी शलखविवचव, 

भवर्षिवचव, त्यवांच्यव शर्चवरसरिीचव खपू प्रभवर् पडलव होतव. 

सवर्रकर ह ेजन्सिजवत लेखक, क्रवांशतकवरक र् र्के्त होते. त्यविळेु ह े

कवि त्यवांनीच करवरे् र् आपि क्रवांशतकवयवात भवग घ्यवर्व ह ेबवपट 

यवांनी ठरशर्ले. हचे ित असफ अल्ली डेशव्हड गवनेट यवांचे होते र् 

सवर्रकरवांच्यव इतर सहकवऱ्यवांचेही हचे ित होते.  

 

 सवर्रकरवांच्यव व्यशक्तित्र्वचव, त्यवांच्यव प्रखर बशुद्धिते्तचव, 

ओज्र्ी र्विीच्यव प्रभवर्विळेु अनेक तरुि क्रवांतीकवयवाकडे 

र्ळले. हरनवि शसांग पवठोपवठ ग्यवनचांद्र र्िवा, र्ीरेंद्र नवथ 

चटोपवध्यवय, सखुसवगर दत्त अय्यर, िदनलवल शधांग्रव असे तेज्र्ी 

तरुि एकवपवठोपवठ भवरतवच्यव ्र्वतांत्र्यवच्यव कवयवात सहभवगी 

झवले. एर्ढेच नव्ह े तर िवदवि कविव र् ्र्वतांत्रर्ीर सवर्रकर 



ज्यवांच्यव शिष्यर्तृ्तीर्र लांडनलव पोहचले ते िविजी र्िवा सिस्र 

क्रवांतीच्यव प्रर्वहवत सविील झवले. 

  भवरत भर्न ह े प्रखर रवष्रभक्त यरु्कवांचे कें द्र बनले. जलैु 

1906 िध्ये लांडनलव पोहोचलेल्यव सवर्रकरवांनी सहव खांडवचे 

िेशजनी र्वचनू त्यवर्रील 300 पवनी पु् तक त्यवांनी पिूा केले. यव 

पु् तकवलव असलेली सवर्रकरवांची ओज्र्ी प्र्तवर्नव शनजीर्वत 

प्रवि ओतिवरी आह!े िरवठी येत नसिवऱ्यव तरुिवांनवही ती कां ठ्थ 

होती. हव ग्रांथ ्र्वतांत्र्यवसवठी सिस्त्र क्रवांशतकवयवालव शसद्ध करिवरव 

होतव. गपु्त सां्थव किव ्थवपवव्यव, त्यवचे शनयोजन कसे करवर् े

इत्यवदी बवबतीत िवगादिान करिवरव ठरलव. यवच िृांखलेत 

सवर्रकरवांनी जेितेि दीड-दोन र्र्षवात सिस्त्र क्रवांशतकवयवाची गीतव 

ठरलेलव 'अठरविे सत्तवर्न्सनच े्र्वतांत्र्य सिर' हव ग्रांथ शलशहलव. सर्ा 

शर्चवरवांच्यव क्रवांशतकवरकवांनव प्रिविभतू र्वटिवरव हव ग्रांथ गलुविवांच्यव 

हृदयवत सांजीर्नी िांत् फुां किवरव आह.े भवरतीय ्र्वतांत्र्य यदु्धवच्यव 

सैशनकवांच्यव िनवत हव ग्रांथ प्रचांड आत्िशर्श्ववस शनिवाि करिवरव 

आह.े हव ग्रांथ अनेक भवरतीय क्रवांशतकवरकवांनव सदरै् िवगादिाक 

रवशहलव. यव ग्रांथवने सभुवर्ष चांद्रवांच्यव क्रवांती यदु्धवलव र् भवरतीय 

्र्वतांत्र्य सिरवलव शर्रवांचव र् हुतवत्म्यवांचव परुर्ठव केलव आह.े 

यवपेिव यव ग्रांथवचे आिखी िहत्त्र् कवय र्िवारे्! यव दोन्सही ग्रांथवतनू 

अपरू्ा त्यवग, उदवत्त ध्येय, प्रखर दिेभक्ती, ्र्वतांत्र्यवसवठी अहशनाि 



लढण्यवची शजद्द इत्यवदी गिुवांची शिकर्ि प्रखरपिे दणे्यवत आली 

आह.े 

 िवदवि कविव त्यवांनी जिानीत भरलेल्यव अांतररवष्रीय पररर्षदते 

आपलव ध्र्ज फडकशर्लव. कविवबवई ांनी भवरतवच्यव ्र्वतांत्र्यवबद्दल 

िवांडलेलव प्रश्न जगवच्यव पढ्ुयवत गेलव र् ह ेशनरे्दन सवर्रकरवांनीच 

तयवर केले होते. सवर्रकरवांच्यव लांडनलव जवण्यविवगील हते ू

नर्नर्ीन िस्त्रवस्त्रवांचे ज्ञवन शिळर्वरे् र् क्रवांशतकवरक पिवलव अशधक 

बलर्वन करवरे् हवच होतव. यवच उद्दिेवने त्यवांनी बॉम्ब तयवर 

करण्यवसवठी सेनवपती बवपट, शिझवा अब्बवस यवांनव पॅररसलव 

पवठशर्ले. बवपटवांनी ही शर्द्यव कुिलतेने ह्तगत केली. बॉ ांबच्यव 

यगुवत भवरतीय क्रवांशतकवया कैकपटीने ित्सूवठी शर्ध्र्ांसक र् 

सांहवरक बनले. भवरतीय क्रवांशतकवयवात घडलेलव हव बदल 

सवर्रकरवांच्यव िळेुच होतव. 

 

 त्यवांनी श्रद्धवनांद यव पत्कवतनू अनेक रवजकीय लेख शलशहले. 

सवर्रकरवांिी व्यशक्तगत सांबांध ठेर्िवरे अनेक क्रवांशतकवरक होते. 

एकां दर सवर्रकरवांनी जे ्र्वतांत्र्यसेनवनी घडशर्ले त्यवलव िोल नवही 

हचे खरे..  



स्वातांत्र्यवीि साविकिाांचे ितनात्रगिी पवप 

 

 सवर्रकरवांची अांदिवनवतनू जेव्हव सटुकव झवली तेव्हव 

त्यवांच्यवर्र कवही अटी लवदण्यवत आल्यव. रत्नवशगरीच्यव बवहरे 

जवयचे नवही, रवजकवरिवत भवग घ्यवयचव नवही यव अटी िवन्सय 

करूनच सवर्रकरवांनी आपली सटुकव अांदिवनवतनू करून घेतली 

होती. रत्नवशगरीत आल्यवनांतर आपल्यव र्र सरकवरची आिखीनच 

करडी नजर असिवर ह े सवर्रकर पक्के जविनू होते, पि यव 

अटींच्यव चौकटीत रवहून सवर्रकरवांनी रत्नवशगरीत अलौशकक असे 

सविवशजक कवया केले. आधी जे कवया ते करीत होते तेच त्यवांनी 

रत्नवगवरीतशह केले. ते क्रवांशतकवरकवांचे पे्ररिव्थवन होते. अांदिवनवत 

असतवनव िवगे पडलेली सिस्त्र क्रवांशतकवयवाची चळर्ळ ते पनु्सहव 

चेतर्त होते. सर्वात िहत्र्वचे म्हिजे शलखवि. ज्यव शलखविविळेु 

नर्ीन शपढी पे्रररत होईल असे शलखवि. सवर्रकर बांधूांच्यव श्रद्धवनांद 

पशत्केचव त्यवांनी उपयोग करून घेतलव. परांत ुह ेलेख ते ्र्तःच्यव 

नवर्वर्र शलहीत नसत. एर्ढेच नव्ह ेतर आपले ह्तविर ओळख ू

नये म्हिनू ते लेख दसुऱ्यवांकडून पनु्सहव शलहून घेत असत.  

लवलव लजपत रवय यवांच्यव शनधनवनांतर लवलवजींर्रील 

लवठीिवर, लवलवजींचव पररचय असे लेख त्यवांनी शलशहले. 

भगतशसांग, रवजगरुू ,सखुदरे् यवांनी लवलव लजपत रवय यवांच्यव 



शनधनवचव सडू घेतलव. त्यवांनव घरी बोलवर्नू सवर्रकरवांनी त्यवच े

िहत्त्र् पटर्नू शदले. 

 सवर्रकरवांच्यव िळेु पे्ररिव शिळवलेले अनेक क्रवांशतकवरक होते. 

ते सवर्रकरवांिी व्यशक्तिः सांपका  ठेर्नू होते. सवर्रकरवांनी रत्नवशगरीत 

असतवनव जे कवया केले त्यवची ह ेसवि दतेवत. आत्िवरवि सवळर्ी 

शलशहतवत, सविवशजक चळर्ळ करीत असतवनव सवर्रकरवांची इांग्रजव 

शर्रुद्धची इच्छविक्ती इतकी प्रबळ होती की त्यवांनी योग्य व्यक्ती 

शनर्डून त्यवांनव बॉम्ब शर्द्यव शिकशर्ली. आप्पव कवसवर, र्विनरवर् 

चव्हवि, बवबरुवर् पर्वर इत्यवदी तरुि सिस्त्र क्रवांतीसवठी तयवर 

केले. कवही कम्यशुन्ट शर्चवरवांचे लोकही तवत्यवरवर्वांच्यव कडून 

प्रेररत झवले होते. यवतील बवपट म्हितवत, पशततपवर्न िांशदरवतील 

व्यवसपीठवचव उपयोग गपु्त रवजकीय चळर्ळीच्यव सभव घणे्यवसवठी 

केलव. कवही गरुखव पढुवऱ् यवांनव बोलवर्नू नेपवळ र् भवरत यवांचव 

सांबांध सधुवरण्यवसवठीही प्रयत्न केलव. सवर्रकरवांच्यव 

िवगादिानवखवली झविीच्यव रविीचव ७५र्व ्िशृतशदन बवपट यवांनी 

सवजरव केलव. लेशनन यवांच्यव चररत्वचे पशहले र्वचन बवपटवांनी येथेच 

ऐकले. क्रवांशतकवरक शर्चवरवपवसनू िर्वळ र्वदवकडे गेलेले कवही 

शनर्डक लोक पनु्सहव यव कविवसवठी र्ळशर्ण्यवचे कविशह यव कवळवत 

केले . अांदिवनवतील त्यवांचव सहकवरी आझवद नविक पनु्सहव त्यवांच्यव 

यव कविवत सहभवगी झवलव. दसुरे उदवहरि म्हिजे सेनवपती बवपट 

यवांचे. त्यवांनी सवर्रकरवांकडून शिकून घेतलेले बॉम्ब्फोटवचे ज्ञवन. 



