
 

 

 

 

  



कोरोना व्हायरस च िंतन 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  

  



कोरोना व्हायरस च िंतन 

 

 

श्री. विलास विमराि कोळी 

 

 

 

 

 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

  



कोरोना व्हायरस च िंतन  

श्री. विलास विमराि कोळी. 

पत्ता: िूमकर वनिास, दत्त मिंददरासमोर, आिंबेगाि बु. पुणे 

४११०४६. 

फोन: ९७६३०८४४९९ 

Email: kolivilas2@gmail.com 

या पुस्तकातील लेखना े सिव हक्क 

लेखकाकडे सुरवित असून पुस्तका े ककिं िा 

त्यातील अिंशा  े पुनमुवद्रण िा नाट्य, 

व त्रपट ककिं िा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

लेखका ी परिानगी घेण ेआिश्यक आहे  

तसे न केल्यास कायदेशीर कारिाई होऊ 

शकते  . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  
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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले िा ून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडव 

करू शकता  . 

• हे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा 

िा नाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापुिी 

ई-सावहत्य प्रवतष्ठान ी परिानगी घेणे 

आिश्यक   आहे.    
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ओळख 

मी श्री. चवलास चिमराव कोळी. आिंबेगाव ब.ु पणेु येथे राहत 

असनू, महाराजा चिवछत्रपती प्रचतष्ठान (ट्रस्ट) पणेु. यािंचेकडून 

आिंबेगाव ब.ु पुणे. येथे छत्रपती चिवाजी महाराजािंच्या चजवनावर 

चिवसषृ्टी प्रकल्प साकारत आह,े चतथे मी कायचरत आह.े ऐचतहाचसक 

प्रकल्प असल्यामळेु गड, चकल्ले, गड्या, वाडे, ऐचतहाचसक वास्त ू

बघणे होत असते, व त्यासिंबिंधी असणाऱ्या उपक्रमामध्ये सहिागी होत 

असतो. प्रचतचलपी, आम्ही साचहचत्यक, आपलिं मानसिास्त्र, फेसबकु 

पेजवरही माझ्या कथा व लेख असतात. पढुारी, लोकमत वतृ्तपत्रामध्ये 

वाचक सिंवाद मध्येही मी सहिाग घेत असतो.  

लहानपणापासनू वाचनाची आवड आह.े मराठी कथा कादिंबऱ्या 

वाचायची गोडी िाळेतच लागली होती. सरुुवात गोष्टीच्या 

पसु्तकािंपासनू ते वा.सी बेंद्र,े गजानन मेहिंदळे, चव.स.खािंडेकर, 

बाबासाहबे परुिंदरे, जदनुाथ सरकार, चिवाजी सािंवत अिा नामविंत 

लेखकािंची पसु्तके वाचनू काढलेली आहते. कॉलेजमध्ये असताना 

चवचवध लेखकािंनी म्हणजे वप ु काळे, प.ुल. दिेपािंडेंनी यािंनी तर 

अक्षरिः वेड लावले. कॉलेजमध्ये वकृ्तत्व, चनबिंध, आचण नाट्य 

स्पधाांच्या चनचमत्ताने आवड जपली गेली होती. मुळातच अभ्यासवूतृ्ती 

व चचिंतनिीलता ही अिंगात चिनली असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात 

मनात चनमाचण होणाऱ्या प्रश्ािंची उत्तरे मी स्वतः कोरोना व्हायरस चचिंतन 

या पसु्तकात चलहलेली आहेत.   



ॠणचनदिे  

 

मी ह े पसु्तक चलचहताना कोरोना काळातील 

लॉकडाऊनचे अनेक अनिुव अनिुवले. ते या 

पसु्तकात आहते. हा चकडा चमत्रािंनी, सहकाऱ्यािंनी 

डोक्यात घातला नसता तर मी कदाचचत या वाटेला 

वळलो नसतो. बीजरोपनाचे काम ह ेअसेच असते. ह े

पसु्तक चलचहण्यासाठी आचण माझे चवचार िब्दात 

मािंडण्यासाठी मला जयािंनी जयािंनी प्रवतृ्त केले, सोिल 

चमचडयावर वेळोवेळी प्रचतचक्रया दऊेन माझ्या 

लेखनाचा हुरूप वाढवला त्या माझ्या सवच 

चहतचचिंतकािंना अपचण. 

 

श्री. चवलास चिमराव कोळी 

  



मनोगत  

 

नमस्कार  

मी  श्री. चवलास चिमराव कोळी.  

 

ई. साचहत्य प्रचतष्ठानच्या माध्यमातनू मी आपल्या समोर 

पचहल्यािंदाच येत आह.े चतन-चार वर्ाचपासनू सोिल चमचडयावर 

सटरफटर चलहीत होतो. सरुुवातीला चलखाण वगैरे याबद्दल काही 

चवचार केलेला नव्हता पण सोिल चमचडयावरील छानछान लेख वाचनू, 

छानछान कमेंट वाचनू आपणही काहीतरी चलहावे असे सतत वाटू 

लागले. त्यावेळी आमचे चमत्र, ऑचफस मधील सहकारी म्हणाले की 

तमु्ही काही तरी चलहा कारण तमुच्या बोलण्याची ढब, चलखाणातील 

चढउतार नक्कीच लोकािंना आवडेल. एक वाचक, लेखक या नात्याने 

जे-जे ठावे आपणािी ! ते ते सािंगावे दसुऱ्यासी ! िहाणे करून सोडावे 

सकळजण! या म्हणीप्रमाणे लॉकडाऊनच्या काळात घरी बसल्या-

बसल्या चलहायला सरुुवात  केली. वही आचण लेखणी घेऊन बसलो 

की नाना गोष्टी, नाना प्रकारचे अनिुव चकती चलहाव चकती आठवाव 

अिाच प्रयत्नािंची ही कहाणी. कोरोना या चवर्ाणचूा अभ्यास करत 

असताना, मागील ितकात असे कुठले चवर्ाण ू सिंसगच आले त्यावर 



आपल्या पवूचजािंनी किी मात केली, त्याच चचिंतन करत असताना, 

त्याची माचहती गोळा करत असताना आलेले, बचघतलेले, वाचलेले 

आचण अनुिवलेले अनुिव आहते ते कसे जतन करून ठेवता येतील, 

नसुते जतन करून ठेवायचे नाही तर सिंिाचर्त कसे करायचे. कुठलेही 

काम करताना आपण चार - पाच चक्रया करत असतो. जसे 

वाचन,ऐकण,े बघण,े काम, असे ह े सगळे अनिुव आहेत. लॉक-

डाऊनमध्ये घरात वेळ जात नव्हता म्हणनू तो वेळ सवाांचा सखुाचा, 

आनिंदाचा जावा म्हणनू मी काही लघकुथा चलचहलेल्या आहेत. लॉक-

डाऊनच्या काळात आपल्या आजबूाजलूा घडलेल्या या लघकुथा 

आहते. पवूी केलेले वाचन माणसाला चकती समदृ्ध करते, चलखाण करते 

वेळी ते चकती फायदिेीर आह.े पसु्तके आपल्यासाठी चकती प्रेरणादायी, 

सखुदायक असतात की पसु्तकासारखा चमत्र, सखा, सोबती नाही ह े

पनु्हा एकदा लॉकडाऊनने चसद्ध केले आह.े  

आपल्या चलखाणामुळे लोकािंना चािंगले मागचदिचन होते, काहींच्या 

समस्या सटुतात, त्यािंच्या कमेंट्समुळे चलहायला प्रोत्साहन चमळते. 

आचण आपणालाही काय कमेंट्स आल्या याची उस्तकुता लागते. 

आपल्याच एकट्याच्या जीवनात  समस्या आहते असे वाटणाऱ्याला 

समजते की आपल्या सारख्या समस्या असणारे खपू जण आहते. या 

माध्यमातनू  अनेक  लोकािंच्या समस्या सटुण्यासही मदत झालेली 

असेल. सध्या सिंपणूच जग कोरोना व्हायरसिी लढत आह.े त्यातच 

लॉकडाऊन जाहीर झाला, घरात बसनू काय करायचिं हा प्रश् सवाांनाच 



पडलेला होता तसा मलाही पडलेला होता. मग काय घेतल चलहायला 

आचण केली सरुुवात. 

लेखक या नात्याने ह ेमाझे पचहले ई पसु्तक. जस लहान बाळाला 

पचहल्या पावलाच अप्रपू असत. त्याच्यासाठी तो वेगळ काही केल्याचा 

आनिंद आसतो. स्वतःच्या चहिंमतीवर स्वतःच्या पायावर पाचहलिं पाउल 

टाकल्याच समाधान त्याच्या डोळ्यात असतिं. तमु्हा वाचकािंच्या हाती 

ह े ई पसु्तक दते असताना मला अचतिय आनिंद होत आह.े उदिंड 

प्रचतसाद तमु्ही माझ्या पसु्तकाला द्याल अिी आिा बाळगतो. ह ेमाझे 

पचहलेच ई पसु्तक असल्याने आपला अचिप्राय ही माझ्यासाठी खपू 

महत्वाचा आह.े पसु्तकाच्या सरुवातीला मी माझा इमेल आयडी व 

भ्रमणध्वनी चदलेला आह.े त्यावर आपला अचिप्राय मला कळवावा, 

त्यामुळे पढुील लेखन करताना मला ते उपयोगी पडेल.  

ई साचहत्य प्रचतष्ठानचे ही मनपवूचक आिार.  



अनकु्रमचणका 

१ एकच सिंकल्प नो सिंपकच . 

२ अमेररकेचे स्कायलॅब यान. 

३ आला आला उन्हाळा, सािंडगे पापड घाला. 

४ लॉक डाऊनच्या काळात मोबाईल, टीव्ही जीवापाड जपा 

आलेला एक सुखद अनिुव. 

५ बालपणीच्या आठवणी. 

६ िनु्यातनू चवश्व चनमाचण. 

७ चनसगच आचण कोरोना. 

८ िब्दकोडे. 

९ लॉकडाऊन आचण दाढी. 

१० २०२० सालाने आपल्याला काय चदलिं. 

११ वेळीच सावध व्हा, घरी रहा, सरुक्षीत रहा. 

१२ एक आठवडा वाफ - कोरोना करुया सपुडासाफ. 

१३ कोरोना आचण आपली बोली िार्ा. 

१४ मी आह ेना.  

१५ माणसातल्या माणसुकीची पारख (मामा). 

१६ स्मिानातील सोनिं. 

१७ कोरोनाच्या महामारीने जगाला झकुवल. 

१८ सध्याचा माझा चदनक्रम. 

१९ मलुािंवर योग्य सिंस्कार करुया. 

२० जग आचण चचन.   



१) एकच संकल्प नो संपकक  

 

कोरोनाची लागण टाळण्यासाठी घरी राहण्यासारखा साधा आचण 

सोपा उपाय नाही. काल दपुारी ऑचफस मधनू फोन आला उद्या सटु्टी 

आह,े  सटु्टी आह ेम्हटल्यावर घरी बसनू चदवसिर काय करणार असा 

रात्री चवचार केला आचण म्हटलिं उद्या सकाळी बायकोला घरकामात 

मदत करावी. रात्री दादा कोंडके यािंचे एकटा जीव ह ेपसु्तक लेचखका 

अचनता पाध्ये यािंनी चलचहलेली चौथी आवतृ्ती वाचत होतो, त्यामध्य े

कािंदा पोहचेा चकस्सा होता. म्हटल उद्या सकाळी आपण स्वतः कािंदा 

पोहचे करुयात. सकाळी बायको म्हणाली नाश्तत्याला काय बनव ू, मी 

म्हटलिं थािंब सािंगतो. आिंघोळ, दवेपजुा झाल्यावर मी म्हटलिं आज 

कािंदापोह,े उपीट चकिं वा गोडचिरा यापैकी काहीतरी नाश्तत्याला 

बनवयूात. बायकोला व मलुींना चवचारून  कािंदापोह े यावर 

चिक्कामोतचब केला. 

