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मनोगि 
 

कृष्ण कमळ ि ेक्वदसायला खूप दखेणां फुल आि.े मांद सुगांधाने मन मोहून टाकणारे. 

त्याच्या बाबिीि असां म्िटलां जािां क्वक, बािरेच्या सगळया एक एक सटु्या अशा ,पाकळया 

ह्या शांभर कौरर्ाांचां प्रिीक आििे. मध्य ेअसणारे पाच केशर जण ुपाांडर् आििे आहण त्याच्या 

र्र असणारे ऊभे पराग ि े श्रीकृष्ण दरे् आििे. असां ि े फुल र्ेगऴे ियार झालय. असां 

म्िणिाि, जसां कौरर् सांख्येने जास्ि असूनिी त्याांच्या दषु्ट बदु्धीमुळे, मोजून पाच पाांडर्ाांकडून 

िरल,े कारण त्याांच्यामागे श्रीकृष्ण उभा िोिा. त्याची चाांगली बुद्धी, गोड बोलून समजार्ण े

आहण समजून घेण,े क्रोधार्र हनयांत्रण ठेर्ण,े अशा अनेक गुणाांनी समदृ्ध असा, हमत्र- गुरु 

पाांडर्ाांना भेटला. पाांडर् ि े हि चाांगल्या हर्चाराांचे, क्वदलेला शब्द पाळणारे, उदार, जनिेचां 

हिि पािणारे हर्चाराांनी सचे्च असणारे, असल्यामुळेच, कृष्णसखा त्याांच्या पाठीशी उभा 

राििो. आिा आपल्या या आयुष्याि आपले,सांस्कार,पूर्व आयुष्य, िचे आपले गुरु असिाि. 

आजूबाजूला िजार ,र्ेगऴे हर्चार कौरर्ाां सारख े र्ार्रि असिाि. अनेक गोष्टीशी 

आपल्याला लढायला लागिे. पण आपण िरून चालि नािी.  

अशा आशार्ादाच्या,र्ेगऴ्या,छाया-प्रकाशाचे बदल दाखर्णार् या मनोभार्नेचे 

रुप अस ेि ेस्िांभ,  घेऊन "कृष्णकुसुमाांजली " िा स्िांभ लेखाांचा सांग्रि आपल्या पुढे मी ठेर्िे. 

िी कृष्णकुसुमाांजली र्ाचकचरणी अपवण. 

 

 

 

शुभाांगी पासेबांद 

blog.writing in a different creative way 
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प्रस्िार्ना 
स्िांभ िा साहित्य प्रकार लोकहप्रय नसला िरी हर्चार पेरिो. खरांिर आयुष्य म्िणजे सकवस 

असिे. पण िी सकवस आपण रोजच्या सरार्ाने उत्तम पार पडिो. पण कधी िरी एकटेच 

असलो क्वक मनाि हर्चार येिाि, आपण आपल्याला जे िर्ां िोि िे शेर्टचां कधी केलाय. 

सगळयाांच्या र्ेळा आर्डी हनर्डी पाििा पाििा आपण आपल्याला कधी र्ेळ क्वदला? खरां 

ना?  

अशाच आशयाची हि कहर्िा हिच मला प्रस्िार्ना म्िणून आठर्ली 

 "आयष्य म्िणजे सकवस" 

आयुष्य म्िणजे सकवस आहण आपण त्यािल ेजोकर 

समटाईम लाकफग समटाईम क्राईंग.. 

 

सगळां आयुष्य दसुर् याला सुख कशाने हमळेल  

याचा हर्चार करि जगायचां 

दसुर् याांचे मूड्स साांभाळण्याचा  

एकच ड्रामा सिि करि रािायचां... 

 

एका चाकाची सायकल िाि सोडून चालर्ण्या 

इिकांच कठीण आि ेआयषु्य ि े 

पण सरार्ाने आिा जमू लागलांय सगळां ि े
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कधी िरी सगळा मुखर्टा उिरून स्र्िःच्या  

मनाि डोकार्ण्याचा प्रयत्न केला 

िर िेर्ढ्याि कुणीिरी समोरून  

माझ्या नार्ाचा पुकारा केला 

 

मग काय मला लगेच जार्ांच लागलां 

पुढचा शो करायला  

मनाला मात्र हुरहूर राहिली  

मी स्र्िाच्या मनालािी र्ेळ नािी क्वदला.. 

 

© मना 

(िनुजा इनामदार) पाांचगणी  

9049745999 
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1 साडी आहण धोिर 

 

 

 

 

बडोद्याच्या सयाजीरार् गायकर्ाडाांच्या राजर्ाड्यािील, त्या कला दालनािील 

मूिींमध्ये, िसहबरींमध्य े ,हिया साडी नेसलले्या आढळिाि. घोड्यार्र बसण्यासाठी , 

सकच्छ नऊर्ारी साडी नेसणे ि ेरूढ िोिे. डोक्यार्र पदर, समोर हनयाांचे केळे, ओच्याचा 

मोठा खण ,ज्याच्याि फुल,े भाज्या, र्ानर्ळा, कािी ठेर्िा येईल असा कप्पा असे. शरीराचा 

कुठलािी अर्यर् क्वदसणार नािी अशी साधी साडीची बाांधणी िा, त्या र्ेळचा थाट 

िोिा.साडी सोहयस्कर नसिे असे आजच्या काऴी मानले जािे. 

धुर्ायला सोपी िी धोिी! अजूनिी उत्तर प्रदशेाि साडीला धोिी म्िटल ेजािे. 

र्रून गुांडाळायचे र्ि, ज्याला हशर्णाची गरज नािी र् जे कुणीिी घाल ूशकिे िे धोिी, 

ककर्ा साडी िोय. पटना जर्ळील दीदारगांज येथील यिीणीची मूिी, राजस्थान मधील स्कांध 

मािेची मूिी र् मिाराष्ट्रािील िेर नगर येथील मूिीं मधील हिया साडी घािलले्या 

क्वदसिाि. लेिेंगा चोळी मधील हिया कािी मिूीि आढळिाि. अथावि लेिेंगा चोला िा 

साडीचाच सुधाररि प्रकार ठरू शकिो. सलर्ार कुिाव, चुडीदार कुिाव, शटव प्याांट, झब्बा 

पायजमा ि े हशर्ण कामाची गरज असललेे कपड े नांिरच्या काळाि आल.े अथावि या 

कपड्याांर्र सदु्धा ओढणी, दपुट्टा, उपरण,े गमछा पाांघरला जािो. म्िणजे शरीर झाकायला 

बाकीचे कपड ेआहण डोके झाकायला स्र्िांत्र र्ेगळे र्ि ,अशी हर्भागणी नांिर झाली. 

कुिाव पायजमा िा मुसलमानाांकडून आललेा र्ि प्रकार म्िटला जािो. पांजाब, 

जम्मू काश्मीर या भागाि कुिाव पायजमा सािव्या शिका पासून आढळिो. थांड िर्ेि घट्ट 
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कपड ेर् गरम िर्ेि भोंगळ अस ेिर्ा खेळिी रािणारे कपड ेर्ापरल ेजािाि. धोिर र् साडी 

ि ेशरीरा भोर्िी गुांडाळायचे िािमागार्र हर्णलेल ेसुिी र्ि क्वकत्येक शिके र्ापरल ेगेल.े 

हसल्क मलमल ि ेव्यापाऱयाांकडून आलले े श्रीमांिी र्ि श्रीमांि घरािच रांगाळले.  परदशेी 

टेरीकॉट, पॉहलस्टर, त्याच्या मजबूिपणामुळे र्ापराि आल ेिरी सुिी साड्या र् धोिर िाच 

पोशाख भारिीय मानला जािो. 

कला कुसर म्िणून या साड्याांर्र धोिराांर्र ,हर्णकाम भरिकाम, काठ, क्वकनारी 

लारू्न, रांगर्ून, त्या त्या प्रदशेाचे िािमाग र् िस्िकला कलाकुसार याांनी सजले,खुलल.े 

साडी आहण धोिर यापासुनच पुढची र्ि ेआली। 
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2 ढगाांच्या गार्ाला जाऊ या 

 

 

 

 

मी गडाची उांच चढण चढायला सुरुर्ाि केली िेव्िा पाऊस ररपररपि िोिा. 

अपजक्यिारा बदलत्या काऴा बरोबर बदलि गेला असला, िरीिी आज त्या क्वकल्ल्यार्र 

ढगाांनी चढाई केली िोिी. ढग बािरे िोिे, पण मनािसुद्धा हझरपि िोिे. ि ेआक्रमण, हि धुांद 

ढगाांची र्स्िी, धुरकट सांसार आपल्याला लपटेीि घेि िोिी. 

सांसार क्वक िर शैका का इिनािी फसाना ि ै! 

एक धुांद से आना ि,ै एक धुांद मे जाना ि ै! 