त्यवांचे ह े योगदवन खपू िोठे होते. क्रवांती िवगवाकडून अशहांसव 

िवगवाकडे गेलेले कवही लोक पनु्सहव यव िवगवाकडे र्ळले. सवर्रकर 

रत्नवशगरीस ्थवनबद्ध झवले र् त्यवांनी ्र्तःलव सविवशजक कवयवात 

झोकून शदले.  

 सनवतनी शहांद ू शर्रुद्ध पशहली लढवई त्यवांनव लढवर्ी लवगली. 

ही लढवई शजल्ह्यवतील िवळवांिधनू ्पशृ्य-अ्पशृ्य िलुवांनव जर्ळ-

जर्ळ बसशर्ण्यवची होती. सनवतन्सयवांनी यवसवठी कडवडून शर्रोध 

केलव. िवळेिधनू सर्िा शहांदूांच्यव िवांडीलव िवांडी लवर्नू बसण्यवचव 

अ्पशृ्य िलुवांनव हक्क आह,े हव न्सयवय हक्क असनू िविसुकीलव 

धरून आह.े िवळेच्यव अशधकवऱ्यवांच्यव अनिुतीने हव हक्क त्यवांनी 

शिळर्नू शदलव. सवर्रकरवांचे शर्चवर फवर प्रखर होते. आपल्यवच 

धिवातील िहवर-िवांग ही िलेु तमु्हवलव जर्ळ बसवयलव चवलत 

नवहीत पि पर धिवातील िसुलिवन, शििन ही िलेु किी 

चवलतवत?  

 शर्ठ्ठल िहवदजी शिांद े रत्नवशगरीस आल्यवरे्ळी सवर्रकरवांनव 

भेटले. सवर्रकरवांनी पतीत पवर्न िांशदर हररजनवांसवठी खलेु केले होते 

र् त्यवांच्यवबरोबर सहभोजजनशह सरुू केले होते. त्यव रे्ळी शिांद े

म्हितवत, िी आयषु्यभर ज्यव कविवसवठी धडपडलो ते कवया 

सवर्रकरवांनी येथे करून दवखशर्ले. िवझे उर्ाररत आयषु्य त्यवांनव 

लवभवरे्. इतके सवर्रकर िहवन होते. अिव यव िहवन क्रवांशतकवरकवस 

आपि 'भवरतरत्न सवर्रकर' म्हिवर्े असेच र्वटत!े  



**मैिी** 

 

शित्-िैशत्िी एकिेकवांनव भेटिां यव इतकी आनांदवची गोष्ट दसुरी 

कोितीच नसेल. आपल्यव आयषु्यवत रे्गरे्गळ्यव र्ळिवर्र 

भेटिवऱ् यव व्यक्ती त्यवतील कवहींिी आपली िैत्ी अगदी दृढ होते. 

पि यव प्रत्यके र्ळिवर्रील िैत्ीचे contribution आपल्यव 

जीर्नवत खपू िोलवचे असते. ते आपि कधीच शर्सरू नये. 

 लहवनपिी िवळेतील शित्-िैशत्िी, शकती शनरवगस असते ही 

िैत्ी! िलुां-िलुी एकत् आनांदवने खेळतवत, रुसतवत, फुगतवत, पनु्सहव 

भवांडि शर्सरून जवतवत. लगचेच कट्टीची गट्टी होते.  

 पढेु तवरुण्यवतील िैत्ी ही कवही रे्गळीच! यव र्यवत 

ज्यवांच्यविी आपल्यव शर्चवरवांची तवर जळुते त्यवांच्यविी िैत्ी होते. 

तवरुण्यवतल्यव िैत्ीत खपू िजव असते, आपि तवरुण्यवत कोिवची 

कदर करत नसतो कवरि यव र्यवतील िैत्ी तिी थोडी र्रर्रचीच 

असते. शटकली तर शटकली नवहीतर गेली उडत. आपि आपल्यव 

शर्श्ववत रिनू जवतो. आपलां शर्श्व त्यवरे्ळी डबक्यव सवरखां असतां. 

शर्िवल सवगरवचव आपि त्यव र्ेळी शर्चवरच केलेलव नसतो पि 

जेव्हव पन्सनविीत पोहोचतो तेव्हव कधी डबकां  सोडून सवगरवलव 

शिळवलेले असतो ह ेकळतसदु्धव नवही. 



 जेव्हव पन्सनविीच्यव सवगरवत शित्-िैशत्िी भेटतवत तवे्हव 

सगळ्यव नवत्यवत ते िैत्ीचां नवतां इतकां  आपलां र्वटत असतां शक ती 

िैत्ी खपू हर्ीहर्ीिी र्वटते. 

 नवत्यवपेिव िैत्ीचव आधवर खपू हर्वसव र्वटतो. िैत्ीत खपू 

िोकळेपिव असतो. आपली शर्चवरवांची तवर जळुत असेल तर 

कवहीही आडपडदव न ठेर्तव आपि शित्-िैशत्िींिी सर्ाकवही 

िेअर करतो. जो आपल्यवलव सिजनू घेतो र् आपल्यव हवकेलव ओ 

दतेो तोच खरव शित्! 

 आयषु्यवच्यव सांध्यवकवळी सदु्धव असे शित् िैशत्िी भटेतवत. 

आपि कोिीच कोिवचे नसतो. पि आपले कवहीतरी ऋिवनबुांध 

असतवत म्हिनूच आपली भेट त्यव व्यक्तीिी होते. 

"ऋिवनबुांधवच्यव शजथनू पडल्यव गवठी!" 

 स्त्री-परुुर्ष िैत्ी ही आिखी एक शनरवळीच गोष्ट आह.े ही 

सिवजवलव बोचते. शभन्सनशलांगी िैत्ी ही दशूर्षतच असते असां सिजलां 

जवतां. एखवद्यवचे तसे असेलशह. पि म्हिनू सब घोडे बवरव टक्के यव 

चवलीर्र ह े सिज ू नये. शकतीतरी अिव व्यक्ती आहते की ज्यव 

शनखळ सच्ची िैत्ी करतवत. त्यवांनव ही िैत्ी आनांद दतेे. ह ेिैत्ीचे 

नवते लगेचच पे्रिसांबांधविी जोडू नये. हव िनवचव कोतेपिव आह.े 



 िदु्दवि कोिी अिी िैत्ी िोधवयलव जवत नवही. कवही रे्ळव ती 

सहजच घडते. कवही िविसां थोड्यव सहर्वसवनेशह आपलीिी 

र्वटतवत. आपि त्यवांच्यव ्र्भवर्वच्यव पे्रिवत पडतो, त्यवांचव 

सहर्वस हर्वहर्वसव र्वटतो. ज्यवांनव अिव व्यक्ती भटेतील तर त्यव 

त्यवांनी अर्श्य जपवव्यवत. सगळ्यवांनवच ह ेभवग्य लवभत नवही. जीर्न 

आनांदी होण्यवसवठी िैत्ी कवरिीभतू ठरते, अिी ही िैत्ी. 

 िोगऱ् यवच्यव फुलवचव सगुांध आपल्यवलव हर्व हर्वसव र्वटतो. 

तो लपर्तव येत नवही. त्यवचव आपि आ्र्वद िनिरुवद लटुतो. 

तसच िैत्ीचां आह.े शनकोप िनवने ्र्तःर्र र् दसुऱ्यव व्यक्तीर्र 

शर्श्ववस ठेर्नू ही िैत्ी जपली पवशहजे. आपल्यव पेिव आपि दसुऱ्यव 

व्यक्तीची जवे्हव अशधक कवळजी घतेो तीच खरी िैत्ी! त्यवत 

जरवसदु्धव ्र्वथीपिव नसतो, अपेिवांचे ओझे नसते, गैरसिजवलव 

थवरव नसतो. िलव र्वटतां नर्रव-बवयको सदु्धव चवांगले शित्-िैशत्ि 

बन ूिकतवत. जवे्हव त्यवांच्यवतलां आकर्षाि सांपतां तवे्हव जर त्यवांनव 

love and affection यवचव खरव अथा सिजेल तेव्हवच, आशि 

त्यवांच्यव जीर्नवत तो अथा उतरलेलव असेल तवे्हवच, नवही तर खपू 

रे्ळव ते नवतां कोरडां होतां. 

 हल्लीच्यव झगिगवटी दशुनयेत सिईचां िवांत तेर्िां िनवलव 

अशधक प्रसन्सनतव दतेां! तसांच िैत्ीचां आह.े 



 ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी िैत्ी सवहचया यवर्र एक सुांदर भवष्य 

केले आह.े ते म्हितवत, "पवर्सवचव थेंब आकविवतनू पडतो, जर 

तो हवतवर्र घेतलव तर ते पविी शपण्यवसवठी िदु्ध असते. पि जर तो 

थेंब गटवरीत पडलव तर तो पवय धणु्यवसवठी ही उपयोगी नसतो! जर 

तो थेंब किळवच्यव पवनवर्र पडलव तर तो िोत्यवप्रिविे चिकतो! र् 

तो जर शिांपल्यवत पडलव तर तो िोतीच बनतो! थेंब एकच पि 

त्यवचे िलू्य त्यवचां असिां कुिव बरोबर आह ेयवर्र ठरतां! म्हिनू 

चवांगल्यव िविसवची िैत्ी करव जे हृदयवने चवांगले आहते. म्हिनू तर 

आपली एखवद्यविी घट्ट िैत्ी होते कवरि त्यवचे र् आपले िन 

जळुते.  



पुरुर्िी छळले जातात तेविाां 

 

 परुुर्षही छळले जवतवत तेव्हवां बऱ् यवच शस्त्रयवांनव खटकेल 

कदवशचत! पि नवण्यवलव दोन बवज ूअसतवतच नव! पषु्कळदव एकवच 

बवजचूव म्हिजे शस्त्रयवांचवच शर्चवर केलव जवतो. न्सयवयवलय सदु्धव खपू 

बवबीिध्य े शस्त्रयवांच्यव बवजनेू शनकवल दतेे. िवझ्यव िवगची शपढी 

म्हिजे सवधवरि १९०० सवलवपयंत जन्सिलेल्यव शस्त्रयवांच्यव रे्ळी 

नर्रेिवही होती, पि िवझ्यव शपढीपवसनू ती खपूच किी झवली. 