मलाही रोज ऑचफस आचण मुलींनाही िाळा-कॉलेज त्यामुळे रोज 

सकाळी जेवण करूनच आम्ही बाहरे पडत अस,ू  त्यामुळे सहसा 

कािंदापोह े चकिं वा उपीट घरी बनत नसे. ठरलिं कािंदापोह े मी करणार 

कुणीही मदत करायची नाही. मी पोह ेचनवडले, दाळे चनवडले, िेंगदाणे 

िाजनू घेतले, ओला नारळ चकसला, कोचथिंबीर चनवडली आचण 

सगळ्यात िेवटी कािंदा कापला आचण टचकन डोळ्यात पाणी आलेना 



राव.... म्हटलिं रोज बायको कािंदा किी कापत असेल, असो....  सवच 

पदाथाांची  जमवाजमव करून पोह ेपाण्यातनू काढले, पोह ेकरण्यासाठी 

गॅस चाल ू केला, कढईमध्ये तेल टाकले, चजरे मोहरी, चमरची, हळद, 

कढीपत्ता टाकून कािंदा पोह े बनवले. कुठलाही पदाथच बायकोला 

माचगतला नाही, जसे मसाल्याचा डबा कुठे आह,े चजरे कुठे आह,े मीठ 

कुठे आह ेवगैरे असिं काहीही न मागता हुडकून सवच केले. पोह ेतयार 

झाले आचण सवाांना प्लेटमध्ये वाढून घेतले, खायला सरुवात केली. 

बायको माझ्याकडे बघतच राचहली नािं राव.......  

प्रथम मला वाटले की चतखट चमरची लागली असेल, चकिं वा मीठ 

टाकायचे राचहले असेल, मी पटकन एक घास घेऊन बचघतला. सवच 

व्यावचस्थत होते, मग अिी काय बघतेय. चतला  चवचारल्यावर चतने 

सािंचगतले की आपल्या लग्नाला १९ वर्च पणूच झाली, तमु्ही चकचनमध्य े

कधीही काहीही बनवले नाही तरी पोह ेएवढे रुचकर झाले. माझ्यामळेु 

तमुचिं काही अडणार नाही म्हणनू रडायला लागली होती राव....  

मला माझ्या कॉलेजचे जीवन आठवले, कॉलेजमध्ये असताना 

सकाळी एसटीने जेवणाचा डबा येत होता. तोच डबा आम्ही सकाळी, 

दपुारी, सिंध्याकाळी गरम करून खात अस,ू फक्त िाजी आम्ही रूमवर 

बनवत अस.ू त्यामुळे ती त्यावेळची हाताला लागलेली सवय आजही 

कायम आह.े   



२) अमेरिकेचे स्कायलॅब यान 

 

जगिरात कोरोनाने थैमान घातलेला आह,े िासन आचण प्रिासन 

या सिंकटािी दोन हात करण्यासाठी हाकेच्या अिंतरावर सजज आहते. हे 

यदु्ध प्रत्येकाचे आह.े सावध राहून यावर मात करणे िक्य आह.े चलता 

ह ै म्हणनू नकुसान होईल असिं कािंहीही करू नका. अनेक दिेािंनी ह े

अनिुवलेले आह.े अिी नही तो किी नही, बचेंग ेतो और िी लढेंगे. 

या म्हणीप्रमाणे. हात, तोंड, नाक, घसा जपायचा आह,े गदीपासनू दरू 

राहणे आपण गदीचे कारण होणार नाही आचण गदीत जाणार नाही हा 

मिंत्र पाळावा लागणार आह.े चिंद्रावर जाण्यासाठी केलेल्या खटपटीतनू 

लागले इतके िोध. ह ेपसु्तक वाचत असताना त्यातील मजेिीर अिी 

एक गोष्ट सािंगतो. 

१९७९ साली अमेररकेचे स्कायलॅब ह ेयान सिंपकच  कक्षातनू बाहरे 

गेलेले होते. ते कधी आचण कुठे पडणार ह े अमेररकेला पण माचहत 

नव्हतिं, त्यामुळे सिंपणूच जगात अफवा  सरुू झाली की ते यान आपल्याच 

गावावर पडणार आह,े तेव्हािंच प्रसार माध्यम म्हणजे रेचडओ एवढिंच 

होतिं. रेचडओवरून बातमी लागली की यान िारतात पडणार आह.े 

अफवा िारतिर पसरली. आता िारताचिं कािंही खर नाही, लोकािंनी 

एकमेकािंच्या कानावर ही गोष्ट घालायला सरुुवात केली की, यान 

िारतात पडणार आह.े यपुी वाले म्हणाले यान यपूीत पडणार, चबहार 



वाले म्हाणाले यान चबहार मध्ये पडणार, महाराष्ट्ट्रवाले म्हणाले यान 

महाराष्ट्ट्रात पडणार आह,े पचिम महाराष्ट्ट्रवाले म्हणाले यान पचिम 

महाराष्ट्ट्रात पडणार आह.े मराठवाड्यातील म्हणाले यान मराठवाड्यात 

पडणार आह.े असिं सिंपणूच जगिर झाल. प्रत्येकाचिं अस ठाम मत झालिं 

की, यान जगिर कािी करून येणार आचण िेवटी ते आपल्याच गावात 

पडणार. लोकािंना यान म्हणजे काय ह े ही माचहती नव्हतिं, फक्त ते 

आपल्या गावात पडणार आहे आचण आपण मरणार एवढच माचहती 

होत. त्यावेळची मजेिीर गोष्ट म्हणजे माणसिं घरातल्या, िावकीतल्या 

माणसािंना िेतात, माळराणावर एकट जाऊन दते नव्हती, माणसिं 

म्हणायची काय व्हायचे ते सगळ्यािंचे एकदमच होऊद ेसगळी एकत्र 

मरू. लािंब जाऊ नका. 

गावाकडच्या माणसािंनी पणेु-मुिंबईत कामाचनचमत्त गेलेल्यािंना पत्र 

पाठवनू ताबडतोब बोलावनू घेतल. काय व्हायचे ते इथच होऊ द े

डोळ्यासमोर, त ूगावाकडे ये ताबडतोब. ही मरतानाची िेवटची इच्छा. 

सगळ्यािंनी ह ेचफक्स केलेलिं. जसजसा यान पडण्याचा चदवस जवळ येत 

होता तसतिी सगळ्यािंची  फाटू लागलेली. सहाचजकच होतिं म्हणा. 

िेवटी तो यान पडण्याचा चदवस उजाडला. उजाडला म्हणजे तो 

नावालाच उजाडला रात्रिर सगळ गाव जागच होत. मरणाची वाट 

बघायचा कायचक्रम चाल ूहोता. त्या चदविी सवच प्रिासन, ग्रामपिंचायत, 

महानगरपाचलका, दवाखाने, पोलीस हायअलटचवर ठेवण्यात आली 

होती. िेवटी याही लोकािंना चिती होतीच की. माणस आकािात बघत 



होती,  यान कधी येतय, कुठ पडतय म्हणनू. आचण एके चदवसी नासान 

सािंचगतल ते यान िारत आचण ऑस्टे्रचलया दरम्यानच्या समदु्रात पडणार 

आह.े ब्रेंचकग न्यजूचा जमाना नसल्याने  खेड्यापाड्यात तात्काळ 

बातमी कळण्याचा सिंबिंधच नव्हता. िेवटी यान समदु्रात कोसळले पण 

जेवढी हवा यािं यानाने केली ते फुसक चनघाल. एक सदु्धा माणसू यात 

मेला नाही, साधी चचमणी, कावळा मारण्याच कष्ट सदु्धा या यानाने 

घेतल नाही. 

असेच या कोरोना बाबतही होवो. हीच इच्छा.     



३) आला आला उन्हाळा, सांडगे पापड घाला. 

 

गावाकडे काल आईला फोन केला ख्यालीखिुाली चवचारणेसाठी 

चतने सािंचगतले सािंडगे, कुरड्या, पापड्या करण्याची तयारी चाल ूआह.े 

मी म्हिंटल इकडे पणेु, मुिंबई येथील तमाम माता चिगीनींना आपण 

कोरोना व्हायरसमळेु जगतोय की मरतोय याचे टेन्िन आह.े अन 

आमच्या इथ गावाकडे माता चिचगनी पढुील वर्चिरासाठी लागणारे 

मसाल,े सािंडगे, कुरड्या, पापड्या, पापड, कैरीचे लोणचे अिा 

पदाथाांच्या तयारीला लागलेल्या आहते. ह्याला म्हणतात 

आत्मचवश्वास. आपल्या िारतीय सिंस्कृतीच्या सिंपन्नतेमध्ये फक्त वास्त ू

चनमाचण, कला चनमाचण, नाट्य चनमाचण, चवज्ञान चनमाचण, आध्यात्म चनमाचण 

नव्हत तर सिंपन्न अिी खाद्य सिंस्कृती दखेील होती. कोरोनाच्या 

पाश्वचिमूीवर घरात बसल्याबसल्या सचुलेल... “जनु ते सोन” आज 

जवळपास पिंधरा चदवस झाले सिंचारबिंदी, लॉक डाऊन, कलम १४४  

लाग ूआह.े कुठे बाहरे पडता यते नाहीये, घरातील चकराणा, िाजीपाला 

पण सिंपलाय, आता काय करायचिं जेवायला ? असा प्रश् िहरामध्ये 

माता िचगनींना सतत पडतो. परिंत ुयावर आपल्या पवूचजािंनी यापवूीच 

तोडगा काढलेला आह.े आला आला उन्हाळा सािंडगे-पापड घाला 

अिी म्हण गावाकडे आह.े उन्हाळी पदाथच बनवणे म्हणजे माता 

िचगनींचे एक सामदुाचयक कायचच आह,े एकमेकींच्या मदतीने पापड, 



कुरडया, सािंडगे, पापड्या, कैरीचे लोणचे घालायचे. ते वर्चिर चटकत. 

कधी िाजनू, कधी तळून, कच्चेसदु्धा खाता येते. त्याला िहरातील 

ब्रेड, ढोकळा, बाकरवडी, काजवुडी, काजकुिं द, चचक्की, चचवडा, 

फरसाण, खारे िेंगदाणे, फुटाणे किाचीच सर येणार नाही. पापड, 

कुरडया, सािंडगे, पापड्या, कैरीचे लोणचे घालायचा उद्दिेच असा 

असायचा की कामावरुन थकून िागनू घरी आल्यावर िरीराला ऊजाच 

दणेारे काही ना काही चजन्नस जे पटकन िकेुच्या वेळी खायला 

दणे्यासाठी हातािी घरात हवेच हवे. आणीबाणी / चनकडीच्या 

प्रसिंगावेळी म्हणजे पावसाळ्यात सिंततधार पाऊस आह,े महापरू आह े

चकिं वा अचानकचा प्रवास आह,े  अिा वेळी बरोबर काय चिदोरी बािंधनू 

द्यायची तर चतखट पापड्या, गोड पापड्या, िेंगदाण,े गळु, गोड सािंडगे, 

चतखट सािंडगे असे पदाथच दते असत. िकू लागली की ते खायचे पाणी 

प्यायचे व आपला प्रवास चाल ू ठेवायचा. आत्ताच्या सारखी 

पावलोपावली हॉटेल त्याकाळी नव्हती.  कती मिंडळी सकाळी 

घराबाहरे पडली की परत येण्यापवूी वरील पदाथच बनवण्याची धामधमुी 

सरुु करून पणूच होत असे. िाळेला सट्ुया असल्यामळेु लहान मलुािंची 

सदु्धा बनवलेले पदाथच वाळवण्यासाठी राखन करण्याच्या कामात मदत 

होत असे. घरातील आजीबाई िंचे काम दखेरेख /पयचवेक्षण करण्याचे, 

चतच्या मागचदिचनािंखाली मोठ्या वयाच्या गचृहणीने वेगवेगळ्या पदाथाांच े

प्रमाण घेऊन तयारी करायची, जाणत्या व नवीन सिंसाराला लागलेल्या 

मलुींची िचूमका चिकून घेण्याची व ती सिंस्कृती पढुे चाल ूठेवण्याची, 



आचण  लागेल ते सामान हातािी आणनू दणे्याची. गावातील एखाद्या 

बाईला चतखट मीठ याचा हाताला गणु असेल तर चतला बोलावले जाई 

व चतच्याकडूनच ते प्रमाचणत केले जात असे. आचण या सगळ्या 

प्रकारात घरच्या परुुर् मिंडळीची िचूमका ही परीक्षकाची असते. त्यािंनी 

एकदा पदाथच पास केला की पढुील काम करण्यास ही मिंडळी मोकळी. 

अिी ही गावाकडील  पापड, कुरडया, सािंडगे, पापड्या घालणे ही 

उन्हाळ्यातील कामे आहते. 

  



४) लॉक डाऊनच्या काळात मोबाईल, टीव्ही 

जीवापाड जपा, आलेला एक सुखद अनुभव. 