ईथ ेपिाटे गेलो ना िर ,शब्द सदु्धा फुटणार नािीि इिके आपण अर्ाक िोिो. 

ढगाांची हमठी आपल्या भोर्िी असि.े पाणी आहण िर्ा या पासून बनललेा ढग म्िणजे एक 

गूढ प्रकार असिो. मात्र त्या ढगाांच्या पोटाि, एक ओढ असिे. पार्साच्या सोनेरी थेंबाांचा 

ओलार्ा दडून असिो. आपण कुठे आिोि? कोण आिोि? कशासाठी इथे आलो आिोि ? 

कालाचे अल्प्रर्ािाहच मधली र्षव कुठे गेली? कािीच कळि नािी. कािी काळ फक्त, िी 

अांधुक ढगाांची आकृिी मनार्र राज्य करिे. परकायाप्रर्ेश करार्ा ककर्ा कुणीिरी सांमोिन 

करारे् िस े िोिे. पृथ्र्ीने झरझरीि शलेा पाांघरला िोिा. दपुट्या शेल्यामुळे ,बाजूचा 

हिरर्ागार हनसगव ,काळे कािळ, समृद्ध र्ारसा, पार्साची ररपररप आहण काळ, सर्व कािी 

हर्सरून ,मला ढगाांशी एकरूप व्िायला िोिे. एका र्ेगळया हर्श्वाि आपण जािो. 

दरे्ाचे राज्य उांचार्री 



 कृष्णकुसमु ांजली  

ढगाांच्या त्या डोंगरार्री 

अशा त्या उांचार्रच्या, ढगाांच्या साम्राज्याि आत्मज्ञान हमळिे. मानर् मी मी 

म्िणिो मात्र आपण कुणीच नािी. या ढगाांपासून ियार झाललेा, एक पाऊस पबद ू ,जसा 

नश्वर, िशीच मी हि नश्वरच! मी अशाच अज्ञाि गूढ ,ढगाळ हर्श्व मालेिून आले आहण 

अशीच धुांदीने ियार, अज्ञािाि हर्रणार  अिांकार सोडून हनसगावच्या छोट्या मोठ्या 

सोिळयािील एक कण म्िणजे आपण ि ेजाणायला ढगाच्या गार्ाला जायला िर्.े अपजक्य 

िारा चढायला सुरर्ाि केली क्वक अिांकार हर्िळायला लागिो. र्रर्र चढि जाऊन ढगाांच्या 

गार्ाला पोिोचिाच आपण एकट्या असूनिी ढगाांशीच एकरूप िोिो. डोंगरमाथ्यार्र ढग 

,र्स्िीलाच आलेल ेअसिाि. साि आऱयाच्या मध्ये दडलले ेिे शिर म्िणजे सािारा िोय. या 

साििी डोंगराांपैकी कुठल्यािी डोंगरार्र जा, ढग िळ ठोकून िुमची र्ाटच पािि आििे. 

चला ढगाांच्या गार्ाला जाऊ या ! 
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3 लेक लाडकी र्हडलाांची 

 

 

 

 

 

जो पयांि मी आई र्हडलाांची लेक लाडकी िोिे, आयुष्य र्ेगळच िोिे. "माझ े

आयुष खूप सोप्पे सरळ, सुांदर आि.े मी कािी कादांबरी हलहू शकणार नािी." मी माझ्या 

मैहत्रणीला म्िणाल.े 

"मग आनांदी कथा हलिी, प्रर्ास र्णवन हलिी" हिने सुचर्ल.े 

अग "ि ैसबसे मधरु र्ो गीि हजन्ि ेिम ददव के सरू मे गािे ि"ै असे म्िटल ेजािे" 

मला अजून  ददव अनुभर् नािी त्यामुळे त्या कथा रांगणार नािीि." 

"िशी र्ेळपण िुझ्यार्र येऊ नये." िी म्िणाली. 

मात्र त्याच र्ेळी हखडकी बािरे ,कदाचीि बािरेची, कुठलीशी दषु्ट शक्ती, िसि 

िोिी. एका छोट्याशा अपघािाि, आई र्डील र्ारल.े कुठलीिी सूचना न दिेा कुणीिरी 

अगदी शेजारून उठून दरू परलोक यात्रेला जािे, िीच पटायला अर्घड गोष्ट असिे. हशर्ाय 

त्या यात्रेला जािाना, परिीचा मागव बांद झालेला असिो. 

न थाम सके दामन, न रोक सका कोई  

बड ेकरीबस ेउठकर चल गया कोई | 



 कृष्णकुसमु ांजली  

त्या अपघािानांिरचे सर्वच अनपेहिि िोिे. बुद्धीबळाच्या पटार्रच्या त्या 

सोंगट्या, काळया ककर्ा पाांढऱया रांगामुळे आपल्या आििे, क्वक शत्रूच्या ि ेत्या रांगामुऴे हनदान 

कळिे िरी! प्रत्यिाि आयुष्याि शत्रू कोण हमत्र कोण? हििपचिक कोण? आहण बघे कोण? 

पूणवपणे हर्हचत्र अनुभर् आले. गोंधळूनच गेल ेिोिे मी. 

दादा िुम्िाला दरे्ळाांमध्ये जाणे आर्डायचे नािी त्यामुळे छोट्या-मोठ्या दरे्ळा 

मधला कुठलािी दरे् िुमच्या लेकीच्या मदिीला आला नािी. माझे दादा सोबि असिाना 

क्वकिीिी सांकटे आली िरीिी कािी र्ाटि नस.े कारण दादाांची सुरकुिललेा िो िाि, मला 

जन्माांिरीचा आहशर्ावद द्यायचा. मात्र दादा गेल्यार्र येणार सुख िळरे् करायला लागले. 

दःुख आले क्वक अक्राळ हर्क्राळ िोंडानी घाबररू्न सोडू लागल.े खपू प्रयत्न पूर्वक मला त्या 

काचेच्या िुकड्याांर्रून, पाय रक्त बांबाळ झालले ेअसिाना चालारे् लागले. अजुवना प्रमाण े

आपल्याच  लोकाांसमर्िे भाांडारे् लागले. दादा िुमचा िाि िािािून सुटला आहण सर्वच 

कािी अर्घड झाल.े जे घडि गेले िेिी हर्हचत्र िोिे र् माझी त्या घटनाांर्र िोणारी 

प्रहिक्वक्रया मलाच कळेनाशी झाली. सर्वच गोष्टींची मला भीिी र्ाटू लागली. 

जे घडले त्याच्या र्रची इिराांची प्रहिक्वक्रया मला सुन्न करणारी िोिी. काल पयांि 

मी दादाांची "लाडकी लके" िोिे. आज पासून मी एक घराि असणारी एक अडगळ झाल.े 

जगण्यासाठी हनरुपयोगी समदृ्ध अडगळ जी कायम नकोशी िोिी. 

या प्रसांगािून मला एकच धडा हमळाला. कािीच हनहिि नसिे. ना जन्म हनहिि 

ना मृत्यू ! एखाद्या अपघािाि िोत्याचे नव्ििे करून दरे् काय साधिो? मला समजि नािी.  

क्या मुिब्बि क्वक बािे क्या र्फा के इराद,े 

रेि क्वक ि ैक्वदर्ारे, जो भी चाि ेहगराद|े 

आयुष्य सोप्पे नसिे. जेव्िा सुख जर्ळ असिे, िेव्िा कळिच नािी क्वक सुखाची 

क्वकल्ली िािाि आि.े 

"कोई लौटा द े मरेे हबिे हुए क्वदन" अस ेआपण आज म्िणिो, िेव्िा त्या काळा 

बद्दल भूिकाळाबद्दल, र्ेगळी दषृ्टी स्पष्ट दषृ्टीकोन ,मनाि ियार झालेला असिो या 
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कारणानर म्िणिो. खूप र्ेदना सिन करूनच, सुखाचे ि ेदमुीळांत्र् समजिे. कौिुकाचा िाि 

क्वफरर्ायला आहण आहशर्ावद द्यायला र्डील िर् ेअसिाि, आई िर्ी असिे. 

आहशर्ावद हचत्रपटाि मलुीच्या लग्नाि आहशर्ावद द्यायला र्डील येिाि. र्हडलाांचे 

मित्र् असिेच िस.े आपकी कसम, हचत्रपटाि माांडर्ाला आग लागल्यार्र गपचूपपण े

मुलीला र्ाचर्ून , प्राण सोडणारे िे लाडक्या लकेीचे, र्डील असिाि. 

मुलींर्र खूप प्रेम करायला आई र्डीलच िर्े. इिराांच्या लखेी िी फक्त मुलगीच 

असिे लेक लाडकी नसिे. 