आतवची जी शपढी आहे म्हिजे ४५ ते ५० र्र्षवंच्यव शस्त्रयवांबवबतच े

शचत् खपूच बदलले आह.े यव शस्त्रयव चवांगल्यव शिकल्यव अथवाजान 

करू लवगल्यव, नर्ऱ्यवलव शित् िवनवयलव लवगल्यव आशि िग 

सांसवरवचे चवक रुळवर्रून घसरवयलव लवगले. दोन व्यक्तींची सतत 

बरोबरी होऊ िकत नवही. तिी ती करवयलव सरुु केली की सांसवरवत 

नर्रव बवयकोंचे खटके सतत उडू लवगतवत. शनसगवानेच स्त्री र् परुुर्ष 

यवांच्यवत फरक ठेर्लव आह.े स्त्री ही परुुर्षवपेिव नवजकू िरीरवची पि 

िनवनां खांबीर, सांकटवलव न घवबरतव सविनव करिवरी तर परुुर्ष 

िवरररीक बल असिवरे पि हळव्यव िनवचे, सहनिक्ती किी 

असिवरे. यव शर्र्षितेचव शर्चवर शस्त्रयवांनीच करवयलव हर्व. शतनेच 

कव करवयचव? तर ती शर्र्वह झवल्यवर्र आपले घर सोडून 

नर्ऱ् यवच्यव घरी येते. आपल्यव पसांतीनेच शतने नर्रव शनर्डलेलव 



असतो. िग दसुऱ् यवच्यव घरी गेल्यवर्र त्यव घरच्यव चवलीररती, 

्र्भवर्, सां्कवर शतने िवांतपिे सिजनू घ्यवयलव नकोत कव? 

आईच्यव घरी असतवनव आईच्यव ितवप्रिविे सांसवर चवललेलव 

असतो. सवसरी आल्यवर्र सवसचू्यव ितवप्रिविे चवलिे शतलव 

आर्डत नवही. शतलव र्वटते िवझव सांसवर िवझी सत्तव चवलवर्ी, नर्रव 

हव केर्ळ िवझ्यवच पे्रिवचव भवगीदवर असवर्व! आशि येथेच परुुर्षवचे 

हवल, कोंडी सरुु होते. ज्यव आईने िलुवलव जन्सि दऊेन अनांत ख्तव 

खवऊन त्यवलव येथपयतं र्वढशर्ले त्यव आईचे र् िलुवचे एकिेकवांर्र 

प्रेि असिवरच नव? नर्ऱ्यवच्यव हृदयवच्यव पशहल्यव कप्प्यवत आईच 

असिवर, ह ेलग्न होऊन आलेल्यव िलुीने लिवत ठेर्ले पवशहजे. 

िलु्लक गोष्टींिध्ये सदु्धव यव बवयकव नवरवजी दवखर्तवत र् 

नर्ऱ्यवबरोबर भवांडतवत. नर्ऱ्यवने आईच्यव ्र्यांपवकवच े कौतकु 

करू नय,े शतच्यविी प्रेिवने गप्पव गोष्टी, शतची चौकिी यव गोष्टी 

सनेुलव आर्डत नवहीत. िग सरुु होते परुुर्षवांची ओढवतवि! त्यवच े

बवयकोर्रही पे्रि असतेच. शतच्यवर्वचनू तर त्यवचे अगदी सगळेच 

अडते. िहत्र्वचे म्हिजे रवत्ीची सोबत सदु्धव! अश्यव रे्ळी तो 

कवत्ीत सवपडतो. ज्यव परुुर्षवबरोबर ् र्तःच्यव िनवने लग्न करून ती 

येते असव परुुर्ष सखुी व्हवर्व असे शतलव र्वटू नये कव ? ज्यवच्यवर्र 

आपले पे्रि असते त्यवच्यवबरोबर भवांडिे, त्यवचव पविउतवरव करि े

ह ेकसे कवय ती करू िकते? यवलव प्रेि कसे म्हिवयच?े आपि 

कधीतरी चकुीचे त्यवलव कवही बोललो तर सॉरी म्हिवयची शतची 



िवनशसक तयवरी पवशहजे. शनसगवाने जन्सिवबरोबरच तीलव जी 

सहनिक्ती शदली आहे ती र्वपरवयलव हर्ी नव? िलु्लक गोष्टी 

शर्कोपवलव नेऊ नयेत हे प्य सवांभवळवरे्. आई-र्डील, बहीि-

भवऊ यवांच्यवपवसनू नर्ऱ्यवलव पवरखे करू नये. घरविध्ये भवऊबांदकी 

सरुु होते ती शस्त्रयवांच्यविळेुच. त्यव िांथरेच्यव भशूिकेत जवतवत. 

अश्यवरे्ळी परुुर्ष कवय करील शबचवरव? त्यवचव हव छळच नव्ह ेकव? 

शदसवयलव लहवन असिवऱ्यव यव गोष्टीिळेु त्यवच्यव िनवचे सिवधवन 

हरर्ते. अश्यव लहवन गोष्टीतनू झवलेलव छळ कुिवलव शदसतही 

नवही. िी बशघतलले्यव कवही शस्त्रयव तर अश्यव अचवट आहते शक 

त्यव अथवाजान करीत असतवत पि आपि शिळशर्लेले पैसे 

सांसवरवसवठी खचा करण्यवस दते नवहीत . ्र्तःचे पैसे म्हिनू त्यव 

आपल्यव नवर्वर्र बकेँत ठेर्तवत, असे कव? तर प्रपांच 

चवलशर्ण्यवची जबवबदवरी परुुर्षवची, म्हिनू प्रपांचवलव लवगिवरव 

पैसव त्यवनेच खचा करवर्व असे शतलव र्वटते. शकती कोते िन? 

दोघवांनी शिळून आशथाक भवर सोसयूव असे असवयलव हरे् नव? िीच 

किी बरोबर शह जवशहरवत करण्यवत त्यव र्वकबगवर असतवत. परुुर्ष 

असे करत नवही. िेर्टचे म्हिजे उत्ति जेर्ि र् सिवधवनी 

कविजीर्न यव दोन िहत्र्वच्यव नवड्यव शस्त्रयवांच्यव हवतवत असतवत. 

त्यवकडे त्यवांनी योग्य ते लि शदल्यवस परुुर्ष नक्कीच कोंडिवऱ्यवतनू 

र्वचेल आशि सखुी होईल.  



सेत्रलत्रिटींची आतमितया 

 

 डॉक्टर िीतल आिटे यवांची आत्िहत्यव ही धक्कवदवयक 

बवतिी र्वचली आशि िन अशतिय सनु्सन झवले! आनांदर्नवत कवि 

करिवऱ्यव, िोठी जबवबदवरी सवांभवळिवऱ्यव डॉ. िीतल आिटे 

यवांनी आत्िहत्यव कव करवर्ी? कवरिे कवहीही असतील त्यव 

खोलवत िलव शिरवयचे नवही. पि एकूिच िहत्त्र्वच्यव व्यक्ती जेव्हव 

आत्िहत्यव करतवत तेव्हव कुटुांशबयवांचे, सिवजवचे पयवायवने दिेवचेही 

खपू नकुसवन होते. 

 डॉ.िीतल यवांचव एक शव्हडीओ िी पवशहलव त्यवत त्यव 

म्हितवत," खरां तर िलव आशटा्ट व्हवयचां होतां पि िवननीय बवबव 

आिटे यवांची िेर्टची इच्छव होती की िी डॉक्टर व्हवर्ां." 

 आशटा्ट हव भवर्नवप्रधवन असतो उलट डॉक्टरलव भवर्नेर्र 

खपू तवबव ठेर्नू कवि करवर्ां लवगतां. शकती दोन शर्रुद्ध गोष्टी! 

 पनु्सहव एकदव र्वटून गेलां की िुलवांनव त्यवांची आर्ड त्यवांचव कल 

ज्यव कडे तेच शििि त्यवांनव घेऊ दिेां ह ेशकती िहत्त्र्वचां असतां! 

 लहवनपिवपवसनूच पवलकवांनी िलुवांनव सकवरवत्िक शर्चवर 

करण्यवची सर्य लवर्ली पवशहजे. िनवत येिवऱ् यव प्रत्येक भवर्नेलव 

शर्र्ेकवची, सकवरवत्िक शर्चवरवची शदिव जर शदली गेली तर 



आत्िहत्येसवरखे शर्चवर िनवत जरी आले तरी ते शर्चवर व्यक्ती 

परतर्नू लवर् ूिकते. 

 कुिवच्यवही जीर्नवत सर्ाच गोष्टी िनवसवरख्यव घडत 

असतवतच असे नवही. तवे्हव नकवर पचर्वयलव शिकिां ह े

लहवनपिवपवसनूच व्हवयलव हर्ां. आतवच्यव शपढीलव तर नकवर 

पचर्िे जितच नवही असे शदसते. 

 यव जीर्नरूपी सवगरवत व्यक्ती पोहत असतवनव र्रून जरी 

िवांत शदसत असली तरी शतलव होिवरे कष्ट शतलवच िवशहत असतवत. 

र्रर्र िवांत शदसिवऱ्यव व्यक्तीच्यव िनवत कवही र्ेगळीच खळबळ 

िवजलेली असते. ती दसुऱ्यव पयंत पोहोच ूिकत नवही. अिवरे्ळी 

शतने ्र्तःच्यव िनविी सांर्वद सवधवर्व. ्र्तःिी सांर्वद सवधतव 

आलव तर शनरविेलव आपि शनशितच थोपर् ूिकतो. हे जित नसेल 

तर डोळे उघडे ठेर्वरे् अश्रूांचे बवांध बवहरे पडू दते. िन िोकळे होईल. 

आई-र्डील, पती-पत्नी यवांच्यविी िनवतील सर्ा बोलव.ध्यवन तर 

अांतिानवतील खळबळी र्र उत्ति उपवय आह.े शित्-िैशत्िी 

यवांच्यवसवरख्यव दसुऱ्यव आउटलेट नवहीत, तेव्हव असव शित् करव की 

कोितीही गोष्ट िनवत दडर्नू न ठेर्तव हक्कवने शर्श्ववसवने 

त्यवच्यवजर्ळ िन ररते करतव यवर्े. 