 

काल रात्री १० वाजता रामायण बघनू टीव्ही बिंद करून झोपलो, 

सकाळी उठल्यानिंतर म्हटल रात्रीत कायकाय घडामोडी घडल्या त्या 

पहाव्यात म्हणनू टीव्ही चाल ूकरून बातम्या बघाव्या तर टीव्हीच चाल ू

होत नव्हता, सकाळी सकाळी बराच वेळ टीव्ही चाल ू करण्यासाठी  

धडपडत होतो, म्हणजे चपना काढून परत लावायचो, चस्वच चाल ूबिंद 

करून बघायचो, ररमोटमधील सेल काढून परत बसवायचो, ररमोट 

हातावर आपटून बघायचो, असे सगळे प्रयोग करून झाले, पण चटव्ही 

काही केल्या चालू व्हायचिं नावच घेत नव्हता. लॉक डाऊनमळेु 

घराबाहरे पडायलाही बिंदी. टीव्ही दरुुस्त करणाऱ्या दोघाचतघािंना फोन 

केला, आम्ही कोरोना व्हायरसमळेु गावाकडे आहोत असे सािंगायचे. 

घरात बसनू करायचिं तरी काय ? वेळ कसा घालवायचा. मोबाईल, 

व्हाट्सअप, फेसबकु, यट्ुयबूही माझ पाहून झाले, पण घरातील 

बाकीच्यािंचे काय ? टीव्ही एवढाच काय तो त्यािंना आधार होता. तोही 

बिंद पडला. टीव्हीच्या ररमोटसाठी िािंडण होणाऱ्यािंची तोंड मात्र 

बघण्यासारखी केचवलवाणी झाली होती, घरात नसुतीच ियाण िािंतता 

पसरली होती. चतच िािंतता मनाला कुठेतरी खटकत होती,  दषु्ट्काळात 

तेरावा मचहना म्हणतात ना तसिंच काहीसिं झालिं होतिं. न्याहरी करून जरा 



अिंग टाकावे म्हटल तर कुठे झोप येतेय, समोर बिंद टीव्हीच वाकुल्या 

दाखवत आह ेअस वाटायचिं. १५ एचप्रल पयांत तर कुणी दरुुस्तीसाठी 

येणार नाही आचण १५ तारीख झाली तरी त्यानिंतरही लगेच कोण येणार 

हा मोठा प्रश् आमच्यापढुे होताच. गावाकडील बालपणीचे चदवस 

आठवल,े  पवूीच्या  टीव्हीला अँचटना असायचा, टीव्हीवर चचत्र चदसत 

नाही म्हटल की एकजण घरावर चढून अँटेना हलवायला जायचा आचण 

एक जण घरात टीव्ही चालू झाला का नाही ह े मोठ्यान ओरडून 

सािंगायचा, “चफरव उजवीकड वाईच डावीकड.. आल चचत्र.... आर 

दवेा गेलिं चचत्र.... अरे हो हो झाला चाल ू....  बिंद पडला, मुिंग्या यायला 

लागल्या, चफरव  अँचटना चफरव, झाला झाला चाल ूझाला” असा तो 

तास अध्याचतासाचा खेळ रिंगत असे. िेवटी टीव्ही चालू झाल्याचा 

आनिंद त्यावेळी वेगळाच असे. पवूीच े ते चदवस आठवले. आचण 

माझ्यातला इिंचजचनयर जागा झाला. के्षत्र वेगळ म्हणनू काय झाल,  मी  

कपाट उघडून  पक्कड, स्कू्रड्रायव्हर, टेस्टर, चचकटटेप घेऊन चटव्ही 

चाल ू करायचीच हया आत्मचवश्वासाने मी टीव्ही खोलला. पण 

टीव्हीच्या आतमधले कधीही न पाचहलेल सचकच ट त्याचे कनेक्िन पाहून 

मीच जरा डगमगलो आचण पेचात पडलो नेमकिं  यात आपण करायचिं  

काय ?  घरातल्या सवाांकडे एक नजर टाकली  तर ते आिाळितूपणे 

आचण आत्मचवश्वासाने माझ्याकडे बघत होते, आचण लागेल ती मदत 

लगेच करत होते. त्यािंना वाटत होते की आता टीव्ही चाल ूहोणार, पण 

मला तर त्यातल काही कळतही नव्हत आचण सचुतही नव्हत.“जो होगा 



दखेा जायेगा” म्हणनू मग ट्राय अन्ड एरर मेथड वापरून टीव्हीच्या चपना 

काढून परत बसवल्या, टीव्हीच्या  सचकच टवरती टेस्टर चफरवनू बचघतला, 

दोन चठकाणी टेस्टर लागला की िॉटसचकच ट झाल्यासारखे होई, टीव्ही 

हलवनू बचघतला. मधनूच टीव्ही चाल ूझालाय का ते बघत होतो, इतके 

अथक प्रयत्न करूनही टीव्ही चाल ूहोत नव्हता. त्याचवेळी  श्री. महिे 

कोठारे, मकरिंद अनासपरेु, सिंजय नावेकर, रचसका जोिी यािंच्या 

जबरदस्त हया चचत्रपटातील एक सिंवाद आठवला त्या चचत्रपटात पषु्ट्कर 

आचण नपुरू या जोडीला स्पधेत चजिंकवण्यासाठी प्रोफेसर ब्रम्हानिंद 

िारव्दाज यािंनी बनवलेल्या हाय होल्टेज मेगा इन्सलेुटरचा वापर 

करतात पण ते मिीन काही केल्या चाल ू होत नाही. रचसका जोिी 

म्हणते आमच्याकडे टीव्ही चबघडला तर आम्ही टीव्हीवर हाताने जोरात 

मारतो लगेच टीव्ही चाल ूहोतो. त्याप्रमाणे ती त्या  हाय होल्टेज मेगा 

इन्सलेुटर मिीनवर जोरात मारते आचण मिीन चाल ूहोते. त्याप्रमाणे 

मीही मनात म्हटले तसाच प्रयोग आपणही करून पहायला काय हरकत 

आह,े आचण समथाांचे नाव घेऊन जोरात टीव्हीवर मारले अिंन काय राव, 

झाला ना टीव्ही चाल.ू आह ेकी नाही चपक्चरमधल्या सारखी गोष्ट पण 

खरच अस घडलय. माझा माझ्यावर चवश्वास तर बसला पण 

बाकीच्यािंचा पण बसला. त्यामळेु मोबाईल, टीव्ही जीवापाड जपा. तेच 

आपल्याला लॉक डाऊनच्या काळात चमत्रत्वाची िचूमका बजावणार 

आहते  



५) बालपणीच्या आठवणी 

रात्रीचे दोन वाजले तरीही झोपच येत नव्हती, म्हणनू बेडरूमच्या 

चखडकीचा दरवाजा उघडला आचण सहजच बाहरे डोकावले. रस्ता 

सारा सामसमू होता. जवळच असलेला कात्रज-बाह्यवळण रस्त्यावर 

लक्ष कें चद्रत केल तर तोही िािंतपणे  पहुडला होता. तासािरात एकाही 

वाहनाचा आवाज आला नाही. आवाज नाही, गोंगाट नाही, वातावरण 

एकदम िािंत व स्वच्छ होते. उष्ट्णता जाणवत होती म्हणनू बेडरूममधनू 

बाहरे बाल्कनीत आलो, सहजच वर आकािात पचहले तर चिंद्र चदसत 

होता, त्याचा प्रकाि खाली पडला होता. बिंगले, घरे, सोसायट्या त्या 

प्रकािात चनवािंत ससु्तावल्या होत्या. रस्त्यावरील लाईट फक्त 

चमणचमणत होते. बाकी सगळीकडे चनरव िािंतता ही िािंतता पसरलेली 

होती. बाल्कनीतील फुलझाडे दखेील चािंगलीच ससु्तावलेली चदसत 

होती. 

लॉकडाऊनमुळे चदवस रात्र खायचिं आचण झोपायचिं एवढच काम 

असल्यामळेु झोप मैलोनमैल दरू पळाली होती. त्यातच बालपणीचा 

चवचार करत होतो, गावाकडे सिंध्याकाळी जेवण आटोपले की, मस्त 

पाणी टाकून गार केलेल्या अिंगणात बाज चकिं वा खाटले टाकून त्यावर 

ताणनू द्यायची, सिंगतीला आकािातील चिंद्र आचण चािंदण्याचा प्रकाि 

असायचा. अचानक रात्रीची जाग आली चकिं वा झोपमोड झाली की 

आकािातील चािंदण्यािंनी िरलेले लकुलूकते आकाि न्याहाळायचो. 



मोठी चािंदनी, नक्षत्र, ध्रवुतारा, िकु्राची चािंदनी, गरुु वा िनीचा ग्रह, कुठे 

चदसतोय का पहायचे. एखादी चािंदनी एकदम खाली आलेली 

चदसायची, त्याला तटुलेला तारा म्हणायचे, ती बघताना वेगळीच मजा 

यायची, रातचकड्यािंचा चकरचरच--आवाज यायचा पण ते चदसत नसत, 

आवाज मात्र यायचा. मध्येच कुत्री िुिंकण्याचा आवाज यायचा. 

गोठ्यात बािंधलेल्या गाईच्या गळ्यातील घिंटीचा आवाज यायचा. 

आकािातील तारे मोजायचे, तारे मोजल्यामळेु डोक्याला व डोळ्यािंना 

व्यायाम चमळायचा. ह े सवच पाहून थकायचो आचण नकळत डोळे 

चमटायचे. मजा असायची. नोकरीमळेु िहरात आह े चठकचठकाणी 

वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईटवरील चदव्यािंचा झगमगाट चदसत आह,े 

त्यामुळे आकािातील तारे चदसणे अवघड होऊ लागले आह.े गावात 

जे असते ते िहरात चमळत नाही. चनळे आकाि, स्वच्छ हवा, तलाव, 

िेती, नद्या, डोंगर, दऱ्या, झाडे, जिंगले, पिपुक्षी, सयूोदय, सयूाचस्त, 

रात्रीचे चािंदणे, धकेु, चलुीवरचे गरमागरम जेवण. खडाच, िाकरी, चपठलिं 

ह ेतर पिंचपक्वानािंसारख लागायचिं. रामायण, महािारत, िचक्तमान, एक 

िनू्य िनू्य. सी आय डी. छायागीत, चचत्रहार, रिंगोली असे करमणकुीचे 

साधन असायचिं. िहरातील फ्लॅट चसस्टीममुळे कधीही बाहेर झोपणे 

होत नाही त्यामळेु आकाि चनरीक्षण नाही.  चसमेंटच्या बािंधलेल्या चार 

चििंतीच्या चौकडीतील छतावरच्या चफरणाऱ्या पिंख्याकडे पाहतच 

झोपणे ह े मात्र निीबी आह.े ह े सगळ आठवल्यावर नसुता जीव 

गदुमरतोय राव.  



६) शुन्यातून ववश्व वनमाकण. 

 

चतन रुम चकचनचा एखादा फ्लॅट, दोन चार एकरचे फामच हाऊस, 

चार चाकी गाडी आचण िौचतक वस्तूिंचिं प्रदिचन मािंडता आलिं की आपण 

म्हणतो, अमक्या- तमक्यानिं िून्यातनू चवश्व चनमाचण केलिं. म्हणजे होतिंय 

काय की सखु चमळेल या आिेने माणसू श्रीमिंत होण्यासाठी धडपडतोय. 

पण सखुी काही चदसत नाही. आपणचिं म्हणतो की, आमच्या 

लहानपणी खपू मजा यायची. खपू करमायचिं, घर िरलेलिं असायचिं. 

चदवस कधी मावळायचा ते कळायचिंच नाही,  मग आता काय झालिं, 

मजा कुठ गेली, एकटिं एकटिं का वाटतिंय, छातीत धडधड का होते, 

किामुळे करमत नाही,कारण... 