सर्व आई -बाबाांनो ,आपल्या लेक लाडकी बरोबर, हिला आधार दिे  रािा. हिला 

जन्माला येऊ द्या. हिला खपू प्रमे करा, हिला समजूिदार बनर्ा. बटेी बचार्ो, बेटी पढार्ो 

ि ेआर्ािन पाऴा 

लेक लाडकी सर्ाांचीच लाडकी अस ू द!े हिला गभाविच मारू नका. असुरहिि 

मुलीसदु्धा समाजाच्या लेकीच असिाि. त्याांना सदु्धा लेक लाडकीच मानायला िर्.े बटेी 

बचाओं, बेटी पढाओं ! 

पटिे का? 
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4 शकुनहि मोठे साांगिािे 

 

 

 

 

 

 

शकुन अपशकुन ि ेमनाचे खेळ आििे असे म्िटले जािे. मात्र या शकुनाच्या द्वारे 

परमेश्वर त्याची भाषा र् त्याचे आदशे आपल्याला समजारू्न साांगण्याचा प्रयत्न करीि असिो 

म्िणेककर्ा आपल्याला मागवदशवन करीि असिो. काच फुटणे, दधु साांडण,े र्ि पडणे, दाहगना 

िुटणे, क्वदर्ा हर्झणे, भाांडण िोण.े अशा र्ेगर्ेगळया प्रसांगाांनी अपशकुन िोिो असे मानिाि. 

एखादी गोष्ट करायला घिेल्यार्र हर्घ्न आल ेक्वक "नकटीच्या लग्नाला सिरा हर्घ्ने" 

असे आपण म्िणिो. या उलट शभु शकुन झाली क्वक "दरे्ाचीच मजी" अस ेम्िणिो. 

भहर्ष्य साांगणारी व्यक्ती सुद्धा अांदाजच बाांधिे. कािी आडाखे, कािी शाि, 

कािी अांदाज, कािी पररहस्थिीजन्य अभ्यास याांची सरहमसळ म्िणजे शकुन साांगणे. मानस 

शािाचा अभ्यास असलेली व्यक्ती अहधक चाांगल्या प्रकारे शकुन साांगिे. अस्र्स्थिा, 

चेिऱयार्रचे िार्भार्, व्रि र्ैकल्य े याांच्या र्रचा हर्श्वास, पूर्व इहििास, कुळाची परांपरा 

,यार्रून भगि शकुन साांगिो. सुमुहूिव काढून दिेो. मांक्वदराि कािी रठकाणी दरे्ाच्या मूिीला 

फुले हचकटर्ून जे फुल पडले त्याचा रांग, त्या (डार्ी, उजर्ी) बाजू, र्ेळ यार्रून शकुन 

साांगिाि. लर्ांगाच्या र् िाांदळुाच्या पडिाना जमणाऱया क्वढगार्रून भहर्ष्याचा शकुन 

साांहगिला जािो. पोपट पपजऱयािून बािरे येउन भहर्ष्य साांगणारे, काडव घेऊन बािरे येिो. 
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ट्यारो रीपडग मध्य े ,आलेल्या काडावर्रून ,चांद्र-सुयव ग्रि बघून आहण शि ,उपासना सुद्धा 

सुचर्ून, शकुन साांहगिला जािो. क्वक्रस्टल बॉल ,मोठा काचेचा स्फरटक, पाण्याचे भाांड े या 

मध्ये बघून शकुन साांगिाि. 

िािार्रील िस्ि रेषा, कॉफी कपािील फुां क. िळपायाचे ठस,े पपपळपाना र्रील 

िळद कुां कूर्ाचे ियार िोणारे आकार, समुद्राची भरिी ओिोटी. याांच्या गहणिार्रून शकुन 

साांगिा येिो. प्रयत्न करिाना मुहूिावची र्ाट पाहू नये. ि ेखरे असले िरीिी कािीजणाांचा 

कािी  गोष्टी महुूिावर्रच करण्याकड ेभर असिो. शकुनाांर्रून भाक्वकि कऴून ,नशीब बदलिे 

का? बहुदा नािी "िोणारे न चुके जरी येई ब्रम्िा िया आडर्ा.  

सुचर्ल्या जाणाऱया शकुना द्वारे परमेश्वर त्याची इच्छा, ,सक्वदच्छा अहनच्छा 

प्रकट करिो. िी कळायला र् र्ाचायला असललेे कसब मात्र आपल्याला येिेच असे नािी. 

म्िणूनच िर िो परमेश्वर र्र आि े र् आपण पामर खाली आिोि. िा लेख हलहििाना 

गणपिीच्या मूिीर्रून लाल फुल खाली पडल,े आहशर्ावद हमळाला. मला यश हमळेल.  

शकुनहि मोि ेसाांगिाि े!! 

समाप्त 
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5 फ्रीज मधील बालपण 

 

 

 

 

 

सकाळी, आळोखे हपळोखे दिे उठलो, िेव्िा आई-बाबा दोघेिी कामार्र गेल े

िोिे. साांभाळायला ठेर्लेली गांगू मार्शी टीव्िी र्रच्या माहलका इिकीच, जाहिरािीििी 

रस घेऊन िो टीव्िी बघि िोिी. बोडावर्र मला दोन सूचना िोत्या. फ्रीज मधून जेर्ण काढून 

जेर्. नांिर र्ेगर्ेगळया क्लासेसला जा! शाळेला सुट्टी असि े िेव्िा माझे टाईमटेबल 

क्लाससेनेच भरलेल ेअसिे. र्ाटिे कशाला शाळाांना सुट्टी दिेाि दरे् जाणे! आजी दर सुट्टीि 

र्ेगर्ेगळया गार्ी पयवटनाला जाि अस.े िािाि माळ घेऊन बसण े हि हिची इमेज फक्त 

पाहुण्याांपुढेच अस.े बाकी िी सदरै् चीद्चीडलेली र् अईसक्रीम खाणारर चांगळर्ादी आजी 

िोिी. लिान मुलाांना कािी कळि नािी म्िणिाि पण माझी आईची कुचांबणा मला कळि 

िोिी. मला खूप र्ेळा र्ाटे पार्साि हभजारे्, खेळारे्, िोड्या करून गल्लीिून र्ािणाऱया 

पाणलोटाि सोडाव्या मात्र कधी घराबािरे जाऊ शकलोच नािी. ल्याचची क्वकल्ली शेजारी 

ठेर्ून आई कुलूप लारू्न बािरे जाई. कुणी बले र्ाजर्ली, िरीिी दार उघडायचे नािी. अशी 

सक्त िाकीद आईने क्वदली िोिी.  

मी पाऊस नेिमी हखडकीिूनच पाहिला. आई नेिमी कामािच असे. बाबा टीव्िी 

बघि, पेपर र्ाचि बसि. कुणालािी कुणाशी बोलायला र्ेळ नस.े खरेिर आई क्वदर्सरात्र 

खस्िा खािे पण पुरुष प्रमुख समाज दमलेल्या बाबाची किाणी र्ाचण्यािच धन्य मानिो. 

कारण “पुरुष दरे्ो भर्ां" िाच मांत्र त्याला फळणार असिो. आखुडपशगी बहुगुणी कहपला, 

गाय असार्ी. या अपिेपे्रमाणे आईने, खाल्ल ेनािी, हपले नािी िरी चालेल, पण हिने घर 
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व्यर्हस्थि चालर्ल ेपाहिजे हि अपिेा िोिी. दारार्रची बेल र्ाजली िरीिी ,आई व्यहिररक्त 

िर, कुणीिी टीव्िी समोरून िलि नसे. गोष्टी साांगणारे आजीआजोबा हसनेमा मधेच 

असिाि. आजीच्या िािाचा गोड लाडू कथाांमध्येच असिो. माझी आजी क्वदर्सरात्र टीव्िी 

बघायची. एकच माहलका िीन र्ेळा सदु्धा बघि अस.े आईला मदि करणे िर सोडाच पण 

हिच्या प्रत्येक गोष्टीर्र टीका करून आईला नाउमेद करण े िाच आजीचा ििूे अस.े मी 

पिीला आलो िरी "बदकाचे हपल्लू पाण्याकड े जाणार " या शब्दाि आजी माझा सदु्धा 

अपमान करीि असे! 

कािी क्वदर्स जरी आजी कुठे गेली क्वक मला खूप आनांद िोई, हनदान घर िसिे 

खेळिे िोई. आई िसऱया चेिऱयाने र्ार्रिाना क्वदसे. कोण म्िणिे िरुणहपढी हबघडली आि?े 

कािी व्रुद्ध व्यक्ती हबघडल्या आििे. माझ्या फ्रीज मधल्या बालपणाला ,मौज मजेला 

चटार्लेली ,मागची हपढी जबाबदार आि.े फ्रीज मधील बालपण पुन्िा कधी हि परि 

हमळणार नािी. आईची नोकरी, बाबाांची चाकरी, आजीची भटकां िी,मुशाक्वफरी याि माझ े

बालपण फ्रीज मधेच रािील.फ्रीज मोठी िोि आििे,बालधून कोणाचे कानी पडि नािी. 
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6 काय फरक पडणार? 