 सरकवर लवखो रुपये खचा करून धरिे बवांधते पि धरिवलव ही 

आउटलेट असतेच! नवहीतर ते फुटेल! सि्यवांची आर्क 

अशतप्रिविवत झवली तर ते फुटेलच नव? म्हिनू तर िनवचे आउटलेट 

उघडे ठेर्ले पवशहजे.िेर्टी कवय आत्िहत्यव ह ेकोित्यवही िनवतील 

शर्चवरवांचां, खळबळीचां सिथान असचू िकत नवही. 

 सिुवांत शसांग रजपतू गेलव, त्यवचे शकतीतरी चवहते शनरविेन े

ग्रवसले गेले.केर्ढे सिवजवचे नकुसवन! लवखोंचव जीर् घेिवरव 

शहटलर िेर्टी आत्िहत्यव करतो. सुांदर शर्चवर दिेवरे सवनेगरुुजी 

िेर्टी जीर्न सांपर्तवत. िनिक्ती नवर्वचां िनवलव खांबीर शििि 

दिेवरे लोिवर्ळ्यवचे ्र्विी शर्ज्ञवनवनांद आत्िहत्यव करतवत. 

अध्यवशत्िक गरुु अिी ओळख शनिवाि करून शकत्येकवांनव आधवर 

दिेवरे भैय्यजुी िहवरवज आपले जीर्न सांपर्तवत. यवतनू कवय 

जविर्तां की िविसू म्हिनू त्यवांच्यव िनवत चवललेली खळबळ 

दसुरव जवि ूिकत नवही!! 

  



मन 

 

 िन ही कवय चीज आह ेहो? सैरवर्ैरव धवर्िवरे त्यवलव एकव 

शठकविी ्थीर करण्यवसवठी शकती प्रयवस पडतवत! र्वयचू्यव रे्गवने 

धवर्िवरे, अशतिय चांचल, कुिवलवच न शदसिवरे ह ेिन िरीरवत 

दडले आह ेतरी कुठे? यव िनवचे आपि अनेक पैल ूपवहतो. त्यवची 

सतत उलथवपवलथ चवललेली असते. िन शचांती ते रै्री न शचांती. 

एखवद्यवलव आपि शर्चवरले अरे त ू असे कव र्वगतोस? तर तो 

सहजच म्हितो िवझ्यव िनवची िजी! म्हिजे यव िनवची आपल्यव 

र्वगण्यवर्र केर्ढी सत्तव! बदु्धीचव अांकुि यव िनवर्र नसेल तर 

िनषु्यवचे र्वगिे कसे होईल? एकव गवर्वहून दसुऱ्यव गवर्ी जवत 

असतवनव आपि पवशट पवहतो 'िनवर्र ब्रेक उत्ति ब्रेक.' िन आधीन 

असेल तर सवरे ्र्वधीन. आपली ्र्प्ने सदु्धव िनविी शनगशडत 

असतवत. शदर्सव आपि िनवत ज्यवचव शर्चवर करीत असतो त े

आपि ्र्प्नवत पवहतो. आपि िनवत जे ठरर्तो ते कृतीत 

आिण्यवचव प्रयत्न करतो. अनेक क्रवांशतकवरकवांनी दिेवलव ्र्वतांत्र्य 

शिळशर्ण्यवसवठी ्र्तःची आहुती शदली ते त्यवांच्यव िनवच्यव 

शनियविळेुच. 

 



 एखवद्यवचां िन चवांगलां आह े र् एखवद्यवचां ते चवांगलां नवही 

असांही आपि म्हितो, म्हिजे त्यवच्यव र्वगण्यवर्रून आपि त्यवच े

िन कसे आहे ते ठरशर्तो. सिथवंनी आपल्यव िनवच्यव श्लोकवांतनू 

िविसवच्यव िनवलव बोध शदलव आह,े तो अशतिय बोधकवरी आह.े 

दोन व्यक्ती एकिेकवर्र पे्रि करतवत तेव्हवसदु्धव ते म्हितवत िी 

त्यवच्यवर्र िनवपवसनू पे्रि करतो. ते आपले पे्रि व्यक्त करण्यवसवठी 

एकिेकवस आशलांगन दतेवत, ह्तवांदोलन करतवत, त्यव ्पिवातनू त े

आपल्यव िनवतील प्रेि व्यक्त करतवत. आपि ज्यव िरीरशक्रयव 

करतो त्यविवगे आपले िनच असते. 

 

 यव िनवने अनेक इशतहवस घडशर्ले. बशहिवबवई म्हितवत, 

"िन र्ढवय र्ढवय", "िन तुझां िदु्ध आह ेगोष्ट पृ् र्ी िोलवची!", 

"िन िनवस उिगत नवही आधवर कसव िोधवर्व?" आपल्यव 

िरीरवतील चेतक िन आह.े ते जर अश्थर झवलां तर आपलव श्ववस 

सदु्धव अश्थर म्हिजे जलद होतो . तेच जर िन िवांत असेल तर 

श्ववसोच््र्वस सदु्धव सांथ चवलतो. पि फरक असव आह,े आत्िव 

अचल आह ेतर िन चांचल आह.े शजथे शतथे नको असेल शतथे सदु्धव 

ते जवते. रवजव दषु्यांत र् िकुां तलेची गोष्ट सवांगतवत, ते दोघे सांर्वद 

करीत असतवनव रवजवलव अचवनक बोलवर्िे यतेे . पि रवजव 

म्हितो, "ह ेिकुां तले िलव जवर्े लवगते आह.े पि िवझ ेिन िवत् 



तझु्यवपविीच घटुिळिवर आह!े" सनेुनां सवगरसांगीत भोजन तयवर 

केलेले असते पि त्यवतील भवजी आपल्यवलव आर्डत नवही. 

र्व्तशर्क इतर सर्ा पदवथा उत्ति झवलेले असनूही ती भवजीच तेर्ढी 

आपल्यव िनवत घर करून रवहते.  

 

 असे ह ेिन नको त्यव गोष्टी जपिवरे असते. एखवद्यव गोष्टीत 

आपि िनवने इतके गुांतनू पडतो की त्यवतनू ते िन कवढिे िशु्कील 

होते. सवप कवत टवकतो पि आपले िन शर्चवरवांची कवत टवकत 

नवही. म्हिनू म्हितवत ज्यव िरीरवतील िन प्रसन्सन, सिवधवनी, 

आनांदी असते ते िरीर शनरोगी असते. अजुानवलव भगर्वन श्रीकृष्ि 

सवांगतवत, "अरे त ू श्थतप्रज्ञ हो. ज्यवांच्यवबरोबर लढवयच ेआह ेते 

सगळे िवझे नवतेर्वईक-गरुुजन आहते हव शर्चवर िनवतून कवढून 

टवक." पि अजुानवलव आपले िन आर्रिे कठीि होते. तो पनु्सहव 

पनु्सहव श्रीकृष्िवलव प्रश्न शर्चवरत रवहतो आशि असेही म्हितो, 

"कृष्िव त ूआहसे तरी कुठे कुठे?" श्रीकृष्ि म्हितो, "िी सगळीकडे 

आह.े शनसगवात जसव आह ेतसव तझु्यव िनवतही िी आह.े तझु्यव 

िनवलव शर्र्ेकवने आर्र." 

  



 प्रत्येक िेत्वत कवि करत असतवनव भवर्नव नव िनवलव 

बदु्धीच्यव, शर्रे्कवच्यव अांकूिवने आर्रवरे् लवगते, तरच उत्ति किा 

आपि करू िकतो. िदु्ध हेत ूठेर्नू जर आपि किा केलां र् शनिाय 

घेतलव तर आपले िन आपल्यवलव खवत नवही. 'शर्कल िन आज 

झरुत असहवय'. िनवलव कधी शनरविव येऊन दऊे नये. आपिच 

आपलव परीिक व्हवर्े. आपि केलेल्यव कविवलव आपिच 

आपल्यव िनवची पसांती द्यवर्ी. दसुऱ्यवांच्यव पवर्तीर्र ते अर्लांबनू 

नसवर्ां. आपि आपलां िन ओळखवयलव शिकवर्ां. आपल्यव िनवची 

परीिक आपली बदु्धी असवर्ी. 

 

िन करव रे प्रसन्सन| सर्ा शसशद्धचे कवरि| 

 गेलव गेलव हव नरदहे| िग कैसव रे भगर्ांत||  



मुलाांना कसे वाढवावे? 

  

 सशुिशित पवलकवांची कॉलेजिध्ये शिकिवरी शकां र्व शििि 

पिूा झवलेली िलुां आत्िहत्यव करतवत तेव्हव पवलक चवांगलेच 

हवदरतवत! गोंधळून जवतवत. जे जे चवांगले आह ेते ते त्यवलव दऊेन 

सदु्धव त्यवने असव शर्चवर कव केलव असेल यवचव उलगडव त्यवांनव होत 

नवही. आईच्यव थोरर्ीचे िहत्त्र् आपल्यव सां्कृतीत र्िान केले 

आह.े आई सशुिशित असो नवहीतर अशिशित असो, आजची आई 

िलुवांचव अभ्यवस, शििि, त्यवचे कररअर यव बवबतीत खपूच 

जवगरूक आह.े िहरी भवगवत आपले िलू इांग्रजी िवळेत शिकवरे् 

हव शतचव अट्टवहवस असतो. प्रत्येक िेत्वत त्यवने र्रचे ्थवन 

शिळर्वरे् ही पवलकवांची िवगिी असते. िलुवांची कुर्त लिवत न 

घेतव त्यवांच्यवर्र िवकवंचे, टक्क्यवांचे ओझे लवदले जवते. िलुवांच े

िैिशिक यि ती शिळर् ूिकत असली तरी सां्कवरवची शिदोरी 

कुठेतरी किी पडते आह.े टीन एजसाचे र्वगिे पवशहले र् तसेच 

आजबूवजलूव घडिवऱ्यव गोष्टी पवशहल्यव की ह ेप्रकर्षवाने जविर्ते की 

पवलक अपयिी ठरत आहते ह ेनक्कीच.  