चवश्व चनमाचण करण्याची व्याख्या कुठेतरी चकुली. चवश्व चनमाचण 

करणिं म्हणजे नाती गोती जपणिं, छिंद जोपासणिं, पाहुणे होऊन जाणिं, 

पाहुण्यािंचे स्वागत करणिं, खपू गप्पा मारणिं, घराच्या उिंबऱ्यात चपलािंचा 

चढग चदसणिं, खळखळून हसणिं आचण काळजातलिं दःुख सािंगनू 

मोकळेपणाने रडणिं. या गोष्टी आपण प्राप्त करू िकलो तर िनू्यातनू 

चवश्व चनमाचण केलिं  असिं म्हणाविं. तमु्हीच सािंगा आपल्या आयषु्ट्यात या 

सवच गोष्टींची वाढ झाली की घट झाली. तमुचिं खर दःुख तमु्ही 

मोकळेपणाने चकती जणािंना सािंग ू िकता. असे चकती चमत्र, िेजारी, 



नातेवाईक आपण चनमाचण करू िकलो. खपू कमी, चकिं बहुना नाहीच. 

मग आपण  चवश्व चनमाचण केलिं का. तर नाही. 

रचजस्ट्रीच्या कागदाच्या फायली म्हणजे चवश्व, िौचतक साधनािंची 

रेलचेल म्हणजे चवश्व, लॉकरमध्ये ठेवलेले चहरे मोत्यािंचे दाचगने म्हणजे 

चवश्व, नाही ह े समजनू घ्याविं लागेल, मोठिं बनण्याच्या दडपणामुळे 

आचण मग कामाच्या व्यापामळेु नाती दरू जाणार असतील. इतरािंना 

तचु्छ लेखण्यामळेु आचण अहिंकारामळेु माणसिं जवळ येणार नसतील 

दःुख सािंगायला, मन हलकिं  करायला जागाच उरणार नसेल तर आम्ही 

िनू्यातनू चवश्व चनमाचण केलिं, की चवश्वातनू िनू्य ह ेएकदा तपासनू पहावे 

लागेल.   



७) वनसगक आवण कोिोना 

 

अनेक वर्ाचपासनू चनसगच आपल्याला चनरचनराळ्या प्रकारचे सिंकेत 

दणे्याचा प्रयत्न करत आह.े जसे िकूिं प, त्सनुामी, महापरू, वेळीअवेळी 

पाऊस, हवामानात बदल असे चकतीतरी. परिंत ु मानवाने त्या सवाांवर 

मात करीत चवज्ञानाच्या जोरावर आतापयांतचा प्रवास केलेला आह.े 

साथीचे आजार येतात-जातात, या साऱ्या नैसचगचक गोष्टी आहते. 

कोरोना ह ेएक चनसगाचची बॅलचन्सिंग व्यवस्था आह.े जेव्हा कुठल्याही 

गोष्टीचा अचतरेक होतो, सषृ्टीचक्रामध्ये काही वेगळ्या गोष्टी घडू 

लागतात, तेव्हा अिा घटना घडतात आचण त्याचे बॅलिंचसिंग साधले 

जाते. अखेर चनसगाचनेच त्यािंचा मागच िोधला आह.े ही लढाई कोरोना 

चवरुद्धची नसनू चनसगाचचवरुद्धची आह.े या जगातील सवच प्रकारचे पि,ू 

पक्षी, प्राणी, चकटक, चजवाण,ूचवर्ाण ूह ेसवच चनसगाचचे अचविाजय घटक 

आहते. त्यािंच्याबरोबरच आपणास आपले जीवन जगायचे आह.े एक 

चवर्ाण ूआपण नष्ट केला तर तोच दसुरिं रूप घेऊन पनु्हा येतो. आचण 

मग पनु्हा महामारी सरुू. याच महामारीमुळे हजारो लाखो लोकािंच े

जीवन क्षणात नष्ट होतात. महामारी ही काही नवीन नाही. पवूीही पटकी, 

कॉलरा, प्लेग यासारख्या महामारीने थैमान घातले होते. पण आपल्या 

पवूचजािंनी, ऋर्ीमनुीनी, वैद्यािंनी, परुोचहतािंनी,  चवज्ञानानी त्यावर और्ध े

िोधनू काढली. “ वैद्य, ऋर्ीमनुी पवूी चालत पायवाटेने चहमालयात 



जाण्यासाठी चनघत. मजल दरमजल पार करत चहमालयात पोहोचत. 

मजल दरमजल करत असताना सिंध्याकाळ झाली की जे गाव असेल 

तेथील मिंचदर, धमचिाला, सराई अिा चठकाणी चवश्रािंतीसाठी मकु्काम 

करत. मकु्कामात तेथील लोकािंिी सिंवाद साधत, चचाच करत, तेथील 

िार्ा, चालीरीती, सिंस्कार, आजार,रोग, और्धी वनस्पती, और्धी 

झाडे यािंची माचहती घेत, वेगवेगळ्या आजारावर तेथील लोक काय 

उपचार करतात, त्यािंचे सकू्ष्म चनरीक्षण करून ते आत्मसात करीत 

असत. जिंगलातनू जात असताना तेथील प्राणी, पक्षी, कीटक यािंचाही 

अभ्यास करत असत. प्राण्यात, पिपुक्षात त्यािंची आपआपसात िािंडणे 

झाली त्यािंना जखम झाली तर ते प्राणी त्या जखमेला बर करण्यासाठी 

चाटत असतात. लाळ ही कोणतीही जखम लवकर बरे करते, अिा 

प्रकारच्या सकू्ष्म चनरीक्षणातनू ह े ज्ञान वैद्यािंना, ऋर्ीमनुींना प्राप्त होई. 

आजकाल बस, रेल्व,े चवमान, जहाज अिा सगळ्या सुखसचुवधा 

असल्याने डायरेक्ट चहमालयापयांत जाता येते. त्यामळेु हा जो मधला 

दवेाण घेवाणीचा सिंपकच  आह े तो पणूच तटुला जातो. त्यामळेु अिा 

पद्धतीची चनरीक्षणे आत्ता होताना चदसत नाहीत. पवूी तकच िास्त्र, 

चित्तीचचत्रे, चिलालेख, दिंतकथा, कागदपते्र परुावे माननू उपयोगात 

आणत असत. पवूी आजारावर लवकरात लवकर उपाय चनघत असे. 

वनस्पतींच्या गुणधमाांचे पवूी सािंचगतलेल्या गोष्टींचे प्रयोग, वाचन, 

मनन, चचिंतन, सकू्ष्म चनरीक्षण होताना चदसत नाही. म्हणनू या 



कोरोनासारख्या महामारीवर अजनूही उपाय िेटलेला नाही. प्रत्यक्ष 

चफल्डवर काम नाही, त्यामुळे अनिुव नाही.  

पवूी येऊन गेलेल्या साथीवर िास्त्रज्ञािंनी लोकािंचे सव्ह ेकेले, तेव्हा 

असे लक्षात आले की प्लेग, देवी वगैरे आजारािंनी मेलेल्या लोकािंपेक्षा 

नसुत्या िीतीने मेलेल्या लोकािंची सिंख्या जास्त होती ! कुठल्याही 

साथीला, आजाराला, पररचस्थतीला सामोरे कसिं जायच. पणूच 

िचक्तचनिी त्याचा मकुाबला कसा करायचा हचे टीव्हीवर दाखवत 

नाहीत. आज जास्तीत जास्त िीतीचे वातावरण पसरवण्याचे काम या 

न्यजू चॅनलवाल्यािंनी केल आहे. नसुता ब्रेचकिं क न्यजूचा चवर्य बनवला 

गेलाय.  

सवाचत महत्त्वाचा िाग म्हणजे आजारी माणसािंवर नको त्या 

और्धािंचा मारा केला जातोय. त्यामळेु जीवनिक्ती अगदी कमकुवत 

होऊन जाते आचण मग िरीर साथ द्यायची सोडून दतेे. म्हणजे इथे 

रोगापेक्षा इलाज ियिंकर आह.े (िीक नको पण कुत्र आवर म्हणी 

प्रमाणे) जन्म-मरण ह ेचक्र सरुूच राहणार आह.े चनसगच काही आपल्या 

हातातील गोष्ट नाही. तो सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारची पररचस्थती 

आपल्यापढुे चनमाचण करीत राहणार आह.े त्या पररचस्थतीला आपण कसे 

सामोरे जातो याच्यावर आपले जीवन आचण जगणे अवलिंबनू असणार 

आह.े त्यासाठी चत्रसतू्री कायचक्रम अवलिंबवावा लागणार आह.े (योग्य 

आहार, योग्य व्यायाम, आचण प्राणायाम)   



८) शब्दकोडे 

 

गावाकडे एक म्हण होती िब्द सिंपत्ती कमवायची असेल तर 

िब्दकोडे सोडवा, डोक्याला गचणती ताण द्यायचा असेल तर सडुोकू 

सोडवा. कॉलेजच्या जीवनात वतृ्तपत्र बारकाईने वाचत असे, तेंव्हा 

त्यातील िब्दकोडेही सोडवायचो, त्यावेळी तो आनिंद वेगळा 

असायचा. पढु े सिंसारात पडल्यावर व नोकरी करत असताना मन 

ररझवणाऱ्या अनेक गोष्टी चमळाल्या त्यामुळे वतृ्तपते्र वाचणे कमी झाले, 

वाचणे किाचे फक्त वरवरचे चाळणेच अचधक त्यामळेु िब्दकोडे 

सोडवणे तर दलुचचक्षतच झाले. 

िब्दकोडे म्हणजे आपल्या बदु्धीला चालना दते िब्दािंच्या 

महासागरातनू अचकू िब्द िोधणे, ह े जेवढ आव्हानात्म असत 

चततकचिं ते रिंजकही असत. आपल्या मेंदतूील चतजोरीत दडलेल्या 

मराठी िब्दाला उकरून काढणारी चकिं वा नवीन मराठी िब्दािंिी 

ओळख करून दणेारे म्हणजे िब्दकोडे.  

सध्या लॉकडाऊनच्या काळात घरातच असल्यामळेु प्रत्येकजण 

स्वतःमधील कलागणुािंकडे लक्ष दते आहते. स्वतःला विं कुटुिंचबयािंना 

व्यस्त ठेवण्यासाठी  टीव्ही, मोबाईल, व्हॉटसअॅप, फेसबकु, यट्ुयबू 

पाहून किं टाळा आला. डोळे दखुायला लागले. डोके गरगरायला 

लागले. म्हटल आज जरा वेगळ करुयात, आचण त्यातच जनु्या रद्दी 



पेपरने माझ ेलक्ष वेधले (लॉक डाऊन मळेु आमच्याकडे सध्या पेपर येत 

नाही)  रद्दीमधनू िब्दकोड्याची पाने वेगळी केली आचण आम्ही 

घरातील सवचजण एकचत्रत बसनू पेपरमधील िब्दकोडे सोडवायला 

घेतले. आताच्या मुलािंना सिंगणकीय विं आधचुनक तिंत्रज्ञानावर चिक्षण 

असल्यामळेु त्यातच ते कायच मग्न असतात. मलुािंना िब्दकोडे कसे 

सोडवायचे हहेी कळेना हळूहळू जमायला लागले पाच दहा िब्द 

िरायला लागले पण िब्द सिंचय नसल्याने तेही जमेना. मग मीच 

पढुाकार घेऊन सिंपणूच िब्दकोडे  सोडवले. िब्दकोडे सोडवणे ह ेकाही 

येऱ्या गबाळ्याचे काम नाही. एवढा अथच बोध मात्र मलुािंना झाला. 

अजनू काय हवे. टीव्ही, मोबाईल, व्हॉटसअॅप, फेसबकु, यट्ुयबू एक 

चमचनटही न पाहता चदवस आनिंदात घालवता येतो हहेी मलुािंच्या लक्षात 

आले.  

  



९) लॉकडाऊन आवण दाढी. 

 

परुुर्ािंनी दाढी चमिी राखण्याची प्रथा फार प्राचीन काळापासनू 

आह.े तत्वज्ञानी, वीर परुुर्ाचे लक्षण म्हणनू दाढीला प्रचतष्ठा होती. दाढी 

ह ेक्रािंचतकारक लोकािंचे लक्षण समजले जाई. लेखक, कलाविंत, चवद्वान 

लोक दाढी राखण्यात लोकचप्रय होते, ऋर्ीमनुीही दाढी चमिा राखत 

असत. मसुलमानािंनी चार बोटािंपेक्षा जास्त दाढी ठेऊ नये असा हुकूम 

औरिंगजेबाने काढला होता. आचण ती दाढी मोजण्यासाठी एका 

सरदाराची चनयकु्ती केलेली होती. असे ही वाचनात आले होते. अिी 

ही दाढीचमिी. वीर परुुर्ािंची पुस्तके वाचत असताना त्यािंचे फोटो बघत 

असताना आपणही दाढी ठेवावी असे बऱ्याचदा मनोमन वाटायचे. परिंत ु

नोकरीमळेु ते काही जमायचे नाही. नोकरी म्हटल्यावर टापटीपपणा 

आलाच. त्यामळेु दाढी ठेवण्याची सिंधी कधी आयषु्ट्यात चमळालीच 

नाही. मला ही माझा दाढीवाला चेहरा पाहण्याची सपु्त इच्छा होतीच. 