 

 

 

 

 

प्रत्येक व्यक्ती हर्चार करिाना एक हर्चार करिे. "माझ्या असण्याने नसण्याने, 

हलहिण्याने, न हलहिण्याने काय फरक पडणार आि?े" बाकी लोकाांना सर्व कािी ठीक चाल ू

आि ेअसे क्वदसिे आि.े "ऑंल इज र्ेल" म्िणून सर्वजण ओरडि आििे. मी हलहििे मग िी 

भ्रूण ित्या िोि आििे, िीपलग गभवपाि िोि आििे. ि ेसत्य सर्वजण का दडर्िाि? सर्वत्र 

"ठीकठाक आि"े या मिानुसार र्ादाचा हर्षय नको कायवक्रमाचा रसभांग नको म्िणून ,िी 

भ्रूण ित्याांचा हर्षय टाळला जािो. 

"ज्याचा त्याचा खाजगी प्रश्न आि,े त्याच्या घरी मुलगाच िर्ा" ि े उत्तर दणे े

बेजबाबदारपणाचे आि.े हनसगावि र्ेगर्ेगळी फुले फळे असिाि. झाड र्लेी असिाि. िशीच 

मुल ेर् मलुी असिाि. "मुली नको" म्िणण ेहनसगव हनयमाच्या िी पुरुष प्रमाणाच्या पूणवपण े

हर्रुद्ध आि.े 

आपण बोलल्याने हर्रोध केल्याने फरक पडू शकिो. सांपूणव समाजहििाचा जर 

हर्चार केला िर आजूबाजूच्या चुकाांमध्य े प्रत्येक व्यक्ती सामील असिे. isolated , 

anonymous असा प्रश्न म्िणार्े इिकीिी िी भ्रूण ित्या दलुविीय नािी. र्ेचललेी फुल े

फेकून द्यार्ी, िशा रीिीने गभव बािरे टाकण ेि ेमाणुसकीला काहळमा आणणारे आि.े “माझ्या 

घरी िी नको. िी दसुयाव घरी जन्म ुद े,मला मुलगाच िोउ द.े” ि ेहर्चार िर उथळपणाचे  
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आििे.या जगाि  िीला िी असण्याचा कमीपणा र्ाटिो का? "पुरुष" असण्याचा र्थृा 

अहभमान र्ाटिो का? ह्या प्रश्नाच्या मुळाांशी जारू्न प्रश्न सोडर्ायला िर्ा. 

िी भ्रूण ित्या थाांबर्ण्यासाठी काय करारे्? िा प्रश्न आिा ऑंपशनल राहिललेा 

नािी. मलुींचे प्रमाण इिक्या झपाट्याने कमी िोिे आि ेक्वक कािी काऴाने ,उपर्र िरुणाांना 

,लग्नाला िरुणी हमळणार नािीि. मग िा प्रश्न ऑंप्शनला  टाकिा येईल का? 

जन्म मृत्यू दरे्ाच्या िािाि आि.े 

मुलगा क्वक मुलगी जन्माला यार्ी ि ेसुद्धा ,दरे्ाचे काम ,त्या दरे्ाच्याच िािाि 

राहू दिे क्वक. माझ्या एकटीच्या मिाने काय फरक पडणार? िा हर्चार चूक आि.े िुमच्या 

मिाने या हर्षयार्र चचाव करण्याने अडाणी समाजाि िी भ्रूण ित्या िोिाना आढळल्यास 

हर्रोध करण्याने ,नक्कीच फरक पडले. जग म्िणजे शॉपपग मॉल,ho†el नािी क्वक फक्त 

मुलाचीच ऑंडवर द्यार्ी, मुली नको म्िणार्,े िी भ्रूण ित्येला हर्रोध करा बघा नक्की फरक 

पडणार! 
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7  िळदीची पाऊले 

 

जीर्नाि िडजोड करार्ीच लागिे. 

िुझ्या सारख्या सामान्य िी ला कुठला राजपुत्र हमळणार आि?े 

आपली हुांडा द्यायची ऐपि नािी िर समोर आले आि ेिे स्र्ीकार" 

अशा हर्हर्ध र्ाक्याांनी र्धूला प्रिार करून हिला लग्नाला ियार करण्याि आल.े 

लग्नाच्या र्ेळी बोिल्यार्र चढल्यार्र हिचे र्ािणारे अश्र ूमािरे सोडून येण्याचे नव्ििे िर 

अपेिाभांगाचे र् नर्रा पसांि नसल्याचे िोिे. पण सोयीस्करपणे समाजाने त्याच्याकड ेदलुवि 

केले. मामाने हपर्ळी साडी घेिली, हपर्ळा रांग िा र्ाट पािण्याचा रांग असिो. सोनेरी रांग 

हमळि नािी म्िणून हपर्ळा स्र्ीकारार्ा लागिो. म्िणून लग्नाि र्धूला िळद लार्ि 

असार्ेि. बघा क्वदर्सभर रणरणणाऱया उन्िाचा रांग हपर्ळाच असिो. हर्रक्तीचा रांग हपर्ळा 

असिो. सुकलले्या पानाांचा रांग हपर्ळा असिो. आजच्या माझ्या या गोष्टीि कदाहचि 

कथानक नसले. पण हर्चार दणे्याची माझी इच्छा मला हि गोष्ट साांगायला प्ररृ्त्त करि ेआि.े 

लग्न िोऊन सासरी आल्यार्र िी घरगडीच बनली. पाणी भरणे, सिि स्र्यांपाक, 

चिा,पाणी, राांधण,े र्ाढणे इिर कामे यािच िी नर्र्धू सर्व र्ेळ खपि अस.े स्र्िःच्या 

िािाने जेर्ण र्ाढून घेण्याि काय िो कमीपणा ? पण रात्री उहशरा जरी घरी कोणी आल े

िर हिने उठून जेर्ण र्ाढायचे. सर्ाांचे खाऊन झाल्यार्र उरलले ेखायचे. त्यािच बाळांिपण, 

जुन्या साडीचे दपुटे, अांथरून, हिच्या आयुष्याचे पोिेरे िोऊ लागले, खाणारी िोंड ेआहण प ै

पाहुणे, सर्व हिच्या जोरार्र िोिे. क्वदर्स रात्र पाण्याि काम करून हिची पाऊले भेगाांनी 

भरली. अष्टोप्रिर कामामुळे िी अहधकाहधक खचली. मलुे नर्ऱया सारखीच सामान्य िोिी. 

त्यामुळे मुलाांकडून हिच्या कािी फारशा उज्र्ल अपेिा नव्ित्या. 

एका पार्साळी क्वदर्शी हिचे अदखलपात्र जीर्न सांपले, हिच्या िािचे खाऊन 

लाखो गेले असिील, पण खाांदा द्यायला, चार खाांदकेरी कसेबसे जमले. चार फुले सुद्धा कुणी 

र्ाहिली नािीि. हिच्या जाण्याने कािीच फरक पडलाच नािी. पुढ ेनर्ीन िळदीची पाऊले 

त्या घराि आली. राबणारे िाि बदलले, रुटीन िेच! िळदीला साबण लागला क्वक िळद लाल 

रांगी िोिे. कुां कर्ाचा लाल रांग रक्ताचा असिो. र्ेदनेचा असिो. दःुखाचा असिो. कुां कू सदु्धा 

लाल असि.े सौभाग्य असिे. िळदीची पाऊले रक्ताळली कधी िेच समजले नािी.िऴदीने 

दसुरी पण पोऴिे आि.े 
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8 धन सांचय 

 

 

 

पैसा हि अशी गोष्ट असिे क्वक िी नसल्याने माणसू दःुखी िोिो. मात्र पसैा जर्ळ 

असल्याने िो सखुी िोईल, याची खात्री नसिे. खरेिर पसैे साठर्णे ककर्ा धन साठर्णे, हि 

गोष्ट सुखद आि ेक्वक दःुखदआि,े ि ेहनहिि साांगिा येणे शक्य नािी. पसैा साठर्ण्यासाठी ह्या 

िणाला कुठली िरी इच्छा मारून पैसा साठर्ला जािो ि ेर्ाईट असिे. भाहर्व्श्याची िरिूद 

म्िणून, आजारपणाि. र्दृ्धापकाळाि आधार म्िणून पसैा उपयोगी पडिो ि ेसत्य आि ेर् हि 

धनसांचयाची चाांगली बाजू आि.े 

धनाची हपपासा म्िणजे, कुणार्रिी खचव न करणे. मलुीच्या लग्नासाठी पैसे खचव 

करारे् लागू नये म्िणून मुली मारण,े अशी र्ृत्ती चुकीची आि.े जन्मिील मुली िर पेटिील 

चुली. अस ेमुलींचे मित्र् असिे. त्यामुळे धन ि ेमनुष्यबळाहून मोठे नसिे. ि ेजाणून घ्यार्.े 

सद्ििूेने केलेली सेर्ा हि धनसांचयाहून सदाचरणी ठरिे. 