 अलीकडच्यव एकव सांिोधनवतनू हे शसद्ध झवले आहे की 

िलुवांचव बदुध््यवांक र्वढतो आह ेपरांतु त्यवांची भवर्शनक प्रज्ञव किी 

होत चवलली आह.े िलुवांचे भवर्नवांक र्वढर्ण्यवसवठी पवलकवांनी 



जविीर्परू्ाक प्रयत्न करवयलव हरे्. ्र्तःच्यव र् दसुऱ्यवांच्यव भवर्नव 

ओळखिे र् त्यव िोकळेपिवने व्यक्त करिे, भवर्नवांचव उपयोग 

शर्चवरवांनव योग्य शदिव दणे्यवसवठी करिे, दसुऱ्यवांच्यव बवबतीत 

भवर्नीक सविांज्य दवखर्िे ह े िलुवांनव शिकर्ले पवशहजे. िवझ े

प्रत्येक हट्ट परुर्ले जवतवत, िलव हर्ी असलेली प्रत्येक र््त ू

शिळवलीच पवशहजे ही भवर्नव बळवर्त चवलली आह.े यव भवर्नेतनू 

बलवत्कवरवसवरख्यव घटनव घडतवत. 

 िलेु र् पवलक यवांच्यवत ससुांर्वदवचव अभवर् शदसतो. टीव्ही 

शसररयल्स िधील जीर्न र् प्रत्यिवतील जीर्न यवत जिीन-

अ्िवनवचे अांतर असते ह ेपवलकवांनी िलुवांनव सिजवर्नू सवांशगतले 

पवशहजे. भर र््तीतनू एखवद्यव िलुीलव पळर्नू नेऊन शतच्यवर्र 

बलवत्कवर करून शतचव खनू करण्यवइतपत िलेु आज भवर्नेच्यव 

आहवरी जवतवनव शदसत आहते. म्हिनूच भवर्शनक सविांज्य 

गरजेचे झवले आह.े आपली िलेु बवहरे कुठे जवतवत? कुिवबरोबर 

जवतवत? त्यवांचे शित्-िैशत्िी कोि आहते? यवकडे आईने बवरकवईन े

लि शदले पवशहजे. िलुवांनव चवांगल्यव िवळेत ऍडशििन घेऊन शदली, 

िहवगड्यव ट्यिुन लवर्ल्यव, खचवालव पॉकेटिनी शदलव की 

पवलकवांचे कताव्य सांपत नवही. उलट आपल्यव यव सर्ा पररश्थतीत 

त्यवांची जबवबदवरी अशधक र्वढली आह.े िलुवांनव िनी, िोबवईल, 

िोटवर बवईक यवपवसनू दरू ठेर्वयचव प्रयत्न करवर्व. भवर्नवांचव 

उपयोग शर्चवरवांनव शदिव दणे्यवसवठी करतव यवयलव हर्व. यवसवठी 



िलुवांनव र्वचनवची आर्ड जविीर्परू्ाक लवर्वयलव हर्ी. उलटपिी 

हल्ली र्वचन सां्कृती किी होत चवलली आह.े यवलव पवलक 

जबवबदवर नवहीत कव? लहवन र्यवतच जर त्यवांनव चवांगल्यव कथव 

सवांशगतल्यव तर शनशितच त्यवांच्यवत र्वचनवची आर्ड शनिवाि 

होईल.  

 खरांतर आत्तवच्यव आईपेिव आधीची आई थोडी कठोर होती. 

त्यवरे्ळी िलुवांनव गरीबीत जगवयलव लवगत असल्यविळेु िवगेल ती 

प्रत्येक गोष्ट त्यवांनव शिळत नसे. िनवलव आर्र घवलिे, भवर्नवांर्र 

शनयांत्ि ठेर्िे त्यवांनव िक्य होत असे. आतव सर्वंचीच आशथाक 

पररश्थती बदलली आह.े म्हिनूच िलुवांनव पैिवची शकां ित, कष्टवची 

सर्य जविीर्परू्ाक लवर्ली गेली पवशहजे. आज पवलकवांनी आपली 

भशूिकव पडतवळून पवहवयलव नको कव? िलुवांनव चवांगले र्वईट 

यवतील फरक सिजवर्नू सवांगवयलव हर्व. चवांगले आदिा त्यवांच्यवपढेु 

ठेर्वयलव हरे्त. अभ्यवसवबरोबर यव सर्ा सां्कवरवांबवबत पवलकवांनी 

जवगरूक रवहवयलव हरे्. िलुवांचे लवड जरव जपनूच करवयलव हरे्त. 

त्यवांच्यवर्र जव्त पैसे खचा करण्यवपेिव किी खचा करव र् 

त्यवांच्यवसवठी दपु्पट रे्ळ द्यव असे म्हिवरे्से र्वटते पि ददुरै्वने 

त्यवच्यव उलट पररश्थती शदसते. आजबूवजचूे र्वतवर्रि, 

करििकुीची सवधने, शित्-िैशत्िी यवांचव प्रभवर् िलुवांच्यवर्र खपू 

असतो. म्हिनू आपल्यव सां्कवरवची शिदोरी एर्ढी िोठी हर्ी की 



यव र्वतवर्रिवलव परुून उरेल. नवहीतर आजचे पवलक सशुिशित 

असनू सदु्धव िलुवांच्यव बवबतीत ते किी पडले असे होईल!  



**माझ्या जीवनातील टत्रनिंग पॉई ांट** 

  

सवांगली िवझे िवहरे. शर्र्वहवनांतर िी कवगर्वड सवरख्यव 

खेडेगवर्वत आले. सवांगलीत िी एि.एस.ई.बी िध्ये नोकरी करत 

होते. लग्नवनांतर नोकरी सोडवर्ी लवगली कवरि िवझी नोकरी 

िहवरवष्र रवज्यवत होती. कवगर्वड ह ेकनवाटकवतील गवर्. खेडेगवर् 

्र्ीकवरलां र् नोकरी सोडली म्हिनू िलव कवही पररशचत हसले. 

िनवत असेल र् शजद्द असले तर आपि जवऊ तेथे नक्कीच 

कवहीतरी चवांगले करू िकतो, यवर्र िवझव प्रचांड शर्श्ववस! िलव 

कवगर्वड लव येऊन पन्सनवस र्रे्ष झवली. म्हिजे पन्सनवस र्र्षवंपरू्ीच े

खेडेगवर् शकती खेडे असेल कल्पनव करव. पि उलट िलव ह ेएक 

आव्हवनच र्वटले. 

 कवगर्वड लव िरवठी प्रवथशिक िवळव होती सरकवरन े

कवढलेली, पि ्र्तःची इिवरत िवळेलव नसल्यविळेु र्गा 

भवड्यवच्यव चवर-पवच शठकविी भरवयचे. िी र् िवझ्यव एकव 

सिशर्चवरी िैशत्िीने गवर्वतल्यव पढुवऱ्यवांची एक िीशटांग बोलवर्ली. 

िवळेलव ्र्तःची इिवरत व्हवर्ी यवसवठी कवय करवर्े लवगले यवची 

आखिी केली. आम्ही दोघींनी बवहरे गवर्च्यव लोकवांिी आशथाक 

िदतीसवठी पत्व्यर्हवर सरुू केलव. पशहलव पवच हजवर रुपये चव चेक 

िवझ्यव पत्वलव उत्तर म्हिनू बवरवितीच्यव डॉ. िोकविी यवांनी 



पवठशर्लव. खपू आनांद झवलव. हव आनांद िब्दवत सवांगतव यते नवही! 

आम्ही झपवटल्यवसवरखे कवि करत होतो. 1984 सवली िवळेलव 

्र्तःच्यव चवर खोल्यव आम्ही बवांधनू पिूा करू िकलो. उर्ाररत 

आर्श्यक खोल्यव सरकवरने पढेु बवांधनू शदल्यव. यवसवठी झवलेलव 

शर्रोधही आम्ही सहन केलव. परिेश्वर िक्ती दतेो! पढेु िग गवर्वत 

िशहलव िांडळवची ्थवपनव झवली. गवर्वतल्यव र्दृ्धवांचव सरे् केलव 

आशि तहशसलदवरवकडून त्यवांनव र्दृ्ध पेन्सिन शिळर्नू शदली. 

 सिवजवलव उपयोगी अिी अनेक शिशबरे घेतली. त्यवतील 

रक्तदवन, नेत्दवन, िशहलव शिशबर ही चवांगलीच यि्र्ी झवली. 

शर्द्यव्यवचं्यव सवठी िैिशिक शिशबर घेतले, यव शिशबरवसवठी 

पणु्यवहून "जविीर्" सांघटनेचे कवयाकते आले. त्यवरे्ळी कवनडी 

लोक आिच्यवर्र थोडे नवरवज झवले. 

 अपांगवांनव त्यवांनव उपयोगी असे कॅशलपसा बटू, तीन चवकी 

सवयकल शिशबरव द्ववरे शिळर्नू शदली. शकतीतरी लेखकवांची 

व्यवख्यवने आयोशजत केली. 

 अिी अनेक सविवशजक कविे करत करत आयषु्यवची 

सांध्यवकवळ झवली, पि तरीही ्र््थ बसर्त नवही म्हिनू िशतिांद 

िलुवांनव अथवाजान व्हवरे् म्हिनू प्रयत्न करते आह.े 



 यव सर्ा सविवशजक कविवांिध्ये नर्ऱ्यवची पिूापिे सवथ 

शिळवली. जीर्न सिवधवनवने भरून गेले. ज्यव िरीरवतले िन आनांदी 

सिवधवनी असते ते िरीर शनरोगी असते. 

 खेड्यवत आले म्हिनू कधीच दःुख झवले नवही, तर तेथ े

आर्डिवरे कवि करतव आले. आशि म्हिनूच लग्न हव िवझ्यव 

जीर्नवतील एक िोठव टशनंग पॉइांट ठरलव, ज्यवने िलव आज 52 

र्रे्ष आनांदवत ठेर्ले.  



लॉकडाऊन मी आत्रण माझां मनस्वास््य 

 

 'दिे लॉकडवऊन' हव िब्द आयषु्यवत िी कधीच ऐकलव 

नव्हतव. आिीबविी ऐकली होती, थोडीफवर अनभुर्ली; पि 

लोकवांच्यव तीव्र शर्रोधविळेु, टीकेिळेु ती उठली. पि आतव ज े

घडले ते सगळेच अघशटत! आयषु्यवत दोन िोठे िहवपरू पवशहले. 