प्रत्येक माणसाचे असिंख्य चेहरे असतात असे वाचले होते, ते एकदा 

आजमावनू पहावे असे बऱ्याचदा वाटे.  

योगायोगाने  कोरोना या रोगाच्या महामारीमुळे लॉकडाऊन झाल े

म्हटल्यावर कोठे बाहरे जाण्याचा प्रश्च नव्हता. सलनूही उघडे नव्हते, 

म्हटले चला आता आपली दाढी वाढचवण्याची इच्छा ही पूणच करून 

घेऊ. दाढी वाढवायची म्हटल्यावर दाढी वाढचवणाऱ्या काही थोर 



परुुर्ािंची प्रेरणा मनपटलावर हलकेच साद दऊेन गेली. िारताचे 

पिंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी. नामदार प्रकाि जावडेकर, अब्राहम चलिंकन, 

चवराट कोहली, रवींद्र जडेजा, सपुरस्टार अचिनेते. या सवाांना आठवनू 

माझ्या ईच्छा िक्तीला बळ चमळाले. आचण दाढी वाढचवण्याचा चनणचय 

पक्का झाला. दाढी व चमिीवरील केसािंच्या अनेक वर्ाचचे चदलेले 

बचलदान अखेर कामी आले. कोरोनाने केलेल्या कपटामुळे दाढी व 

चमिी यािंना आपले अचस्तत्व चसद्ध करण्याची सिंधी चमळाली. ह ेचदवस 

पाहण्यासाठी काही वदृ्ध केस आजही तग धरून होते. आपल्या 

लेकरािंना चमळालेले सुखाचे चदवस पाहून त्यािंच्या ही डोळ्याचे पारणे 

चफटले असावे. पचहल्या आठवड्यातील चेहरा, पिंधरा  चदवसातील 

चेहरा, एक मचहन्यातील चेहरा बघता बघता सिंपणूच मोकळ्या 

िपू्रदिेावर त्यािंनी कब्जा केला. आचण एक नवीन चेहरा माझ्यासमोर 

आला.  

  



१०) २०२० सालाने आपल्याला काय वदलं. 

 

२०२० सालाने आपल्याला काय चदलिं याबद्दल आम्ही चचाच 

करत होतो, मग मी तेच आमच्या व्हॉटसअॅप ग्रपुवर दखेील चवचारल 

२०२० सालाने आपल्याला काय चदलिं ? अजनू काय दणेार आह ेम्हणनू 

? सटरफटर चचाच केल्यावर असे लक्षात आले की, करोना, चक्रीवादळ, 

व्यावसाय-नोकरीत आचथचक फटका, मानचसक तणावात आत्महत्या. 

चीन,पाचकस्तानच्या कारवाया असे बरेच काही. 

मला वाटत ह ेसगळ खर असलिं तरी  २०२० सालाने आम्हाला 

सिंघर्च करायला चिकवलिं. दिेात स्वच्छता चकती गरजेची आह े ते 

चिकवलिंय. एकमेकािंची काळजी घेणिं, एकमेकािंना मदत करणिं, 

चनसगाचला वाचवणिं, अन्नाची चकिं मत, कमी खचाचत व कमीतकमी 

लोकािंत लग्न कसिं करायचिं. घरातील लोकािंिी सिंवाद साधण्यासाठी 

चमळाललेी अमलू्य सिंधी उपलब्ध करून चदलीय. आपले 

िेजारीपाजारी नातेवाईकािंपेक्षा ऐनवेळी कसे महत्वाचे असतात ते 

दाखवलेत. प्रदरू्ण कमी, पढुे येणाऱ्या मोठ्या सिंकटाना सामोरे 

जाण्याची मानचसक तयारी करून घेतलीय. ह ेसगळिं चिकवलिंय २०२० 

सालाने. गरीब श्रीमिंतािंना एकाच पातळीवर आणलिंय ते याच सालाने. 

याचवेळी खरे देवदतू आम्हाला चदसलेत, जे आजवर आम्ही फक्त 

आमच्या दवेस्थानात बघत होतो.  



मागील कािंही वर्ाांमध्ये चवचिष्ट वगाांनी ठरवनू लोकािंच्या गरजा 

वाढवल्या जसे दचुाकी, चारचाकी त्यातही वेगवेगळे प्रकार, मोबाईल, 

कॉम्पटुर, लॅपटॉप, ब्रँडेड कपडे, स्नोपावडर, हअेरस्टाईल, ब्यटुीपालचर, 

पायातील चवचवध प्रकारचे पायतान, चचत्रपट, चायनीज वस्त,ू मॅगी, 

बटर, पास्ता, वेफसच, फरसाण, मरुमरेु, पाणीपरुी, चवचवध प्रकारची 

चबचस्कटे, चवचवध प्रकारचे सॉस, सपू, नडुल्स, ढोकला, डोसा, खारी, 

मसाल,े कोचल्ड्रिंक्स, वेगवेगळे सरबत, ड्राय फू्रट्स,  चॉकलेट, कॅडबरी, 

घरातील चवचवध वस्त,ू अिा सगळ्या गोष्टीची पतूचता करण्यासाठी 

लोकािंची िरती करून गती वाढचवली.  

गेल्या पिंचवीस-तीस वर्ाांमध्ये आपण काय-काय अनावश्तयक 

गोष्टी स्वीकारल्या होत्या ह ेआपल्याला लॉक डाऊनच्या काळात घरी 

बसल्यावर लक्षात आले असेलच. आपल्याला मोटारसायकलची 

आवश्तयकता लागली नाही, त्यामळेु पेट्रोल लागले नाही. चचत्रपटगहृात 

जायची गरज पडली नाही, हॉटेलमध्ये जाण्याची गरज वाटली नाही. 

ऑनलाइन काही मागवावे लागले नाही. मॉल मधनू कािंही खरेदी करावे 

लागले नाही,  मॉल मधनू खरेदी करणाऱ्यािंसाठी िेवटी गल्लीतला 

छोटा दकुानदारच कामाला आला. त्यािंना मॉलमधनू काही चमळाल 

नाही. गटुखा, तिंबाख,ू गायछाप, दारू जयािंना खावी/ प्यावी लागते 

त्यािंना चवचारा ! गटुखा, तिंबाख,ू गायछाप, दारू चिवाय पवूी त्यािंचे 

आयषु्ट्य उत्तम असायचे, परिंत ुकोणीतरी येऊन चटक लावली. आता 

तर तिंबाख ू खाल्ल्या चिवाय, दारू चपल्याचिवाय करमतच नाही. 



अिाच अनेक वरील अनावश्तयक सवयी आपल्याला लागलेल्या 

आहते.जे चदवसातनू दोन/ चतन वेळेला कपडे बदलायचे त्यािंना कोरोनाने 

एका वस्त्राचनिी चनवािंत राहता येते ह े चिकवले. चचत्रपटािंमध्ये उिे 

केलेले चहरो-चहरॉईन, सास ुसनुामध्ये िािंडणाचे बीज पेरणाऱ्या चकिं वा 

वासना चाळचवणारे िो ह ेखरे नव्हते, तर रामायण महािारतासारखी 

महाकाव्यिंच आपल्याला आिंतररक समाधान आचण जगण्याचे बळ 

दणेार आहते.वेळप्रसिंगी आपला जीव वाचवणारे व त्यासाठी आपला 

जीव धोक्यात घालणारे डॉक्टर, नसेस, पोलीस दल, लष्ट्कर, सफाई 

कामगार हचे खरे चहरो आहते. ह ेलक्षात घ्यायला हवे. 

  



११) वेळीच सावध व्हा, घिी िहा, सिुक्षीत िहा. 

 

आपल्या िारताला स्वातिंत्र चमळून जवळपास ७० वरे् झाली. 

अजनूही काही िागात रस्ते, लाईट, पाणी, नळ, स्वच्छतागहृ ेनाहीत. 

लोकािंची गरीबी हटलेली नाही. आचण कोरोना मात्र माचच २०२० मध्ये 

आला आचण िहरापासनू ते खेड्यापाड्यात, आचदवासी पाड्यापयांत 

फक्त दोन मचहन्यात पोहोचला आह.े आपल्याकडे दसुऱ्यािंना मारता 

येईल एवढा प्रचिंड िस्त्रसाठा आह.े पण स्वतःला वाचवता येतील 

एवढी परेुिी और्धे नाहीत, व्हेंचटलेटरसच नाहीत, दवाखान्यात परेुिा 

बेडस नाहीत, आणखी एक सािंगतो बऱ्याच लोकािंच्या नोकऱ्या गेल्या, 

काहींच्या पगारात कपात झाली, काहींना पगारच चदले गेले नाहीत, 

व्यावसाय उद्योग ठप्प आहते. व्यावसायात मिंदी आली, कुठल्याही 

गोळ्या और्धाचे दर कमी झाले नाहीत, उलट वाढले आहेत. प्रत्येक 

किं पनीचे ऑडीट पचहले तर ििंिर ते दीडिे टक्के वाचर्चक नफा आह.े 

कोरोनामळेु लोक आपापल्या गावी गेले आहते ते मरणाच्या िीतीने 

यायला तयार नाहीत म्हणनू ठेकेदार कामाचे दर वाढवनू द्या म्हणनू मागे 

लागलेले आहते. पण पण पण सोन आचण चािंदीचे िाव मात्र रोज 

वाढतच आहते. कोरोनावर और्ध/ लस उपलब्ध नसतानाही लाखो 

रुपये  चबल येताहते. पवूी मेचडकल मधनू सदी, खोकला, ताप यावरील 

गोळी घेतली की दखुणिं रहायचिं. आता नवीन फतवा काढला आह.े 



मेचडकलमधनू सदी, खोकला ताप यावरील और्धे डॉक्टरच्या 

चचट्ठीचिवाय नाही द्यायची. जे अिी और्धे दतेील त्यािंच्यावर रीतसर 

फौजदारी कारवाई केली जाईल. कुछ तो गडबड ह ै दया l कुछ तो 

गडबड ह ैl 

अिा चवचारातच मला सकाळी जाग आली. आचण 

उठल्याबरोबर मला दोनचतन चििंका आल्या, घाबरून गेलो म्हटलिं 

आपण कोरोनाची टेस्ट करुन घ्यावी. डोक्यात वेगवेगळे चवचार यायला 

लागले. जर चम कोरोनाची टेस्ट करून घेतली, लॅबवाल्याने खोटा ररपोटच 

चदला, पॉझीटीव म्हणनू सािंचगतील तर लगेच हॉचस्पटलमध्ये अॅडचमट 

व्हायला लावतील. १४ चदवसात हॉचस्पटलचे चबल येईल चारपाच 

लाख रुपये. घरातल्यािंना क्वािंरटाइन करतील ते वेगळे त्यािंनाही टेस्ट 

करायला लावतील. त्यािंचाही एखाद्याचा ररपोटच पॉझीटीव दाखवतील. 

तो खचच वेगळाच. आचण त्यातनु जर एखादा मेलाच तर त्याची बॉडी 

पण घरी देणार नाहीत. काय माचहती त्याची चकडनी, चलव्हर अजनू 

कायकाय अवयव काढून चवकुन टाकतील, ते कुणाला समझणार पण 

नाही. कारण कोरोनाची एवढी चिचतच मनात िरवनु ठेवली आह ेकी 

अगदी जवळचे नातेवाईक मेलेल्या व्यक्तीच्या दहेाला हात सदु्धा 

लावायला घाबरतात. आत्तापयांत कोरोनाच्या काळात जेवढी लोक 

मेली त्यातली  घाबरुनच जास्त मेली. दहावीस टक्के लोक इतर 

आजारािंनी म्रतु्युमखुी पडली असतील. बाकीचे आजार काय  



कोरोनाला घाबरून पळून गेले की नष्टच झाले या पथृ्वीतलावावरून 

काही कळायला मागचच नाही.  