पैसे साठर्िाना अहर्चाराने पैसे साठर्ू नयेि. शेअरबाजाराि खाजगी 

फसर्णुकीि, उडाला िर कार्ळा बुडाला िर बेडूक, अशी पररहस्थिी िोऊ शकिे. पैसा 

नेिमी चाांगल्या कां पनीि र् राष्ट्रीयकृि ब्याांकेिच गुांिर्ार्ा. "अन्नाचा मारललेा खाली पािी 

हन िलर्ारीचा मारललेा र्र पािी." अशी र्ेऴ यऊे नये 

पैशाची क्वदशा झालेल्या व्यक्ती, पैशा साठी ,बोगस कां पन्या स्थापून फसर्णूक 

करिाि. घराि पैसे ठेर्ल्यास ,चोरीचा धोका असिो. त्यामुळे ब्याांकेि खािे उघडून पैस े

सुरहिि ठेर्ार्.े कमीि कमी ५० रुपये भरून नो क्वफल अकौंट उघडिा येिे. "रस्िा चुकला क्वक 

दपु्पट चालारे् लागिे." िशी र्ेळ येऊ नये म्िणनू दलाल, दाम दपु्पट करण्याचे आश्वासन 
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दणेाऱया कां पन्या याांच्या नादी लागू नये.  fancy  returns  never  returns  अशा 

गुांिर्णुकीने फसलले,े हर्टलेल े मन फुटके मोिी िोिे.जोडिा यिे नािीि. त्यामुळे 

अहर्श्वसनीय सांस्थाांकड ेजाऊ नये. िुमच्या समोरचा सरऴ रस्िा असेल, िर मानमोडी करून 

नागमोडी कोण चालणार? सरळ समोरचा ब्याांकेचा रस्िा धरा. प्रत्येकाचे गुांिर्णुकीचे 

हनरहनराळे मागव असिाि पण ििूे एक असिो. माझ्या कड ेक्वकिी धन आि ेया पेिा मी क्वकिी 

समाधानी आि?े क्वकिपि आरोग्य भोगि आि?े माझ्या कड ेचाांगले मन आि ेका?मी करिी 

जगेन, खाण्या हपण्या इिपि धन आि े का? अशी छानबीन करूनच मग पैस े गुांिर्ार्.े 

घराच्या रिणा साठी कुलूप असिे. िस ेि ेधन सरुहिि ठेर्ा. 

धन सांचय करा पण र्धै मागावने. योग्य रठकाणीच! पसैा िा साठला न राििा, 

खेळिा राहिला पाहिजे. राजमागावर्रूनच गुांिर्णूक केल्यास उत्तराधव सुखाि जािो. 

समाप्त 
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9 बायकाांची नोकरी 

कोणे एके काळी जेव्िा अल्लाउक्वद्दन हखलजीला, मिाराणी पहिनीचे सौंदयव 

बघायची इच्छा झाली, िेव्िा आरशामध्ये हिची प्रहिमा अल्लाउक्वद्दन हखलजीला दाखर्ण्याि 

आली. थोडक्याि काय पडदा पद्धिीमुळे पूर्ी महिलाांचे नख सदु्धा, पर पुरुषाांच्या नजरेस 

पडि नस.े काळ बदलला. बायकाांच्या नोकरी मळेु ,रस्त्यार्र ऑक्वफस मध्य े,ब्याांकाि सर्वत्र 

महिला आल्या र् महिलाांकड े रोखून बघणे, त्याांच्यार्र शेरेबाजी करणे ि े प्रकारिी आल.े 

कािी आांबट शौक्वकनाांची चाांगलीच सोय झाली. समाजाने या गोष्टींकड ेसोयीस्कर दलुवि केल.े 

हियाांना िोणारा (पुढे) िा त्रास कामकाजाच्या रठकाणा पयांि पोिोचला. 

नोकरीि लैहगक छळ सुरु झाला. १९९७ साली सुप्रीम कोटावचे जजमेंट आले आहण 

कामकाजाच्या रठकाणी महिलाांचा िोणारा लैहगक छळ थाांबर्णे ,या ििूेने कािी मागवदशवक 

ित्रे् ठरर्ण्याि आली. या ित्र्ानुसार कामकाजाच्या रठकाणी अशा िक्रारी ऐकण्यासाठी, 

एक सहमिी स्थापन करण्याि आली. मात्र अशा सहमत्याांसमोर िक्रारी येिाि का? लैहगक 

छळर्णुकीि काय काय गोष्टी येिाि याची उघड चचाव करायला सर्वजण नाखूष असिाि. या 

हर्षयार्र एक पोस्टर सर्व कायावलयाि दणे्याि आले िोिे. पण िे सदु्धा कािी ऑक्वफस मधेच 

लार्ल े गेले. अशा ज्या िक्रारी साहमत्याांपुढे आल्या त्यािील फक्त २% िीयानाचा न्याय 

हमळाला. कामािल्या चुका नसिानािी, छळ िोिो, कामकाजाच्या रठकाणी लैहगक छळ 

असह्य झाल्याहशर्ाय िी िक्रार करि नािी. अगदीच गळयापयांि पाणी आल्यार्र हिने 

िक्रार केली, िर आधीच िक्रार का केली नािी, याचा अथव आिा पिाि बदु्धीने ,िक्रार केली. 

िर पूर्ीच िक्रार केली नािी याचा अथव िा छळ सिन, करूनिी बदनामी िोऊ नये म्िणून 

गप्प बसण्या कडचे कल असिो. चचाव, साांहघक छळ, सत्ताधारी सािबेाां हर्रुद्ध आर्ाज 

उठर्िाना िोणारी घालमले, र्ररष्ठाांचे लाांगुलचालन करण्याची व्रिुी, या मुळे िक्रार 

करणारी महिला एकटी पडिे. िक्रार बांद करण्यासाठी ककर्ा येन केन प्रकारे प्रकरण 

हमटर्ण्यासाठी या महिलेर्र दबार् आणला जािो. बहुिाांश र्ेळा अशा िक्रारी नोंदर्ल्याच 

जाि नािीि. बदली करणे ि े बदला घेण्याचे ित्यार, त्या महिले हर्रूद्धच र्ापरल ेजािे. 
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त्रास दणेारा पुरुष मात्र िसि हखदळि सत्ता उपभोगीि राििो. र् गुमीिच र्ार्रिो. " हिचे  

िेरारे् घालीन मी " अशी भाषा र्ापरिो, अशा लोकाां हर्रुद्ध  बशेमी मोचाव कधी हनघणार? 

िक्रारकिीचे पुढील र्ाक्याांनी खच्चीकरण केल ेजािे. 

१. पार्साने झोडल,े सािबेाने रागार्ले िर त्याि हर्शेष काय मानायचे? 

२. त्याांच्या िािाि सत्ता आि,े िू िरशील, गप्प बस 

३. सािबे िुला मेमो चाटवहशट दईेल, िुला खोट्या केस मध्य ेअडकरे्ल. 

४. सत्ते पुढ ेशिाणपण चालि नािी. 

५. िो गुन्िगेार हसद्ध झाला िरीिी त्याच्या हर्रुद्ध कायवर्ािी िोणार नािी. 

६. िो खोटा सािीदार उभ े करून िुझ्या हर्रुद्धच पोहलस केस करेल, 

बलात्काराची भीिी िुलाच आि.े त्याला नािी.  

इिर हियाांचा सिकार  

कािी हिया नाईलाजाने गप्प बसिाि. िर कािीजणी "इिराांचा प्रश्न " "त्या 

अमुकिमुक प्रमाणे िोंडाि साखर ठेर्ून र्ार्रार्े" िुद्र अशा फायद्यासाठी सािबेाच्या पुढे पुढ े

करणारी अशी िी साखर र्ाली मग िक्रारकिीला बदनाम करायचे सत्र सुरु करिे. जेष्ठ र् 

र्ररष्ठ िी हि र्ांदनीय असिे. एर्ढे सुहर्चार नसललेा सािबे, "म्िािारीला थरेडीला काय 

त्यािले कळिे?" म्िणून नामोिरम करिो. गोड बोलणायावच्या पुढ े पढुे करणायावचा त्या 

खोट्या सािीदाराांना मग कािीच आठर्ि नसिे. आपण र्ाईट र्ागलो, बोललो ि े

आठर्िाना, त्याांचा गझनी िोिो. र्ेळ आपल्यार्र ककर्ा आपल्या मुलीर्र बहिणीर्र येईल, 

येऊ शकिे. याची जाणीर् इिर कमवचारी ठेर्ि नािीि. ररमोट कां ट्रोलने िक्रारकिीलाचा 

त्रास क्वदला जािो.  

जेष्ठ महिललेा "या र्याि र्ृद्ध िीला सांरिणाची गरज नािी हिच्यार्र या र्याि 

कोण बलात्कार करणरे?” अशी भाषा र्ापरून हिचा अहधक छळ करण्याि येिो. 