लोकवांचे हवल झवले. अनेक जि एकिेकवांच्यव िदतीलव धवर्ले र् 

यवतनू सगळेच पनु्सहव सवर्रले, उभे रवशहले. आतव आलेलां सांकट ह े

जवगशतक आह.े िी कवगर्वड सवरख्यव लहवन गवर्वत रवहत.े येथील 

जीर्न सरुशित. पि िवचा 13-14 तवरखेलव covid-19 यव 

शर्र्षविचूी बवतिी र्वचली. लहवन असलेली बवतिी बघतव बघतव 

प्रचांड िोठी बवतिी झवली! जर्ळजर्ळ सर्ा यरुोपीय दिे यव 

िहविवरीत सवपडले. सगळे नीट सिजवयच्यव आतच परदिेवत 

लोक पटवपटव िरवयलव लवगले. व्हवट्सअप र्र करोनव शिर्वय 

दसुरव िेसेजच नसवयचव. कवळजी किी घ्यवयची, कवय खवयचे, 

कवय प्यवयचे एक नव दोन! िन गोंधळून जविवर नवही कव?  

 िी रोज न चकुतव सहव र्वजतव शफरवयलव जवते. लॉकडवऊन 

जवहीर झवलव आशि िवझे बवहरे शफरिे बांद झवले. र्दृ्ध िविसवने 

अशधक कवळजी घ्यवयलव हर्ी हव सर्वंचव सांदिे. िी पि शर्चवर 

केलव की आपिच आपली कवळजी घेिां आर्श्यक आह.े 

दसुऱ्यवलव आपल्यवपवसनू उपद्रर् नसवर्व म्हिनू िग िी 



नेहिीच्यवच रे्ळी पि अांगिवत शफरवयलव सरुुर्वत केली. बवहरे 

शफरवयलव जविे ह ेजेर्ढे उत्सवहर्धाक असते तसे अांगिवतले नवही. 

दधुवची तहवन तवकवर्र भवगर्वर्ी. आईर्शडलवांच्यव सां्कवरविळेु िी 

तिी धीट ्र्भवर्वची झवली आह.े घरवत कोिीही आजवरी पडल े

तर न घवबरतव िी अनेक तऱ्हनेे त्यवांनव बरे करण्यवचव प्रयत्न करते. 

आतव आलेल्यव यव व्हवयरस िळेु िोकळेपिव हव िब्द सांपलव. 

कॉलनीत िवझ्यव िैशत्िी आहते पि लॉकडवऊन िळेु आिचे 

एकिेकींकडे जविे बांद झवले. फोनर्र िनिोकळ्यव गप्पव होत 

नवहीत. र्यवतल्यव अांतरविळेु घरवतल्यवांिी फवरसे बोलिे होत नवही. 

त्यविळेु नवही म्हटले तरी थोडव एकलकोंडेपिव आलवच. पि एर्ढां 

िवत् खरां, की िी अध्यवत्ि र्वचलेलां असल्यविळेु िवझी िनश्थती 

िी शबघडू शदली नवही. िविसवच्यव जीर्नवलव अध्यवत्िवची बैठक 

असली म्हिजे त्यवचे िन भयभीत होत नवही. ते सांकटविी 

िकुवबलव शनशितच करू िकते. सरुशित अांतर, ्र्च्छतव, िव्क 

र्वपरिे, योग्य आहवर यविळेु यव व्हवयरसलव आपि सगळेच दोन 

हवत दरू ठेर् ूिकतो ही खवत्ीच होती.  

 िी करीत असलेले सविवशजक कवि लॉकडवऊन िळेु बांद 

पडले. िशतिांद िलुवांकडून िवळेत ज्यव कलव र््त ूबनर्नू घेतल्यव 

जवतवत त्यव शर्क्रीच्यव िवध्यिवतनू िी सिवजवपढेु आिते. हते ूहवच 

की यव िलुवांनव थोडेफवर अथवाजान व्हवरे्. यव कविविळेु िलव 

िवनशसक सिवधवन शिळत होते. ज्यव िरीरवतलां िन आनांदी, 



सिवधवनी असतां ते िरीर शनरोगी रवहतां. म्हिनू िग िी दसुरेच एक 

कवि शनर्डले. तीन शर्द्यव्यवंच्यवकडून िी ऑनलवईन गीतव 

अध्यवय पवठ करून घेतले. यवत िवझव दीड तवस छवन जवत अस.े 

श्री र्विनरवर् पै म्हितवत तसे आपिच आपल्यव जीर्नवचव 

शिल्पकवर असतो. यव गोष्टीची िनविी पक्की खिूगवठ 

असल्यविळेु टीव्हीर्रील बवतम्यवांिळेु िी फवरिी सैरभैर होत नसे. 

बवतम्यव ऐकतवनव थोडी िनवची चलशबचल व्हवयची, पि पनु्सहव त े

श्थरवर्वयचे. िी र्यवच्यव चवळीसवव्यव र्र्षवापवसनू अनेक 

सविवशजक उपक्रि कवगर्वड येथे िैशत्िींच्यव सहवय्यवने रवबशर्ले. 

पि लॉकडवऊन िध्ये सर्ाच गोष्टी ठप्प झवल्यव. िी एक उत्ति 

र्वचक आह.े आर्डलेल्यव पु् तकवांच्यव लेखकवांनव िी पते् शलहीत 

असे. अनेक लेखकवांची उत्तरे िलव आली आहते. ती िवझ्यव सांग्रही 

आहते. तो एक ठेर्व म्हिनू िी जपलव आह.े यव शलखविवचव 

लॉकडवऊनच्यव कवळवत िलव उपयोग झवलव. सविवशजक कवि 

करीत असतवनव कवही किायोग्यवांचव पररचय झवलव होतव. म्हिनू िी 

त्यवांच्यव कवयवाबद्दल शलहवयच ेठरशर्ले. 6 किायोग्यवांच्यवर्र िी लेख 

शलशहले. यव लेखवांर्र िवझ्यव नवतेर्वईकवांनी शलखवि चवांगलां 

असल्यवचां ित शदलां. म्हिनू िी सचुले तसे इतर शर्र्षयवर्रशह लेख 

शलशहले. यव कवळवत िवझे 17 लेख शलहून झवले. शदर्स खपू 

आनांदवत र् भरभर गलेे. त्यवचे इ-बकु ही आतव प्रशसद्ध होत आह.े 

लॉकडवऊनचव असवही एक सदपुयोग िलव करतव आलव.  



सन्मानाने मिण्याचा िक्क 

 

सन्सिवनवने िरण्यवची तरफदवरी करवर्ी की नवही हव एक 

िोठव प्रश्न आह.े कोित्यवही ही नर्ीन कल्पनेलव सरुुर्वतीच्यव 

अर््थेत फवर िोठव शर्रोध असतो. आतव शर्धर्व शर्र्वह घ्यव 

ज्यवांनी यव कल्पनेचव प्रथि परु्कवर केलव त्यवांनव शर्रोधकवांच्यव 

अशत प्रखर शर्रोधवलव तोंड द्यवर्े लवगले. हृदयवची उघडी िस्त्रशक्रयव 

आतव सर्ािवन्सय झवली आह े पि यव िेत्वतील सरुुर्वतीच्यव 

शर्िवरदवांनव शर्रोधकवांच्यव घोर टीकेलव तोंड द्यवरे् लवगले आह.े 

सवशर्त्ीबवई फुले यवांनव स्री शिििवांसवठी शकती कष्ट आशि अपिवन 

सहन करवर्व लवगलव? िविसवन े शर्ज्ञवनवच्यव सहवय्यवने जन्सिवर्र 

आपले शनयांत्ि आिले िग त्यवने ्र्तःचव ितृ्य ू ्र्तःच्यव 

िजीप्रिविे कव आि ू नये? िरिवच्यव हक्कवची िवगिी शर्कृत 

िनोर्तृ्तीच्यव लोकवांच्यव डोक्यवतनू शनघवलेली एक कल्पनव आह े

असे म्हितव यिेवर नवही. श्री गोपवळ िांडशलक यवांच्यव िरिवच्यव 

हक्कवच्यव कल्पनेलव न्सयवयितूी छगलव यवांनी पवशठांबव शदलव होतव. 

प्रख्यवत लेखक श्री आथार कोटलर यवांनी आत्िहत्येच्यव िवगवाने 

जीर्न सांपशर्ले, श्री शर्न्टन चशचाल यवांचव िलुगव श्री रॅडॉल्फ 

चशचाल यवांची पत्नी श्रीिती जनू ्पेन्ससर चशचाल शतने आत्िहत्येचव 

िवगा ्र्ीकवरलव कवरि शतलव हवडवचव कका रोग झवललेव होतव. 



ख्यवतनवि सांगीत शदग्दिाक श्री हांसरवज बेहले ह ेकका रोगवने शनधन 

पवर्ले. डॉक्टरवांनी िस्त्रशक्रयेचव सल्लव शदलेलव असनू सदु्धव तो न 

िवनतव ते ितृ्यलूव सरळ सरळ सविोरे जवण्यवचे पसांत करतवत. 

्र्वतांत्र्यर्ीर सवर्रकर यवांनी िरिवच्यव हक्कवची जरुरी असल्यवच े

ित एकव लेखवद्ववरे िवांडले होते आशि त्यवांनी आपल्यव िेर्टच्यव 

आजवरवत और्षधी उपवय योजनेचव त्यवग केलव होतव. जनै आचवया 

सल्लेखनेच्यव िवगवाने ितृ्यलूव सविोरे जवतवत. ्र्तांत्प्रज्ञवर्तृ्तीच्यव 

शर्चवरर्ांत श्रीिशत िकुां तलव परवांजपे यव िरिवच्यव हक्कवच्यव 

कल्पनेच्यव जोरदवर परु्कत्यवा होत्यव. सवने गरुुजी यवांनी जीर्न 

सांपर्ण्यवसवठी आत्िहत्येचव अर्लांब केलव. असवध्य रोगवने जजार 

झवलेलव एखवदव िविसू आत्िहत्यव करवर्यवस शनघवलव तर यव 

जीर्वची िरिवची र्वट अडशर्ण्यवची िवझी िळुीच इच्छव नवही असे 

अिेररकन पांशडत 'ब्रेल ड्यरूवांट' म्हितवत. यवतील एकही व्यशक्त 

शर्कृत शर्चवरसरिीची नवही. 

 कवही र्र्षवापरू्ी सवांगली शजल्ह्यवतल्यव एकव गवर्वतील एकव 

र्दृ्ध जोडप्यवने आत्िहत्यव केल्यवची र्वतवा आली होती. त्यवतील 

नर्ऱ्यवचे र्य 80 होते र् बवयकोचे र्य होते 70. नर्रव दिेकरी र् 

बवयको िहवरोगी. यव जोडप्यवने पवण्यवत उडी िवरून जीर् शदलव! 