कोरोना हा चमचडया, हॉचस्पटल आचण मेचडकल किं पन्यानी 

लोकािंना घाबरवनू वाढवनू ठेवला आह.े मग ह ेथािंबवायचे असेल, तर 

प्रथम ताबडतोब चमचडया आचण वतचमानपत्रातील कोरोना सिंबधीत 

बातम्या बघणे/वाचणे बिंद केले पाचहजे. त्यामुळे मनातली कोरोना 

बद्दलची चितीच जाईल. सदी, खोकला, ताप या रोगाने आत्तापयांत 

कोणीच मेल्याचे मला आठवत नाही.  

प्रसिंग २:- परवा आमचे िेजारी अिंगात थोडी कणकण होती म्हणनू 

दवाखान्यात गेले, डॉक्टरािंची तपासणी फी पाचिे रुपये, त्यािंनी ECG 

काढला, दोनचतन चदवस दवाखान्यात अॅडचमट केलिं. वेगवेगळ्या 

चाचण्या करायला सािंचगतल्या, चाळीस हजार रुपये चबल केलिं. 

डॉक्टरािंना त्यािंनी चवचारल मला काय झाल. डॉक्टरािंनी सािंचगतले 

तमुच्या िरीरात एक चव्हटॅमीन कमी आह.े त्यासाठी िरमसाठ गोळ्या 

चलहून चदल्या. आता त्या गोळ्यामुळे दसुरा आजार व्हायला नको 

म्हणजे झाल.अस तो म्हणतो आह.े 

प्रसिंग ३:- कोरोना चनरीक्षणे. 

१) कारमध्ये चतन व्यक्ती असतील तर त्यािंना कोरोना होत नाही, 

पण चौथा व्यक्ती बसला तर कोरोना होतो.  



२) बसमध्ये ३० व्यक्ती सरुचक्षत राहतील, एकतीसावा व्यक्ती 

बसमध्ये बसला तर मात्र कोरोना होऊ िकतो.  

३) एकचत्रत घरात राहणाऱ्यािंना कोरोना होत नाही. तेच लोक 

गाडीवर डबलसीट बसले तर कोरोना होऊ िकतो. 

४) तमुच्याकडे पास असेल तर तमु्ही एका झोनमधनू दसुऱ्या 

झोनमध्ये जाऊ िकता, कोरोना तमु्हाला काहीच करत नाही. 

तमुच्याकडे पास नसेल तर कोरोना तमु्हाला पकडणार म्हणजे 

पकडणारच.  

५) हॉटेलमध्ये जेवत असाल तर कोरोना होणारच, रािंगेत पासचल 

घेऊन घरी जेवले तर कोरोना होणार नाही.  

६) रािंगेत उिे राहु,  दारू घरी जाऊन चपले तर कोरोना होणार नाही, 

पण तमु्ही एकाद्या बारमध्ये बसनू दारू चपले तर कोरोना होणारच. दारू 

चपऊन घरी चकतीही गोंधळ घातला तरी कोरोना काही करणार नाही. 

७) श्रीमिंतािंच्या लग्नाला जास्त लोकिं  आले तर कोरोना काही 

करणार नाही. पण गररबाच्या लग्नाला २० चे २१ जरी झाले तर कोरोना 

होणारच. 

म्हणनू सावधान रहा, सरुचक्षत  रहा, घरी रहा काळजी घ्या. 

स्वताची आचण घरच्यािंची सदु्धा.  



१२) एक आठवडा वाफ- कोिोना करुया सुपडासाफ. 

कोरोना हा गिंिीर स्वरूपाचा व्हायरस आह.े डॉक्टरािंनी चदलेल्या 

माचहतीनसुार कोरोना व्हायरसिी लढण्यासाठी त्याचा प्रादिुाचव 

रोखण्यासाठी कमीतकमी ६० ते ६५  टक्के अल्कोहोल यकु्त असलेले 

सॅचनटायझर ९९ टक्के चकटाणुिंचा नाि करत असल्याच बोललिं जात. 

म्हणनूच अल्कोहोल बेस्ड सॅचनटायझर वापरण सध्या चाल ूआह.े 

डॉक्टर सािंगतात की वाफ घ्या. जर वाफ घेण्याने कोरोना चवर्ाणचूा 

मतृ्य ूहोऊ िकतो. तर सवाचनी एकत्र का येऊ नये. जसे आपण एकत्र 

टाळी वाजवतो, थाळ्या वाजवतो, मेणबत्त्या,चदवे, पणत्या, मोबाईल 

टॉचच एकत्र पेटवतो. त्याप्रमाणे आपण जगातील सवचजणािंनी 

आठवड्यातील एक चदवस ठरवनू त्या चदविी हाताला सॅचनटायझर 

लावनू वाफ एकचत्रतपणे घ्यायची. आचण घिातील व पोटातील कोरोना 

चवर्ाणूसाठी अल्कोहोल यकु्त थोडी दारू घ्यायची.म्हणजे बघा हाताला 

सॅचनटायझर लावल्याने हातावरील चकटाण ू मरतील, वाफ घेतल्याने 

नाकातील व घिातील चकटाण ूमरतील, आचण अल्कोहोल यकु्त दारू 

घेतली तर पोटातील चकटाण ू मरतील. अिा पद्धतीने आपण एकाच 

वेळी या कोरोना चवर्ाणूला मारू िकतो. मला माचहती आह े अस 

कुणीही करायला सािंगणार नाही. परिंत ु आमच्या बऱ्याच चमत्रािंनी 

यापवूीच ही पद्धत सरुु केली आह ेआचण पररणाम ही चािंगले व सरुचक्षत 

आहते. पटलिं तर घ्यायचिं नाहीतर सोडून द्यायचिं.   



१३) आपली बोली भाषा. 

मराठी िारे्चा गोडवा आचण समदृ्धी वाढवण्यासाठी अनकेािंच े

हातिार लागले आहते. दहाबारा कोसािंवर बदलणाऱ्या 

बोलीिार्ावरून आपली मराठी िार्ा फुललेली आह.े मराठी िार्ा 

चकती समदृ्ध आह े याचा उत्तम नमनुा म्हणजे चकती प्रकारािंनी िब्द 

वापरले जाऊ िकतात ते बघा. लॉकडाऊनच्या काळात गावाकडे, 

चमत्रमिंडळी, सहकारी, आप्त, नातेवाईक, पैपाहुणे यािंना फोन करणे 

ख्यालीखिुाली चवचारणे अस ह ेसगळ चाल ूहोत. त्यात काही िब्द 

कानावर पडले ते असे. आमच्याकडे लॉकडाऊन पडल आह.े 

लॉकडाऊन मध्ये अडकलो आह.े लॉकडाऊन चढल झाल की मी येऊन 

जाईन. आजच आमच्याकडील लॉकडाऊन उठल. लॉकडाऊनमध्ये 

अडकलो होतो सटुलो बाबा एकदाचा. लॉकडाऊन मोकळ झाल. 

आमच्याकडे कोरोनाच्या लयच केस चनघनू राचहले िाऊ त ु घरातनू 

बाहरे नको चनघ ूनाहीतर कोरोना तलुा पकडेल.  

यािं आगोदरही आपण असे िब्द एकले आहतेच की, जसे िरपेठ 

जेवण झाले की आपण थोडावेळ पडतो. प्रवासात गाडी लागते. िकू 

लागली की पोटात आग पडते. नीट चदसत नसेल तर चष्ट्मा लागतो. 

एखादी गोष्ट आवडायला लागली की त्याची गोडी लागते आचण सवय 

सटेुनािी झाली की व्यसन लागते. आचण व्यसन सटुले नाही तर 

आयषु्ट्याची वाट लागते. झोपेत स्वप्न पडते. आता बास करतो, नाहीतर 

वाचणाऱ्याला कष्ट पडतील.  



१४) मी आहे ना. 

 

चमत्रािंनो आपल्या आयषु्ट्यात आलेली माणसे ही काही उगाच 

आलेली नसतात प्रत्येक गोष्टीमागे काहीतरी कारण असत, कुणािी तरी 

काहीतरी ऋणानबुिंध जळुलेले असतात. नाहीतर सव्वािे कोटी 

लोकसिंख्येच्या दिेात नेमक याच व्यक्तीिी आपली ओळख का होते. 

याचे उत्तर कुणीही दऊे िकत नाही. जी नाती तयार होतात. ती 

जीवापाड जपावी. आपल्या जगण्यासाठी जया प्राणवायचुी गरज असते, 

ते प्राणवाय ूम्हणजे आपली माणसे असतात, रक्ताच्या नात्यािंना काही 

चॉइस नसतो,पण आपलेपणाच्या नात्यात तस नसत. मन जळूल की 

आपोआप आपलेपणाचे नाते तयार होते. बिंध खपू िचक्तिाली असतात 

ते कुणाच्याही सािंगण्याने चकिं वा चवपरीत पररचस्थतीत कधीच तटुत 

नाहीत. आपण खपू वाईट पररचस्थतीतनू जात असताना चमत्राच े

नातेवाईकाचे मी आह ेना एवढे िब्द सिंजीवनी सारखे काम करतात, 

आपला माणसू नाही  प्रत्यक्ष सोबत असण खपू सकारात्मक ऊजाच 

दणेार असत. पैिाने श्रीमिंत होण खपू सोप असत. नात्याने समधृ्द होणे 

चततकच कठीण आह.े म्हणनू आपले स्वामी समथच महाराज सािंगतात. 

जी पचवत्र नाती तमुच्या जीवनात आहते, जी माणस तमुच्या जीवनात 

आलेली आहेत त्यािंना िरपरू जपा. कारण एकदा ती माणस तटुली, ती 

नाती तटुली की तमु्हीही तटुाल. तमु्हाला कोणी बोलणार नाही मी आह े



ना म्हणनू नाती जपा. माणसािंना दरु जाऊ दऊे नका, कारण माणस खपू 

चकमतीने चमळतात, आपलुकीन चमळतात, आपण पैसा खूप कमवू 

म्हणजे ती नाती आहते चमत्र आहते मैचत्रणी आहेत असे समज ूनये. 

एकदा का ते दरु गेले की आपल्याला निंतर कधी चमळणार नाहीत. म्हननू 

मी आह ेना िब्द खपू महत्वाचा असतो जी तमु्हाला अस बोलताना 

की मी आह ेना त्यािंना खपू जपा.  || श्री स्वामी समथच महाराज ||  

  



१५) माणसातल्या माणुसकीची पािख. 

(मामा) 

 

लॉकडाऊनमुळे सगळीकडे बिंद आह.े सगळे आपल्याच घरात 

बिंचदस्त असल्यागत वागत आहते. पण त्यातही एक सुखद चदलासा 

म्हणजे मोबाईल आचण टीव्ही. घरात जो  तो मोबाईल आचण टीव्ही 

बघण्यात व्यस्त आहते. त्यात व्हाट्सअप, ट्चवटर, फेसबकु. हजार, 

दोनहजार, पाच हजार चमत्र आचण नातेवाईक. त्यािंच्यासोबत कॉल, 

चॅट,चव्हचडओ कॉल यातच चदवस चनघनू जाई. तसेच त्यािंच्या पोस्टला 

लाईक करणे, कमेंट्स दणेे एवढिंच काय ते चदवसिराचिं काम. 

चदवसिरात दहावीस  कॉल दररोज यायचे. मग ते नातेवाईकाचे वा 

चमत्र-मैचत्रणींचे. त्यात  ख्यालीखुिाली चवचारली जायची आचण  

कोरोना पासनू सािंिाळून राहा असे काळजी पोटी सािंचगतले जायचे. 

काल असाच एक कॉल आला, तो माझ्या मामाचा होता, त्यािंनीही 

चवचारले कसा आहसे, काय चाललिंय पणु्या मुिंबईला कोरोनाचा  

प्रादिुाचव  जोरात आह.े सािंिाळून राहायचा सल्लाही  चदला. 

जवळजवळ तासिर बोलणिं चाल ू होतिं आचण मग फोन कट झाला. 

पनु्हा त्यािंचा फोन आला. ते म्हणाले, अरे ह ेसगळिं ठीक आह.े पण 

पैिापाण्याचिं काय ?  पैसे आहते ना जवळ का पाठवनू दऊे थोडेफार. 

काही मदत लागली तर कळव नक्की. दोन चमचनटािंसाठी मीही 



आियचचचकत झालो कारण एवढ्या चदवसात चकतीतरी फोन यायचे, 

ख्यालीखिुाली चवचारायचे, सािंिाळून राहायला सािंगायचे पण हा 

पचहला फोन होता जयान े मदतीसाठी हात पढुे केला. फेसबकु 

व्हाट्सअॅपवर आपले एवढे चमत्र, नातेवाईक असतात पण एवढ्या चमत्र 

आचण नातेवाईकािंच्या गदीत मदतीच्या काळात मात्र धावून येणारे 

काहीजण असतात. तेव्हा  खऱ्या माणसाची आचण माणसातल्या 

माणसुकीची पारख होते. एवढेच या चनचमत्ताने सािंगावेसे वाटते.  