सगळयाांचेच गजनी, मधील अमीर खान िोिाि र् त्याांना आठर्ेनासे िोिे. सािबे आपल े

र्ाईट करू शकिो, हि हबनिाकदीची बाई माझे काय हबघडर्णारे? अशा प्रकारे नफा 

नुकसानीचा हिशोब केला जािो; या बाईला साथ सोबि करण्या पिेा, सािबेाला उपकृि 
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करून फायदा काढून घ्यार्ा ,अशी स्र्ाथी र्तृ्ती आढळिे. िक्रार करणाऱया महिलेला िक्रार 

करण े म्िणजे "आ बलै मुझे मार" म्िणण े असिे. ि े युद्ध आपण पजकलेच पाहिजे म्िणून 

झाशीची राणी बनून, अब्रुसाठी लढणारी िक्रारकिी, झाशीच्या राणी सारखीच धारािीथी 

पडणार, ि ेसत्य िी जनिा जाणून असिे. र् पुढ ेहिची याबाबि खात्रीच िोिे. 

कामकाजाच्या रठकाणी िोणाऱया छळाची चौकशी करणरी सहमिी असिे. पण 

िी सहमिी बऱयाच र्ेळा र्ररष्ठाांच्या दबार्ा खालीच काम करिे. त्या सहमिीिील सदस्याांचा 

गुप्त शेरा, पुढे िा सािबे हलहिणार असिो. त्यामुळे काथ्याकुट काढून सांर्ेदनहिनिेने 

गुन्िगेाराला र्ाचर्ण्यासाठीच ि े सदस्य कायवरि िोिाि. झुकिे माप सािबेाला हमळिे र् 

िक्रार किीला "हचखलाि िाि कशाला बरबरटून घेिेस? गप्प बस" साांहगिले जािे. बागेन 

केले जािे. कािीजण र्ेगर्ेगळे भत्ते हमळारे्, मीटर चालू रािारे् म्िणून, म्िणजे मजीि रािणां 

आले.व्यर्स्थापन अव्यबस्था पाळि राििे. त्या व्यक्ती सर्व प्रकारे त्या "िी" च्या अबला 

असण्याचा फायदा घेिाि. खोट्या पोहलस केससे, चाजव हशट  टाकून हिला रांजीस आणल े

जािे. मानहसक हर्कृिी बाळगणाऱया सािबेार्र हनदान मानसोपचार िरी करारे्! सािबेाला 

हनदोशाच सोडायचे िर, चौकशीचे प्रकरण कशासाठी िर्?े लैहगक छळ करणारा गुन्िगेार 

उजळ माथ्याने, र्ािानुकुलीि केहबन मध्ये, सरकारी गाड्यािून ससुाट सुटिो. स्थाहनक 

सांस्थाहनकाांचेच जजमेंट इथे चालि.े िक्रारदार महिला शेर्टी त्या सांस्थेिून इच्छेने अहनच्छेने 

िद्दपार िोिे. एकटीने प्रर्ाि हर्रुद्ध पोिणे सोपे नसिे त्याि िी िरिे. 

२०१६ च्या उल्िासनगरच्या घटनेि िचे घडल ेअसार्.े लैहगक छळाची िक्रार 

ज्या सािबेा हर्रुद्ध येिे ,त्याची अगोदर बदली करायला िर्ी. अशा िक्रारीची पुरेशी छान 

हबन िोरू्न ,अशा िक्रारींची दाखल घ्यार्ी आहण अशा िक्रारींर्र कायवर्ािी करार्ी. एक 

िी सांस्थ ेबािरे गेली, त्याने कािीच फरक पडणार नािी म्िणून अशा महिलेच्या प्रश्ना कड े

दलुवि करणे ि ेसमाजहििाचे नािी. नोकरी करण्याऱया हिया या सािबेाच्या बरटक ककर्ा 

दासी नसिाि. ि ेित्र् लैहगक छळ सहमिीने पबबर्णे आर्श्यक आि.े बायकाांची नोकरी हि 

त्याांचा छळर्णुकीची परर्ानगी ठरू नये. 

पण लिाि कोण घेिो? 
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10 प्रर्ािा हर्रुद्ध पोििाना 
काम काजाच्या रठकाणी ि े यदु्ध आपण पजकलेच पाहिजे अस े ठरर्ून एखादी 

महिला जेव्िा लैहगक छळर्णूकी हर्रुद्ध आर्ाज उठर्िे. िेव्िा िे युद्ध ि पजकेल याची 

शक्यिा फक्त २० टके्क आि,े असिे. खरेिर लैहगक छळांर्णूक सिन करूनिी बदनामी िोऊ 

नये म्िणून गप्प बसण्याकड ेकल असिो. चचाव, छळ सत्ताधारी सािबेाांच्या हर्रुद्ध आर्ाज 

उठर्िाना िोणारी घालमेल, िक्रार केल्यार्र िी र्र आणला जाणारा दबार् यामुळे लैहगक 

छळर्णूकीच्या बहुिाांश िक्रारी या नोंदर्ल्या जािाच नािीि. "बदली " ि ेबदला घेण्याचे 

ित्यार. त्या महिल ेहर्रुद्ध र्ापरले जािे. पार्साने झोडपले र् सािबेाने रागार्ले िर त्याि 

हर्शेष िे काय मानायचे? "त्याच्या िािाि सत्ता आि ेिो िुला मेमो दईेल, चाजव हशट दईेल, 

गप्प बस," असाच सल्ला क्वदला जािो. सत्तेपुढ ेशिाणपण चालि नािी" असेिी म्िटल ेजािे. 

लैहगक छळर्णुकीि  काय काय गोष्टी येिाि, याची चचाव करायला कुणी ियार 

नसिे. या हर्षयार्र एक पोस्टर जेव्िा सर्व ऑक्वफस मध्य ेदणे्याि आल,े िे सदु्धा लार्ल ेगेल े

नािी. िुद्र अशा फायद्याांसाठी सािबेाच्यापुढे पुढे करणाऱया हिया िक्रार कत्याव िीला 

बदनाम करिाि. सािबे सुद्धा "त्या  "त्या अमकुिमुक प्रमाण ेिोंडाि साखर ठेर्ून र्ार्रार्े" 

असा सल्ला दिेो. जेष्ठ र् र्ररष्ठ महिला अहधकारी हि त्याांच्या गोड बोलणायाांच्या पुढ ेपुढ े

करणाऱयाांच्या कां पूि नसले िर हिला  "म्िािारीला काय त्यािल ेकळिे?" म्िणून नामोिरम 

केले जािे. र्ेळ आपल्यार्र येऊ शकिे. याची जाणीर् इिर कमवचारी ठेर्ि नािीि.   

र्ृद्ध िीला  " सांरिणाची गरज नािी हिच्यार्र या र्याि कोण बलात्कार 

करणरे? अशी भाषा र्ापरून हिचा अहधक छळ करण्याि येिो. जनाांचा प्रर्ाि सत्तेर्र 

बसलले्या सािबेाांच्या बाजूने र्ाििो.  सािबे आपल े र्ाईट करेल  हि  बाई माझे काय 

हबघडर्णारे? "हबन िाकदीची बाई" हिला साथ सोबि दऊेन फायदा नािी  अशा प्रकारे 

नफा नुकसानीचा हिशोब इिर कमवचारी करिाि. सािबेाने इिर कमवचायाांच्या समोर लैहगक 

उद्धार केल ेअसिे िरीिी ि ेकमवचाऱयाांचे गजनी िोिाि. र् "मला आठर्ि नािी" म्िणिाि. 

प्रर्ाि हर्रुद्ध पोिणे सोप्पे नसिे.  झाशीच्या राणीला शाहिदच व्िार्े लागल े त्याप्रमाण े

हर्रोध करणारी िी शरे्टी िरि.े उल्िास नगरच्या घटनेििी िचे क्वदसले. काम काजाच्या 

रठकाणी महिलाांर्र िोणाऱया अत्याचाराला आर्ाज उठर्ण े"आ बलै मुझे मार" म्िणणार . 
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एकीकली अल्लाउक्वद्दन हखलजीला आरशाि पहिनी दाखर्ली िोिी. आज हर्कृिा बरोबर 

पहिनी काम करि.े  

हर्रोध करिा येिो पण पजकण्याची शाश्विी काय? 

कामकाजाच्या रठकाणी लैहगक छळाची चौकशी करणारी सहमिी असिे पण िी 

सहमिी र्ररष्ठाांच्या दबार्ाखालीच बऱयाच र्ळेा र् बऱयाच रठकाण काम करिे. त्या 

सहमिीिील हियाांचा र् पुरुषाांचा सी आर, गुप्त शेरा. िाच सािबे हलहिणार असिो. िो सूड 

बुद्धीने र्ागेल म्िणून त्यालाच झुकिे माप क्वदले जािे. हचखलाि िाि कशाला बरबटून 

घेिेस? गप्प बस, असेच सल्ले िक्रार कत्याव िी र्र लादले जािाि. कुठलािी गुन्िा न करिा. 