म्हिजे ज्यव व्यक्ती असवध्य रोगवने आजवरी असतवत त्यवत 

आत्िहत्येचव अर्लांब करतवनव शदसतवत म्हिजे तो शनिाय सर्ा्र्ी 

त्यवांचव ्र्तःचव असतो. असव शनिाय घ्यवर्व अिी त्यवांच्यवर्र 



कुिीही ही सक्ती केलेली नसते. ज्यवांनव िरिवची िळुीसदु्धव इच्छव 

नवही अिवांनव र्त्यवर्रील अपघवतवत िरि येत!े ही सांख्यव पि 

खपूच आह ेर् ज्यवांनव जीर्न नकोसे झवले आह ेत्यवांनव कवयदव िरु 

दते नवही ही अिी शर्सांगती. 

 सर्ा जीर्नवचव िेर्ट ितृ्यनेू होतो ह ेसर्वंनवच िवशहत असते, 

पि यवची तीव्र जविीर् र्दृ्धवर््थेत होते. र्दृ्धवर््थेत िविसवचे िन 

यव शर्चवरवने व्यवपनू जवते. र्दृ्धवर््थेत िविसवलव एकवकीपिव, 

परवर्लांबन, अनवरोग्य यवसवरख्यव सि्यवांनव सविोरे जवरे् लवगते. 

जसव कवळ जवईल तिव यव सि्यव शबकटच होत जवतवत. 

जगण्यवतील आनांदवची, सखुवची भवर्नव झपवट्यवने किी व्हवयलव 

लवगते आशि दःुखवचव, यवतनवांचव भवग शदन प्रशतशदन र्वढवयलव 

लवगतो. रे्गरे्गळ्यव व्यवधींच्यव प्रवदभुवार्विळेु र्वगण्यवर्र र् 

खवण्यवर्र बांधने येतवत. अिव पररश्थतीतनू जवत असलेली 

नटसम्रवट नवटकवतील कवर्ेरी म्हिते, "ह ेिवगे जवऊन आपल्यवलव 

तरूि होतव येत नवही!" अिव रीतीने जगण्यवची गोची होते. यव 

पररश्थतीत आपल्यवलव िरि तरी शर्नवआयवस यिेवर की नवही? 

असव शर्चवर िविसवांच्यव िनवत येत असिवर. िरि तर टवळतव यते 

नवही आशि नैसशगाक ररत्यव िरि येईपयंत थवांबवयचे म्हटले तर त े

तसे येईपयंत िरीरवची अर््थव कवय झवलेली असले यवची 

अटकळ बवांधतव यते नवही. यव अर््थेतनू सटुकव करून घ्यवर्ी असे 

र्वटत असेल त्यवांनव िरिवच्यव हक्कवांची प्रवप्ती सांकटकवळी बवहरे 



जवण्यवसवठी असलेल्यव र्वटेसवरखी र्वटेल. जीर्न ह े िलू्यर्वन 

आह ेआशि त्यवचे कोित्यवही पररश्थतीत रिि केलचे पवशहजे. ज े

जे यव ितवचे लोक आहते त्यवांचव हव दवर्व परोपदिेी पवांशडत्य 

यवप्रकवरचव असण्यवची फवर िोठी िक्यतव आह.े 'कोित्यवही 

पररश्थतीत जीर् रिि' यव चळर्ळीचे इटलीतील एक प्रिखु प्रिेत े

फ्लोरेन्ससचे आचाशबिप 'कवशडानल बेनेल्ली' यवांनव हृदय शर्कवरवचव 

झटकव आल्यवर्र त्यवांनव व्हेंशटलेटरर्र ठेर्ण्यवत आले होते, पि 

तमु्ही र्वचण्यवची िक्यतव नवही ह ेत्यवांनव डॉक्टरवांनी सवांशगतल्यव र्र 

त्यवांनी आपल्यवर्र चवल ू असिवरे उपचवर थवांबशर्ण्यवची शर्नांती 

केली आशि आपिवस घरी पोहोचशर्ण्यवस सवांशगतले. 

 ह ेजे जीर्न आहे ते िेर्टी आह ेतरी कुिवचे? ते सांपशर्ि े

अगर चवल ूठेर्िे यवचव शनिाय करण्यवचव अशधकवर कोिवचव आह?े 

म्हिजे खरोखर कुिवचव असलव पवशहजे? हव अशधकवर सरकवरलव 

कव र् किवसवठी असवर्व? सखु िनु्सय झवलेले जीर्न सरकवर पनु्सहव 

सखुपिूा आशि अथापिूा करू िकत नवही, तर सांबांशधत िविसवलव 

त्यवची इच्छव असली तरी ते जीर्न नैसशगाकररत्यव िरि यणे्यवपरू्ीच 

सांपशर्ण्यवचव कोित्यव तत्र्वच्यव आधवरे अटकवर् करत?े 

िविसवलव सखुी होण्यवस िदत करिे, िविसू सखुी होईल अिी 

पररश्थती शनिवाि करिे ह े सरकवरचे उशद्दष्ट असल े पवशहजे. 

एखवद्यवचे जीर्न जगण्यवच्यव लवयकीचे आह े शकां र्व नवही ह े

ठरशर्ण्यवचव अशधकवर कुिवचव? त्यव त्यव िविसवचव ्र्तःचव की 



सरकवरचव? िग त्यवने त्यवलव नैसशगाकपिे िरि येईपयतं जगलेच 

पवशहजे ही सक्ती कव म्हिनू?  

 िविसू जन्सिवलव यतेवनव एकटवच येतो आशि जवतवनव ही तो 

एकटवच जवतो. त्यवलव होिवऱ्यव रे्दनव त्यवलव एकट्यवलवच सहन 

करवव्यव लवगतवत. त्यवचे अगदी जर्ळचे िविसू सदु्धव त्यवलव िदत 

करण्यवस असिथा ठरते. िग त्यवलव यव पररश्थतीतनू सटुकव करून 

घ्यवयची असेल तर त्यवच्यव िवगवात कवयद्यवची धोंड किवलव? 

िविसवलव िरिवचव हक्क बहवल केलव तर यव सर्लतीचव 

गैरफवयदव घेतलव जवईल असव आिेप शर्रोधकवांकडून कव घेतलव 

जवतो? त्यवत शकतीसे त्य आहे? कवरि जगवत असव एकही 

कवयदव नवही की ज्यवचव दरुुपयोग शबलकुल केलव जवत नवही. पि 

असे आह े म्हिनू योग्य ते कवयद े करण्यवचे र् उशचत ते हक्क 

िविसवलव दणे्यवचे आपि थवांबर्त नवही. शिर्वय िरिवच्यव 

हक्कवच्यव सर्लतीचव दरुुपयोग होण्यवची, कुिवकडून तरी 

गैरफवयदव घेतलव जवण्यवची िक्यतव अगदी अत्यल्प आह.े 

िविसवच्यव ज्यव िलूभतू प्रर्तृ्ती आहते त्यविधील सर्वात प्रबळ 

प्रर्तृ्ती म्हिजे ्र्तःचे अश्तत्र् शटकशर्ण्यवची प्रर्तृ्ती, जगत 

रवहण्यवची प्रर्तृ्ती. म्हिनूच अगदी नवइलवज झवल्यवशिर्वय 

िविसवांसकट कोितवही प्रविी सहजवसहजी िरवयलव तयवर नसतो. 

पवण्यवत उडी िवरुन जीर् दिेवरव सदु्धव पवण्यवत पडल्यवर्र त्यवलव 

र््तशु्थतीचे भवन येते र् तो र्वचर्व म्हिनू ओरडतो. आजवरी र्दृ्ध 



केर्ळ िरतव येत नवही म्हिनु जगत असतवत. िरिवच्यव हक्कवलव 

शर्रोध करिवरे दसुऱ्यवच्यव िनवचव शर्चवर करतवत. त्यवांनी जर 

्र्तःच्यव िनवचव शर्चवर केलव तर त्यवांचव हव शर्रोध िवर्ळेल.  

 िरिवच्यव हक्कवलव शर्रोध करिवऱ्यवांनव ्र्तःलव 

पिवघवतवचव जबरद्त झटकव येऊन िोचनीय अपांगत्र् आले, 

कका रोगवसवरखव असवध्य रोग झवलव, टोकवच्यव िवरीररक 

दबुालतेिळेु जीर्न परवर्लांबी र् एकवकी झवले तर त्यवांची 

परदःुखिीतल ही शर्चवरसरिी रवहिवर नवही. नकुसवनीत आलेलव 

र् पनु्सहव नफव करू लवगण्यवची िक्यतव न उरलेलव व्यवपवर व्यवपवरी 

र् कवरखवनदवर गुांडवळून टवकतो त्यवचप्रिविे जीर्नवचव व्यवपवर 

नकुसवनीचव झवल्यवर्र तो आर्रतव घ्यवर्व असे र्वटि े र् तिी 

िवगिी करिे यवत कवहीच अर्व्तर् शकां र्व गैरर्वजर्ी नवही. पि 

लोक ह ेपटर्नू घेत नवहीत. नटसम्रवट िधील आप्पव बेलर्लकर 

म्हितवत," लोक िदू्र गोष्टी पटर्नू घेतवत, िोठ्यव नवही." िवझे तर 

असे ित आह े की आपि यवपढेु जवऊन कठोर र्व्तर् आशि 

तका िवस्त्र यवर्र आधवररत भिूीकव िरिव शर्र्षयीची ्र्ीकवरवर्ी. 

जन्सि ितृ्य ूयव गोष्टी आहते. जन्सिवसवठी प्रसशूतगहृ आहते तसे िरि 

प्रशक्रयेसवठी िहवशनर्वाि गहृ कव नसवरे्? आपल्यवलव जर सलुभ 

प्रसतूी गहृ चवलते तर सलुभ िहवशनर्वाि गहृ कव चवल ूनय?े ज्यवांनव 

िनवपवसनू ितृ्य ूहर्व आह ेत्यवांनव येथे दवखल करून घ्यवरे्.  



माझे वत्रडल श्री त्रभडे शास्त्री 

 

 िी िलव भेटलेल्यव सहव किायोग्यवांच्यवर्र लेख शलशहले. 