  



१६) स्मशानातील सोने. 

 

लॉकडाऊनमध्ये स्मिानातील सोने, मरीआईचा गाडा ही कथा 

वाचली. एका दृष्टीने यावर अभ्यासच केला म्हटलिं तरी वावगिं ठरू नये. 

त्यामुळे त्यातील पात्र आजही आपल्या आसपास आहते असे वाटते. 

कोरोनाच्या काळात वाचलेली  मरीआईचा गाडा ही कथा ही िारी 

समपचक वाटली. पोटापाण्यासाठी  पणेु, मुिंबई िहरात आलेल्या आचण 

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर मैलोन मैल चालत जाणाऱ्या मजरूािंच्या 

बातम्या वाचताना त्यािंच्यामध्ये स्मिानातील मढ्याच्या राखेत सोनिं 

िोधणारा चिमा चदस ूलागला. ती जगतात, जगाला जगवतात. त्यािंच्या 

बळावरच जग चालतिं. त्यािंची झुिंज आचण यि यावर त्यािंचा चवश्वास 

आह.े स्मिानातील सोने ही कथा वाचताना चिमाचिं जगणिं आचण सिंघर्च 

दोन्ही चतथेच आह.े मढिं त्याचिं पोट िरण्याचिं साधन आह.े आचण 

कोल्हयािंच्या पोटाचिंसदु्धा. माणसू आचण जनावरािंत फरकच नाही, 

बायकोला लगुडिं-परकर, मलुीला फ्रॉक एवढ्या गरजा पणूच करण्यासाठी 

मढ्याच्या अिंगावरचे सोने काढणाऱ्या चिमाचा आदर का वाटू नये. 

कष्टाची कामे करणारा, अिंगात बळ असणाऱ्या चिमाला मुिंबईत काम 

चमळत नाही. चमळालेलिं डोंगर खोदण्याचिं काम तो जीव ओतून करतोय 

पण मजरुी कमी. तरी प्रामाचणकपणे करतोय. पण खाण अचानक बिंद. 

हताि चिमाला स्मिानातील सोन्याचा मागचही अचानक चदसतो. जगाविं 



तर श्रीमिंतानिं आचण मराविं तर तेही श्रीमिंतानिंच, असिं त्याला वाटू लागतिं. 

याच स्मिानात तो डोंगर तोडणारी आचण मढ्याच्या अिंगावरचे सोन े

काढणारी दोन बोटिं गमावनू बसतो. स्मिानातील ही िाळा चिमाला 

खपू मोठा धडा चिकवनू जाते. चिमा अनेक कष्टकऱ्यािंचे प्रचतचनचधत्व 

करतो. जयािंची प्रामाचणक कष्टािंची तयारी आह ेपण सिंधी नाही. कथा इथे 

सिंपते पण चिमा आपली पाठ सोडत नाही. त्याचे पढुे काय झाले असेल, 

या चवचाराने आपण अस्वस्थ होतो. उत्तर सापडत नाही.  

मी जे जीवन जगतो, पाहतो, अनिुवतो, मला कल्पनेचे पिंख 

लावनू िरारी मारता येत नाही. आपण न पाचहलेले, न जगलेले जग 

समजत जाते. पसु्तके पलू बनून पलीकडे घेऊन जातात. चिन्न जगािंना 

जोडणारे. समाजाचा िाग म्हणनू, सजुाण नागररक म्हणून एकाच 

काळात माणसे चकती वेगवेगळ्या जगात जगतात ते आपल्याला 

कळतिं. दोन टोकािंचे चवचार घेऊन जगण्यापेक्षा एकमेकािंचे चवचारान े

जगले तर. जयािंच्याकडे जास्त आह ेत्यािंनी ते जयािंच्याकडे नाही त्यािंना 

दणेे. तेसदु्धा सन्मानाने दणेे आचण घेणाऱ्याने ही ते सन्मानाने घेऊन पढु े

स्वतःची प्रगती साधणे गरजेचे आहे, या सिंघर्ाचमुळे चपढ्यान चपढ्या, 

कळत नकळत एखाद्या वगाचवर अन्याय झाला. असे अनेक प्रश् कथा 

वाचताना मनात चनमाचण होतात. आता अिीच कोरोनाने सवाांची 

पररचस्थती केलेली चदसते आहे. 

  



१७) कोिोनाच्या महामािीने जगाला झुकवलं. 

घरात कोंडून घ्यायला िाग पाडलिं तेंव्हा आपल्या िारतीय जीवन 

पद्धतीवर डॉ. हरी कृष्ट्ण बाखरू यािंचे गणुकारी आहार  ह ेपसु्तक वाचत 

असताना काही गोष्टी लक्षात आल्या. पसु्तक वाचत असताना त्यामध्ये 

हळद, तेल आचण मसाल्याचे पदाथच यािंचा चविेर् उल्लेख आह.े 

त्यामुळे आपली िारतीय जीवन पद्धतीवर, सिंस्कृतीवर, गणुकारी 

आहार या चवर्यी वाचन करत असताना काही गोष्टींचे चटपण.   

१) लग्नाआधी हळदी समारिंि का असतो ?  त्याचे कारण िोधत 

असताना असे लक्षात आले की, लग्न कायाचसाठी हजारो लोक, 

पैपाहुणे, आप्त, नातेवाईक येत असतात, दोनचार चदवस सतत राबता 

असतो, लोक आल्यानिंतर िेकहडँ, गळािेट, िेटािेटी करत असतात, 

त्यािंचा सिंसगच नवरा-नवरी तसेच घरातील, आप्त मिंडळींना होऊ नये, 

म्हणनू पवूाचपार हळदीचा कायचक्रम आगोदर करत असत. हळदीमध्ये 

अनेक अँटीसेफ्टीक गणुधमच असतात त्यामुळे त्वचा स्वच्छ आचण 

चनजांतकु होते. ह ेत्यामागच खर कारण आह.े    

२) तेल :- माझ्या लहानपणी बाहरेगावी गावाला जायचे म््टल े

की आमची आजी सकाळी अिंघोळ झाल्यानिंतर धतुलेली स्वच्छ कपडे 

घालत असे व केसािंना, तोंडाला, हातापायािंना खोबरेल तेल चोपडत 

अस,े एवढ तेल लावायची की, केसािंमधनू तेल तोंडावर अक्षरिः 

वाहायचे. आता त्याचा चवचार करत असताना अस लक्षात येते की 



आपण एका गावातनू दसुऱ्या गावी जातो तेथील धलुीकण, चकटाण,ू 

सिंसगच, चवर्ाण ूयापासनू सिंरक्षण होत असे, आता हळूहळू येतय लक्षात. 

सािंगतात हाताला सॅनीटायझर लावनू हात चािंगले चोळा. 

३) एका बाजलूा म्हणायचिं िदु्ध आहार घ्या, एका बाजलूा 

म्हणायचिं िाकाहार उत्तम आहार,एका बाजलूा म्हणायचिं आहारावर 

माणसाची बदु्धी अवलिंबनू आह,े आचण इकडे आपण गॅसवर स्वयिंपाक 

करतो, तो चकती बरोबर आह ेमाचहत नाही, त्यात िर म्हणनू चपला 

घालनू उभ्याने स्वयिंपाक करतो, सवाांची बदु्धी किावर अवलिंबनू आह,े 

माणसाची चकिं मत किावर आह ेतर बदु्धीवर, बदु्धी किावर अवलिंबनू 

आह े तर आहारावर, आहार बनवणारी त्यािंच्या पायात चप्पला 

असाव्यात का ? चपला वापरणाऱ्याला नाही काही वाटत पण 

खाणाऱ्याला तरी काही ?  

आता बाहरेील जगातील लोकही हळददधू प्यायला लागलेत, 

उठसठु हात चमळवणे,मकेु घेऊन अचिवादन करणे असे प्रकार 

आपल्याकडे नसनू हात जोडून नमस्कार करायची पद्धत का आह ेआले 

असेल लक्षात. आपली सिंस्कृती हजारो वर्ाांपासनू अचस्तत्व चटकवनू 

आह.े अनेक महामाऱ्या आचण सिंकटे झेलनू अनिुव सिंपन्न झाली आह.े 

ह े केवळ अनिुवातनू चिकणे कॉमन सेन्सचा िाग आह.े स्वतःच्या 

सिंस्कृतीला कमी समजणे आचण वेस्टनच तेच योग्य ही चवचारसरणी 

कोरोना पेक्षा घातक आह.े यावर सवाांनी चवचार करावा.  



१८ ) सध्याचा माझा वदनक्रम. 

कोरोनाच अचतिय ियिंकर सिंकट उिे आह,े त्याच्यािी सामना 

करण्यासाठी सरकार, प्रिासन सगळे तयारी करत आहते, त्यािंना आपण 

ती तयारी करून दते आहोत का ? आपण त्यािंना किात गुिंतवनू ठेवले 

आह े? तर दकुाने बिंद करणे, लोकािंना घरी जायला सािंगणे, लोकािंना 

घरात बसवणे, चवलगीकरण केलेल्या आचण पळून गेलेल्या लोकािंना 

िोधनू आणणे, बाहरे गावाहून आलेल्या लोकािंना धरून त्यािंची 

तपासणी करणे, गदी केली म्हणनू हाकलणे, खरतर ही सगळी कामे 

आपली आहते स्वयिंचिस्तीची. आपण स्वता करायला हवीत. ती 

प्रिासनाला करायला लावत आहोत. िासनाने सध्या जनता कफ्यूच, 

कलम १४४, लॉक डाऊन करून दखेील सचुिचक्षत, अचिचक्षत लोक 

आपल्या दचुाकी, चारचाकीन े रस्त्यावर चफरताना चदसत आहते. या 

कतचबगार बहाद्दरािंना कुठे जावनू झेंडे रोवायचे आहते कुणास ठाऊक ? 

मनात राहूनराहून चवचार येतोय, का आचण कुणासाठी ही मिंडळी 

जीवाची बाजी लावताहते. त्या बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या प्रजेसाठी. 

मा.पिंतप्रधान, मा.मखु्यमिंत्री, मा.आरोग्यमिंत्री वारिंवार सािंगताहते 

की घराबाहरे पडू नका. आरोग्य सेवक, पोलीस, अत्यावश्तयक गटात 

काम करणाऱ्यािंना सहकायच करा. पण ऐकतोय कोण?  

आपल्याकडे ह ेयदु्ध लढायला दसुरी फळी आह ेका ?  तर उत्तर 

असेल नाही. उद्या जर हा आजार पसरला तर आपण कािंहीही करू 



िकणार नाहीत. परू, िकूिं प,आग इतर कुठलीही आपत्ती आली तर 

आपण त्याच्यािी दोन हात करू िकतो. परिंत ु इथे नाही. हा ियिंकर 

सिंसगचजन्य आजार आह.े आपण कोणीही मदतीसाठी जावू िकणार 

नाही. म्हणनू आपण स्विंयचिस्त पाळूया. प्रिासनाला यावर काम 

करण्यासाठी वेळ दऊेयात. प्रिासनाने, पोचलसािंनी जे आदेि चदलेले 

आहते त्याचे आपण तिंतोतिंत पालन करूयात. सकाळी उठल्यानिंतर 

कोचकळेच्या सरेुल आवाजाने माझी चदवसाची सरुवात होते. तिी ती 

रोज होत असते परिंत ुवाहनािंचा गोंगाट असतो त्यामुळे तो लक्षात येत 

नाही. सध्या जनता कफ्यूच, कलम १४४, लॉक डाऊनमुळे रस्त्यावर 

गोंगाट नाही, म्हणनु पक्षािंचा आवाज स्पष्ट एकू येतो. म्हणनू कळते की 

मनषु्ट्य प्राणी सोडून इतर जीव दखेील आपल्या आसपास आहते. 