हिला हशिा क्वदली जािे. मीटर चालू रािार्े म्िणजे टूर अलौन्स, रािण्याचा भत्ता हमळि 

रािार्ा म्िणून कािी प्रृत्ती असलेल्या व्यक्ती व्यर्स्थापन पाळि असिे. त्या व्यक्ती त्या िक्रार 

कत्याव  िीर्र दबार् आणिाि. खोट्या पोहलस केससे त्या महिलेर्र टाकून हिला रांजीस 

आणण्याि येिे. र् शरे्टी िो सािब लैहगक छळ करणर गुन्िगेार उजळ माथ्याने 

र्ािानुकुलीि केहबन मधून, सरकारी गाड्याांमधून ससुाट सटुिो. िक्रार किीर्र आत्म 

दिनाची र्ेळ येिे. ककर्ा िी व्िी आर एस घेिे. 

ि े अस े क्वकिी क्वदर्स चालणार? मानहसक हर्कृिी बाळगणारे र् र्दृ्ध कुरूप 

हियाांना अपमाहनि करणरे सािबे राजरोज सुटले आििे. खरे िर सभ्य हियाांना आर्ाज 

उठर्ण,े लैहगक छळा हर्रुद्ध िक्रार करणे सदु्धा अर्घड झाले आि.े १९९७ सुप्रीम कोटवचे 

जज मेंट असूनिी कायावलया मध्य े त्याांच्या स्थाहनक सािबेाांचेच जजमेंट चालिे. र्ाटल्यास 

िक्रार करा पण शेर्टी गप्प बसा. महिला िक्रार हनर्ारण मांच महिला आयोगाकड ेजा, पण 

शेर्टी सािबेाच पजकणार ि े हनहिि. ि े क्वकिी क्वदर्स चालणार? िोंड बांद करण े क्वकिीस े

अर्घड असिे? प्रर्ािा हर्रुद्ध पोहून िरल्या मळेुच लोक िी भ्रूण ित्येकड े र्ळि आििे. 

लैहगक छळाच्या िक्रारीची पुरेशी छानबीन केली जार्ी या िक्रारींची दाखल घ्यार्ी र् या 

िक्रारीर्र कायवर्ािी व्िार्ी. उद्या अशी र्ेळ कुणार्रिी येऊ शकिे. कायावलये हि 

कामकाजासाठी असिाि ि कुणाची खाजगी सांस्थाने नसिाि. र् नोकरी करणाऱया हिया 

सािबेाच्या दासी क्वकर्ा बरटक नसिाि. पण लिाि कोण घेिो? 

  



 कृष्णकुसमु ांजली  

11 हलखाणाचे कागद 

 

 

'हलखाणाचे कागद' हपशर्ीि घेऊन, मी अशी क्वकिी क्वदर्स क्वफरिे आि े कोण 

जाणे? न जाणे कुणीिरी प्रकाशक अचानक भेटले िर मी त्याच्या जर्ळ माझे टाचण दईेल 

आहण मग मला त्या हलखाणाचे कागद त्या व्यक्तीला सपुूदव करीन. दसुऱया क्वदर्शी सकाळी 

मी जेव्िा आळस दिे झोपेिून उठून हखडकीचे पडद ेबाजूला करीन, िेव्िा िे हलखानेचे कागद 

िी सत्काराची फुल ेघेऊन येिील असे स्र्प्न मला भाबडपेणाने पड.े पार्साने हभजून सुकून, 

हपशर्ीि चुरगळून खराब िोऊन, खरेिर िे कागद कुठल्या हनयिकालीकाकड ेदणे्यासारखे, 

स्र्छ सुरहचि राहिलेच नव्ििे. पण स्र्पे्न सुधा आांधळीच असिाि. आहण एक क्वदर्स िो 

दरु्ददन आला. ररिािून उिरिाना मी िे कागदाचे बाड ररिािच हर्सरल.े खरेिर त्या 

टाचणा र्र माझा मोबाईल नांबर िोिा पण क्वदर्सभर र्ाट बघूनिी कुणाचािी फ़ोन आला 

नािी, म्िणजे िे कुणाला सापडल ेनसारे्. 

रांगाांचा उघडूहनया िाि पांखा 

धरिी गाहलचे ल्याली 

शालू शले ेपागोटे घेऊन 

सुगी शेिीपाशी आली 

सांध्याकाळच्या कािर र्ळेी 

हनराश आक्रमक झाली 

माझे कागद कुठे गेले असिील? ज्याला सापडले, त्याला त्याची क्वकमि काय 

कळणार? माझ्या जर्ळ एक-दोन महिने लोळि िोिे िेव्िा मला स्र्िःला िरी कुठे त्याची 

ककमि कळली िोिी. दार र्ाजल े क्वक र्ाटि असे ज्याला सापडल े िी व्यक्ती पत्ता शोधि 
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घेऊन आली असेल, पण दधुर्ाल,े भाजीर्ाले. याांच्या व्यहिररक्त कुणीिी िे कागद घेऊन आल े

नािी. मलुगा रागारू् लागला. "साांगिो कॉम्पुटर र्र टाईप कर आहण ई मले करीि जा 

म्िणजे कागद सरुहिि िोिो.” पूणव क्वदर्स रात्र उलटली आहण माझी बेचैनी र्ाढली. रात्रभर 

शब्द सिार्िच िोिे. 

सकाळी ऑक्वफसला जािाना र्ाऱयाची र्ार्टळ क्वदसली, र्ाटल हिला हर्चारार्े, 

"बाई माझे हलखाणाचे कागद पाहिलेस का?" मी हिला पुढे हर्नांिी केली, " र्ार्टळीि माझे 

कागद माझे शब्द उडरू्न टाकू नकोस बाई " 

र्ार्टळ िसि म्िणाली. "शब्द म्िणजे र्ारा, कागद म्िणजे कचरा”. 

आपल्याच िोऱयाि माझ्या डोळयाि धुरळा उडर्ीि र्ार्टळ हनघून गेली. अशा 

र्ार्टळीला कुठे माहिि असिे हिच्या मुऴे इिर कुणीिरी कुठेिरी उध्र्स्ि िोणार आि ेिे! 

मी काळजी करीि बसल,े माझे कशािच लि लागेना. ििाश मनाने समदु्र क्वकनारी जाऊन 

बसल.े लाटा शाांिपण े त्याांचे त्याांचे काम करीि िोत्या. मी त्याांना हर्चारले, "माझे 

हलखाणाचे कागद िुम्िी िुमची पाण्याि हभजर्ले नािीि ना? िुमच्या हर्शाल सामुद्रावच्या 

पोटाि जर िे असिील िर मला परि द्या !  

लाटा म्िणाल्या -“भारिी ओिोटी आयुष्याि चालूच राििे. पाण्याने हभजूनिी जे 

ओले िोि नािीि र् ओिोटीच्या र्ेळी सदु्धा जे कोरड ेिोि नािीि िे शब्द स्र्यांभू असिाि. 

पण शब्दाांना कोण हर्चारिो? समुद्रािील एक थेंब उगीचच िुम्िी लेखक स्र्िःला गे्रट 

समजिा.” 

लाटा मला बघून िस ूलागल्या, जेव्िा एखादी र्स्िू आपल्याकड े असिे, िेव्िा 

हिची ककमि आपल्याला नसिे. िी र्स्िू िरर्ल्यार्र आपण मग त्या र्स्िूचे मूल्यमापन 

करिो, कुठेच प्रहसद्ध झाले नसिे, साभार परि आले असिे, िरीिी िे स्िांभ एखाद्या छोट्या 

पुस्िक रूपाने मला प्रहसद्ध करिा आल ेअसिे. 
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दरर्ाजा जर्ळ हशरिाना त्या दठे केशरी पाांढऱया फुलाांचे, पारीजािकाचे सड े

माझ्या कड े डोळे र्टारून बघि िोिे. जण ू माझ्या दःुखाला िसि िोिे. आमच्या सारखे 

अनेक फुल े उमलून पायदळी जािाि. िुझ्या शब्दाांचे काय िे कौिुक? त्या फुल पाकळया 

म्िणल्या.  

मुझको बरबाक्वदका कोई गम निी 

गम ि ैबबावक्वदका क्यो चचाव हुर्ा? 