त्यवचे कवरि आम्हव भवर्ांडवांच्यव र्र आई-र्शडलवांनी केलेले 

किायोगवचे सां्कवर. िवझे र्डील श्रीपवद हरी शभडे िवस्त्री ह े

शिििवने आशका टेक्ट. घरची अत्यांत प्रशतकूल पररश्थती असनू 

सदु्धव त्यवांनी ह ेशििि िुांबईिध्ये घेतले. पिुे येथे कवही र्रे्ष त्यवांनी 



व्यर्सवय केलव. पिुे येथील शिर्वजीनगर िधील कवही इिवरतींच े

नकविे कवढून दऊेन ्र्तःच्यव शनरीििवखवली त्यव बवांधल्यव. 

अजनूही त्यवतील कवही इिवरती डौलवत उभ्यव आहते. त्यवरे्ळी 

बवांधकविवच्यव सवशहत्यवत कसलीच भेसळ करण्यवची र्तृ्ती नव्हती. 

सर्ा कवरभवर सचोटीचव! पि र्शडलवांच्यव नशिबवत कवही रे्गळेच 

शलशहले होते. त्यवांनव गीतव प्रर्चनकवर श्री सदवशिर् िवस्त्री शभडे ह े

पिुे येथेच भेटले आशि र्शडलवांचे जीर्न आिलूवग्र बदलले. ह े

सदवशिर् िवस्त्री शभडे अांध होते. पि त्यवांचव गीतव अभ्यवस उत्ति 

होतव. त्यवांनी िवझ्यव र्शडलवांनव गीतेची सांथव शदली. र्शडलवांनी 

आपलव व्यर्सवय सोडून शदलव र् गीतव प्रर्चनवकडे र्ळले. पि 

नसुत्यव गीतव प्रचवरवर्र सांसवर कसव चवलिवर? िग त्यवांनी जिखांडी 

च्यव सां्थवशनक पटर्धान यवांचेकडे नोकरी धरली. सां्थवशनक 

पटर्धानवांच्यव कडे बवांधकविवचे कवि किीच असवयचे. त्यविळेु 

त्यवांनी ह ेकवि सोडून शदले र् शहांदी शर्र्षय शिकशर्ण्यवचे र्गा घेण्यवस 

सरुुर्वत केली. त्यवच बरोबर गवर्ोगवर्ी जवऊन त्यवांनी गीतेर्र 

प्रर्चने दणे्यवस सरुुर्वत केली. 

 

 त्यवांची प्रर्चने अशतिय लोकशप्रय झवली. लोकवांनी प्रर्चन 

ऐकल्यवनांतर शदलेल्यव शबदवगी र्र सांसवर चवलिे अर्घडच. त्यविळेु 



आम्ही चवरही बशहिींनी आपल्यव बदु्धीच्यव जोरवर्र कसल्यवही 

र्शिल्यवचव उपयोग न घेतव र्गेर्ेगळ्यव िेत्वत नोकऱ्यव 

शिळशर्ल्यव आशि र्शडलवांच्यव सांसवरवचे तवरू आशथाकदृष््टयव पैल 

शतरवलव लवर्ले. 

 

 गीतेत सवांशगतलेलव किायोग िलुींनी अांगी बविर्लेलव होतव. 

आिची आई तर खरी शनष्कवि किायोगी होती. अशतिय सोशिक, 

कोंड्यवचव िवांडव करिवरी, कसलीही अशभलवर्षव नसललेी. शतने 

लग्न केले होते एकव आशका टेक्टिी पि आयषु्य गेले 

प्रर्चनकवरवच्यव सवथीने. किवची तक्रवर नसल्यविळेु शतने अत्यांत 

शनष्कवि बदु्धीने उत्ति सांसवर केलव. र्शडलवांनी लोकवांनव किायोग 

शिकशर्लव पि आईने तो आत्िसवत केलव होतव. िवझे र्डील 

अशतिय धवडसी. गीतव प्रचवरवसवठी ते भवरतभर शफरले. एर्ढेच 

नव्ह े तर गीतेर्र प्रर्चने दणे्यवसवठी ते लांडन, आशफ्रकव आशि 

शसलोन येथेही गेले होते. जर्ळ ्र्तःचव पैसव नवही. लोकवांनी 

शदलेल्यव अथासहवय्यविळेु ते इतके शहांडू िकले. श्री रविवर्र त्यवांची 

भक्ती. त्यवनेच आपल्यव हवतनू ह ेकवया घडर्नू घेतले ही दृढश्रद्धव! 

त्यवांनी आपल्यव प्रत्यके प्रर्चनवच्यव शर्र्षयवर्र छोटी पशु्तकव 

शलशहली र् ती छवपनू घेतली. नांतर ते सर्ा एकशत्त करून 



'अध्यवशत्िक प्रर्चने' ह ेनवर् दऊेन एक िोठे पु् तक कवढले. ह ेसुद्धव 

त्यवांनी लोकवांच्यव अथासहवय्यविधनूच केले. 

 

 त्यवांनी आपल्यव र्यवची सवठी सवठ गवर्ी जवऊन तेथे गीतेर्र 

प्रर्चने करून सवजरी केली. आई र्शडलवांनी शदलेली गीतेच्यव 

सां्कवरवची शिदोरी आम्हव सर्ा भवर्ांडवांनव आयषु्यभर उपयोगी 

पडली. त्यवांच्यव यव सां्कवरविळेुच िी थोडेफवर सविवशजक कवया ही 

करू िकले. 

 

 

  



माझे पती 

 िवझे पती कै. सतीि पटर्धान ह ेकवगर्वड येथील शिर्वनांद 

कॉलेजिध्ये इांग्रजी शर्र्षयवचे प्रवध्यवपक होते. इांग्रजी शर्र्षयवर्र 

त्यवांचे अशतिय प्रभतु्र्. अशभिवनवने सवांगवरे्से र्वटते की यव 

पांचक्रोिीत त्यवांच्यवसवरख े इांग्रजी असिवरी कोिीही व्यक्ती 

सवपडिवर नवही. नोकरी लवगल्यव लवगल्यव व्हवईस शप्रशन्ससपलची 

जबवबदवरी त्यवांच्यव गळ्यवत पडली यव इांग्रजी शर्र्षयविळेुच. ती 



त्यवांनी अखेरपयंत शनभवर्ली. सतीिरवर् अत्यांत शनगर्ी ्र्भवर्वच े

होते. र्वचनवचव व्यवसांग िोठव होतव र् तो अखेरपयंत होतव. जेर्ढी 

िरवठी पु् तके र्वचली तेर्ढीच इांग्रजी. खेडेगवर्वत अनेक बवबतीत 

रवजकवरि करिवरे लोक असतवत. पि यवांच्यव व्यशक्तित्र्वच े

रै्शिष््ठय म्हिजे ते जे शिकर्वयचे ते अशतिय िनःपरू्ाक, कुिविीही 

तोडून बोलिवर नवहीत, दसुऱ्यवलव सिजनू घिेवरे, अत्यांत सवधी 

रवहिी असिवरे, त्यवचव प्रभवर् शनशितच लोकवांचे र्र पडवयचव.  

 

 यवांच्यव सवधेपिवची एक हकीगत सवांगते, यव कॉलजेच े

सां्थवपक श्री िशल्लकवजुान ्र्विी होते. पढेु त्यवांचे शिष्य 

आदरिीय श्री शसदे्धश्वर ्र्विी आहते. हे ्र्विी अधनू िधनू 

कॉलेजलव भेट द्यवयचे. एकदव ते ्टवफरूििध्ये बसल्यव र्ेळी 

प्रवध्यवपकवांनव म्हिवले की शििकवांची रवहिी सवधी असवर्ी. 

खेड्यवतील िलेुशह पररश्थतीने गरीब असतवत. त्यविळेु शििकवांनी 

ही सवधी रवहिी ्र्ीकवरवर्ी म्हिजे िलुवांनव शििक ह े

आपल्यवतलेच एक र्वटतवत. िवझ्यव शि्टरवांनव ह ेबोलिे अशतिय 

पटले र् त्यवांनी नेहिी घवलत असलेले पॅन्सट िटा हव पोिवख बदलनू 

नेहरू िटा र् शर्जवर नेहिीसवठी ्र्ीकवरली र् डोक्यवर्रचे केस 

सगळे कवढून टवकून शतथे गवांधीटोपी धवरि केली. ् र्तःच्यव दहेवलव 



नटशर्ण्यवची जरुरी नवही हव गीतेत सवांशगतलेलव शर्चवर त्यवांनी लगेच 

अांगीकवरलव. आई-र्शडलवांच्यव र्र त्यवांचे शनतवांत पे्रि. कधीच त्यवांनव 

दखुवर्ले नवही. ते पत्नीलवही शततक्यवच आदरवने र्वगर्वयच.े 

िवझ्यव प्रत्यके सविवशजक कवयवात त्यवांची िोलवची िदत झवली 

आह.े पडद्यवआड ची सतेू् जो सवांभवळतो तोच खरव फवर िहत्त्र्वचव 

असतो. शर्शहत किा अत्यांत प्रविवशिक पिे केले र् र्दृ्धवपकवळी ही 

जे िक्य होईल ते सर्ा कवही त्यवांनी केले. त्यविळेु त्यवांच े्र्तःचे 

र्दृ्धपि आनांदी गेलेच पि घरवतील सर्ा सद्यवांनवही त्यविळेु 

सिवधवनवत रवहतव आले. 

 

 त्यवांनी तीस र्रे्ष कॉलेजिधील िलुवांनव शिकर्ण्यवचे कवि 

केले र् ितृ्यनूांतर सदु्धव आपलव दहे शिरज िेशडकलच्यव शर्द्यव्यवंनव 

द्यवर्व म्हिजे ते शर्द्यवथी िवझव दहे अभ्यवसवसवठी र्वपरतील असे 

त्यवांनी शलहून ठेर्ले. जी व्यक्ती शन्र्वथा, शनष्कवि बदु्धीने आयषु्य 

जगते र् ितृ्य ूनांतरही आपलव हव शर्चवर रवबर्वयलव सवांगते त्यवलव 

िोि नक्कीच शिळिवर. म्हिनूच त्यवांनव सच्चव किायोगी असे 

सगळेच म्हितवत. 

 

 



शित्हो 

पसु्तकां  वाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां 

त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार् या माणसाांहून अविक प्रगल्भ 

आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण येतां. 

इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण दतेात. 

पण मानव हा असा प्राणी आह ेज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता 

वजवांत नसलेल्या माणसाांच ेअनभुवही वशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. 

माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू दशेातल्या माणसाांचे 

अनभुव समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष 

अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभुव, 

त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे 

करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 
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