झोपेची चझिंग येईपयांत पसु्तक वाचणे. झोपण्या आगोदर 

व्हाट्सएपवरच्या चवचवध ग्रपु्सवरून आलेले मेसेज बघणे. मधनूच 

कोणी ज्ञानवधचक चक्लप पाठवली तर त्याचा आस्वाद घेणे. आचण 

सकाळी पाच वाजता उठून कोमट पाणी घेऊन घरातल्या घरात थोडा 

व्यायाम करूयात म्हणनू उद्याची सरुुवात करायचा चनिय करून फोन 

बाजलूा ठेवणे. व झोपणे. असा माझा सध्या चदनक्रम चाल ू आह.े 

आपणही असेच चनयोजन करून प्रिासनाला मदत करुयात.   

  



१९) मुलांवि योग्य ससं्काि करुया. 

 

तरुण मलुािंचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते की, तरुण 

तरुणींच्या जडणघडणीतच िेदिाव रुजला आहे, नवरा आचण बायको 

दोघेही नौकरी करतात, मलुािंकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, आपली मलु 

काय करतात, कुठे असतात, रात्री कधी घरी येतात याकडे लक्ष नसत. 

कामामुळे नवरा आचण बायको दोघेही थकतात घरात स्वयिंपाक मात्र 

स्त्रीलाच करावा लागतो. साफसफाई, घर आवरण,े कपडे धुणे ही कामे 

स्त्रीलाच  करावी लागतात. यातनू मलुािंसमोर वाद चनमाचण होतो ‘स्त्रीने 

मी ही तुझ्या एवढेच कमावते' असे म्हटले तर त ूस्त्री आहसे, ही तझुीच 

कामे आहते असे सािंचगतले जाते. अमकु कामे चस्त्रयािंची आचण अमकु 

कामे परुुर्ािंची ही कामाच्या वाटपाची िेद िावना सवाचत प्रथम मलुा 

मलुींच्या मनातनू सिंपवली पाचहजे !   हदैराबादचे डॉ. चदिा बलात्कार 

प्रकरण असेल अथवा उत्तर प्रदिेातील उन्नाव येथे एका बलात्कार 

चपडीतेस न्यायालयात जाताना जाळून मारण्यात आले. अिा अनेक 

घटना सातत्याने घडत असताना, आपण आपल्या मुलािंवर घरी 

किाप्रकारे सिंस्कार करावे चकिं वा मलुािंचे सिंगोपन किा प्रकारे करावे 

म्हणजे त्याच्या मनातील स्त्री चवर्यक िावना चनकोप बनेल. 

बलात्कार हा अत्यिंत गिंिीर गुन्हा असला तरी समाजात अनेक 

लहान मोठ्या प्रसािंगात मचहलािंवर अत्याचार घडतात, याचे मखु्य 



कारण स्त्री परुुर् िेदिाव आह े असे मला वाटते. चवर्मता ह े या 

िेदिावाचे मोठे कारण आह.े जयािंच्या मनात स्रीया केवळ उपिोग्य 

वस्त ू आहते, त्यािंना मनषु्ट्य म्हणनू कािंही अचस्तत्वच नाही. अिा 

परिंपरागत कल्पना रूढ असणा-या समाजात परुुर् प्रधानता आह.े 

चस्त्रयािंचे जीवन असेच असायला हवे, स्त्रीयािंनी असेच वागायला हवे, 

ही कामे परुूर्ािंची चन ही कामे स्त्रीयािंची असे मानणारा मोठा वगच आह.े 

स्त्री आचण परुुर् ह ेसमान आहेत मात्र समाजात तिी िावना नाही. ह े

स्त्रीयािंप्रती होणा-या अन्यायाचिं मळु आह.े स्त्रीयािंच्या चारीत्र्याच े

मापदिंडही असे खुळचट आचण िेदिावावर आधारलेले आहते. 

त्यामुळे रात्री १० वाजता बाहरे एखादी स्त्री चदसली की ती चकुीची 

आचण घरात परुूर्ािंना चिऊन राहणारी स्त्री योग्य चाररत्र्याची अिा 

अनेक कल्पना लोक मनात बाळगनू असतात. स्त्री परुुर् समान आहते 

ही िचूमका आपण आपल्या सिंगोपनातनू मुलािंपयांत पोचवली तर मुले 

लहानपणापासनू या िेदिावापासनू दरू राहतील आचण त्यािंचा स्त्री 

चवर्यक दृष्टीकोन हा िेदिावरचहत समानतेचा, सन्मानाचा राहील !  

घरात मदत म्हणनू झाडून काढणे, पाणी आणणे याबरोबरच 

स्विंयपाकात मदत करणे, बाजारातनू िाजी आणणे त्या चनवडणे, िाजी 

करण,े दळण आणणे, कपडे इस्त्रीला टाकणे, नाष्टा बनवणे. अिी कामे 

आपण स्वत: केली तर हीच सवय मलुािंनाही लागते, त्यातून मलुािंना 

हहेी समजेल की ही कामे केवळ स्त्रीयािंची नाहीत तर ती आपली ही 

आहते. मलुािंच्या मनात हा िेदिाव चनमाचण होऊ नये म्हणनू मलुािंना ह े



सािंगण्याचा प्रयत्न. कामाचे वाटप हा िेदिावाचा मुख्य आधार आह.े 

म्हणनू मलुाला समसमान काम सािंगा. समाजात स्त्री परुूर् समता 

रूजवण्यासाठी िालेय अभ्यासक्रमात एखादा चवर्य असावा. त्यात 

घरातील चफ्रज, गँस िेगडी, चमक्सर आदी उपकरण वापरण्याची माहीती 

असावी ! गहृस्वच्छता, सरुक्षा, सामाचजक जबाबदारी याची माहीती 

असावी त्याची प्रात्यचक्षक परीक्षा सवच मुला मलुींसाठी अचनवायच 

असावी. चहा, कॉफी आचण सरबत बनवणे, पोह,े उपमा बनवणे, कुकर 

लावणे, चमक्सरमध्ये चटणी बनवणे. पोस्टात आरपीएडी किी करावी, 

बँक खाते कसे उघडावे, लाईट बील िरणे, गॅसचा निंबर लावणे, 

सावचजचनक स्वच्छता, आरोग्य चवर्यक माहीती असा अभ्यासक्रम 

असावा. याचे अनेक फायद ेया मलुा मलुींना आचण एकूणच सवाांना 

होतील. मलेु मुली स्वयिंपाक चिकल्यामळेु स्वावलिंबी होतील. 

िचवष्ट्यात त्यािंना ह ेचिक्षण घेतल्याचा फायदा चमळेल. सिंसार जीवनात 

ही बाब खपू महत्वाची ठरेल जेणे करून त्यािंच्यातील अमकु कामे 

चस्त्रयािंची आचण अमकु परुुर्ािंची ही िावना नष्ट होईल. कामाचे वाटप 

झाल्यामुळे त्यािंच्यातील वाद कमी होतील. अनेक कौटुिंचबक समस्या 

यातनू सटूु िकतात आचण मखु्य म्हणजे चस्त्रयािंकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन 

यामळेु बदल ू िकेल असे वाटते. अथाचत िेदिाव चवरहीत समाज 

चनचमचतीच्या प्रचक्रयेतील हा खपू छोटा प्रयत्न आह.े असे अनके प्रयत्न 

म्हणनू राबवता येतील.  

  



२०) जग आवण वचन. 

 

सवचसाधारण व्यक्तींचा चवचार चजथे सिंपतो, चतथनू पढुे ज्ञानी 

लोकािंचा चवचार सरुु असतो अस म्हणतात. तसच काहीसिं चीनन े

केलेल आह.े पाचहलिं महायदु्ध झाल. दसुर महायदु्ध झाल. याच्या निंतर 

चतसऱ्या महायदु्धासाठी मात्र अनेक दिेािंनी स्वतःला िस्त्रपणूच असिं 

बनवलिं. अनेकिं  चमसाईल, बॉम्ब व इतर अनेक िस्त्रसाठा प्रत्येक दिेाने 

स्वतःकडे सजज ठेवलिं. अमेररकेकडे दसुऱ्यािंना मारता येईल एवढा  

प्रचिंड िस्त्रसाठा आह.े पण स्वतःला वाचवता येतील एवढी परेुिी 

और्धे नाहीत. जो इतरािंना सिंपचवण्याची तयारी करतो तो स्वतःला 

वाचचवण्यात कमी पडतो. आचण जो दसुऱ्याला वाचचवण्याचा 

प्रामाचणक प्रयत्न करतो तो स्वतः कधीच सिंपत नाही हीच नीती आह.े 

माणसाला दसुऱ्याची वाट लावता लावता स्वतःची वाट कें व्हा लागते 

ते कळत सदु्धा नाही. म्हणनू दसुऱ्याची वाट लावण्यापेक्षा स्वतः 

चािंगल्या वाटेला लागा. कोणाची वाट लावण्यापेक्षा वाट दाखवण्याचे 

कायच करा.    

कोव्हीड १९ हा डोळ्यािंनीही चदसणार नाही असा कोरोना व्हायरस 

चीनन जगिर पसरवला. व जगाला अगदी मेटाकुटीला आणलिं. 

पाचसहा मचहने झाले अजनू कोणाला और्ध अथवा लस बनवणे 

जमलिं नाही. दवे तारी त्याला कोण मारी ही एक म्हण आह.े आपण तर 



सगळिं दवेावर सोडून मोकळे व्हायचो.(म्हणजे दवे वर बसलाय तो 

बघतोय) पण चचन्यािंनी काही काळासाठी मिंचदरच बिंद केली. प्रत्येक 

दिेाकडे जगाला नष्ट करता येईल एवढा ताकदीचे िस्त्रसाठे आहते पण 

या एका व्हायरसला नष्ट करता येईल एवढी लस-और्धेही नाहीत. 

माणसाने सिंपत्ती, नाव, माणसुकी चकती कमावली हे त्याच्या 

अिंतयाते्रवरून कळत असे, अस म्हणायचे  पण आता मात्र, माणसू कधी 

मेला आचण कधी स्मिानिूमीत नेला हहेी कळायला मागच नाही. त्या 

मेलेल्या माणसाला पाणी पाजायला ना मलुगा, ना त्याचा चतसरा-

दहावा-तेरावा करायला त्याचे नातेवाईक आसतात. अगदी जवळची 

नाती दखेील या व्हायरस मुळे दरु गेली. आपण चीनी लोकािंना चपट्या 

नाकाचे, फेपड्या नाकाच ेम्हणायचो. पण आता मात्र त्यािंनीच आपली 

नाक चपटी करायचिं ठरवलिंय अस वाटत. (मास्क घालून घालनू 

आपलीच नाक चपटी व्हायला लागतील). जस िारतीय लोकािंनी चीनी 

वस्तूिंवर बचहष्ट्कार टाकला तसाच जर कोरोना व्हायरसवर दखेील 

टाकता आला आसता तर चकती बर झाल आसत. 

  



वमत्रहो, पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का? 

हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणसू शहाणं होतं. वाचन 

करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न करणार् ् ा माणसांहून 

अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात.  

कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण ् ेतं. 

प्रत्क्ष अनभुवासारखा धशक्षक नाहीच. इतर प्राण््ांना काही प्रमाणात 

त्ांच ेजन्मदाते थोडंफ़ार धशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी आह े

ज््ाला पवुी जगलेल््ा आधण आता धजवंत नसलेल््ा माणसांचे 

अनभुवही धशकता ्ेतात. ते पसु्तकांद्वारे. माणसाला आपल््ा 

सभोवताली नसलेल््ा, दरू देशातल््ा माणसांच ेअनभुव समजनू घेऊन 

धशकता ्ेतं. तेही पसु्तकांद्वारे. प्रत्क्ष अनभुवांहून चांगला धशक्षक 

नाहीच. पण इतरांना आलेल े अनभुव, त्ांनी खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही 

माणसाला धशकवतात आधण शहाणे करून सोडतात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशंभर टक्के सत् आह.े  एक एक पसु्तक म्हणजे 

धहहटाधमनची एक एक गोळी असत ेअसं समजा. शहाणं करून सोडणारं 

धहहटाधमन. आधण जसे इतरांचे अनभुव तमु्हाला शहाणं करतात तस े

तमुचे अनुभव इतरांना सांगनू त्ांना शहाणं करा्चं काम तुम्ही करू 

शकता. तमु्ही तमुच ेअनभुव धलहून ई साधहत्कडे पाठवा. बाकी सवव 

आम्ही बघ.ू 



मिंडळी! 

वाचायला तर हविंच! 

पण वाचनू झाल्यावर प्रचतसादायलाही हविं… 

…आधण स्वतःही धलहा्ला हवं.  

 

 

 

 

 