म्िणि मी घराचे दार उघडल.े परि हलिायला बसल.ेमला त्या पूर्ीच्या लेखाांचे 

शीषवक सदु्धा आठर्ेना, कधीिी न रडणारी, मी टीव्िी समोर बसल.े टीव्िी र्र नेमका प्यासा 

लागला िोिा. एका लाडक्या लखेकाच्या र्रील, प्रेमामुळे गुलाबो नार्ाची गुरुदत्तची प्रेयसी, 

त्या कहर्िा प्रहसद्ध व्िाव्याि म्िणून छापखाने पालथी घालि असिे. पैस ेसाठर्ि असिे. त्या 

कहर्िा िी शायरी प्रहसद्ध िोिे पण त्यापूर्ी  शायर मनाने खचून जािो. थोडक्याि काय 

िरर्लले ेहलखाणाचे कागद सापडलेच नािीि.  

कल और आयेंगे नागमोंक्वक हखलिी काहलया चुननेर्ाले 

मुझसे बिेिर किने र्ाल,े िुमसे बेििर सुनने र्ाल े

क्यो कोई मुझको याद करे, मि रुक जमाना मरेे हलय,ेक्यो र्क्त अपना बरबाद 

करें 
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12  श्रार्णाचे ऊन मला झेपेना 

 

 

 

 

श्रार्ण िा िसा आनांदोत्सर्ाचा सण असिो. मात्र माझ्या नहशबी श्रार्णाि 

फारशी आनांददायी घटना कधी घडिच नािी. पार्साि आनांदाने हभजारे्, िर आजारपण 

येिे. पार्सार्र कहर्िा हलिायला जारे् िर श्रार्ण सररि र्ाहून जािे. पार्साि मळलेली 

र्ाट ,मला सदु्धा चुकर्ायला ियार िोिे. मी िर नेिमीच र्ाट चुकिे, क्वदलनर्ाजीने , 

परमेश्वर फारस े कािी दिे नािी ,म्िटल्यार्र जी र्ाट समोर क्वदसली त्या र्ाटेर्र मी 

चालायला सुरुर्ाि केली. हि र्ाट  म्िणजे र्हिर्ाट नव्ििी. पळर्ाटच िोिी. चाांगली 

पांचार्न्न िजार पगाराची नोकरी सोडिाना मन रडल.े सर्व कािी िािािून सुटून गेल ेआि े

अस ेर्ाटि िोिे. व्यासाांनी जी व्यासकथा साांहगिली िे म्िण ेजीर्ाांचे सार आि.े मी श्रीकृष्ण 

दशवन घेिले. सर्व दरे्ळाांची स्िोत्रे म्िटली. पपपळ पूजा केली. सध्याच्या नोकरीि रटकायचा, 

मन राखायचा प्रयत्न केला. पण हि र्ाट खुबसरुि मोड ठरेल का? िा हर्चार न करिा 

नोकरी सोडार्ी लागली.  

 

कािी केल्या मनाचे समाधान िोि नव्ििे. मागच्या बाकार्र गुपचूप बसून 

शब्दाांची मैत्री करीि राहिले. फक्त रांगमचाांर्र ककर्ा फोटोि चमकणे म्िणजे यश नव्ि े ि े

कळि िोिे. सकुशल व्यर्स्थापन िर् ेपण िस ेनव्ििे. मी अध्यात्माि मन रमर्ायचा खूप 

प्रयत्न केला. दरे्ाच्या दारी गेल्यार्र जसा भार् असले, िसा दरे् क्वदसिो म्िणिाि. मग 

मलाच असे का र्ाटार्?े बासरीची धून बेसरू का व्िार्ी? नात्याांच्या िीन पायऱया असिाि. 

पररचय, मैत्री र् नािे. नात्याि अधे मध्ये असे शक्यिो कािीच नसिे. र्रर्रचे नािे ि ेनािे 
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नसिेच. सुसांर्ादाचे नािे जीर्नाि आर्श्यक असिे. जीर्नाि खरेिर भाषेचे मुलित्र् शब्द 

असिे. शब्दाांची ओळख र् मैत्री िोिे. जशी लोक दरे्िा र् सांस्कृिी एकमेकाांि एकहजनसी 

आििे िसे खरे िर मतै्रीि व्िार्े. लोकसांस्कृिी म्िणजे दरे्दरे्िा, समाज ,फळे झाड े ,पिी 

प्राणी या सर्ाांचेच नािे असिे. शब्द शाि असिे र् भाषा आई असि.े लोक राज्याि ग्रामीण 

जीर्नाि मी रमू शकले नािी. कार्ळया बगळयाांची गोष्ट असिे. कार्ळयाि बगळे र्ेगळेच. 

कदाहचि मीच ऑड म्यान आउट असारे्. कुठे जायचे मला भान नािी. न अांदाज कसल ेन 

अनुमान कािी! 

श्रार्ण मासी िषव मानसी म्िणिाि िे क्वकिपि खरे आि.े दरे्ा िुझ्या दारी आल े

म्िणि दरू बघि राहिले. जर्ळ बघायचे राहिल े म्िणि कधीिरी पाय खोलाि गेला. 

श्रार्णाच्या सुखद आठर्णी ऐर्जी र्ेदना उरल्या नित्राचा हनळा चाांदर्ा नयनी नाचण्या 

ऐर्जी अश्रू मध्ये सर्व र्ाहून जारे्! एर्ढासा पिी सुद्धा बाांधलेलां घरटे सोडिाना क्वकलहबल 

करून ओरडून आक्रोश करिो. मला मात्र त्या चार चौघाां सारख े पक्ष्या सारखे सोडून 

जािाना ओरडण्याचे स्र्ािांत्र्य नसारे्? माझ्या र् त्या पिीनींचा प्रर्ास समाांिर असूनिी दःु 

खद व्िार्ा? 

काटा रुिला िर ठीक आि ेपण फुल हि रुिल े 

र्ैशाख र्णर्ा भाजला िर ठीक 

श्रार्ण सरींचे िण मला रुचेना  

कोर्ळया उन्िाने हि जीर् उमलेना  
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13 आईच्या पायी 

 

 

 

 

 

आपल्या जीर्नािील सर्ोकृष्ट र् सखुमय काळ आपण आई सोबि घालर्िो. 

प्रत्येकच व्यक्तीच्या जडण घडणीि आईचे मित्र्ाचे स्थान असिे. माणूस व्यक्तीमत्र्ाि 

५०% भाग अनुर्ाांहशक र् ५०% पयावर्रणाचा असिो. अनुर्ांश २५% र्डलाांचा सिभाग 

असिो र् उरलले्या ७५ % मध्य े सर्वस्र्ी जबाबदारी आईचीच असिे. आई बाळाला 

स्र्िःच्या शरीरािील जीर्न रसा बरोबरच सांस्काराांचे बाळकडू सुद्धा पाजिे. आई सारखी 

मैत्रीण सिचारी कुणीच नसिे. 

बाळ राांगिाना िी पुढे उभी राििे, चालिाना िी त्याचे बोट धरिे. बाळ पडल े

िरीिी त्याला पुन्िा चालायला िीच उदु्यक्त करिे. बाळ चुकल िर िी त्याला मारिे, प्रसांगी 

उपाशी ठेर्िे. रागार्िे, िािार्र चटका दिेे. पण ि ेसर्व िी बालकाला, अपत्याला चाांगला 

नागररक बनर्ण्यासाठी करिे. आईने क्वदलले्या हशकर्णीच्या रूपाने आई आपल्या आयुष्याि 

प्रत्येक िणी सोबि असिे. आयुष्याि खरेिर िीन "न" टाळिा येणारे दखुःद प्रश्न प्रत्येकालाच 

पडिाि. त्याची करणे बहुिाांशी आपल्या हप्रय आईच्या काळजीनेच हनमावण िोिाि. र्ाढिे 

र्य झाल े क्वक आई हनराश िोिे. जगािलां स्र्ाथावच्या अनुभर्ाांनी खचिे. आजाराांनी बेजार 

झालेल्या आईला ,आपली सेर्ा करण ेझेपि नािी. िी सेर्ा मागिे. दषु्ट मृत्युच्या घाल्याने िी 

आपल्या पासून दरू जािे र् आपण एकाकी िोिो. कधी कधी या दिेाच्या दहैिक दहैनकाचा, 

प्रत्येक व्यक्तीला कां टाळा येिो. या रोजमराव जीर्ना पासून सटुका म्िणून कुणी उपभोगाकड े

अहधकाहधक र्ळिे, कुणी पलायनर्ाद स्र्ीकारिे. िर कोणी हर्रक्तीचा हनर्ावणीचा मागव 
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चोखाळिे. सांसाराच्या दहैनक रुटीनला टाळायला नदी, समुद्र ओलाांडून पुढे जारे् लागिे. 

आि ेत्यािच अडकून पडून "चलिा िैं" याला कािीच पयावय नािी, या र्ृत्तीिून पुढे र्ेगळीच 

मानहसकिा र्ाढीस लागिे. चाांगल ेकािीिरी िर् ेहि हजद्द र्ाढिे. त्यारे्ळी परमेश्वराला आई 

रूप हमळिे. हर्ठू माउली, दरे्ी मािा म्िणूनच िोिे. खेळण्याच्या दकुानाि खूप 

खेळणीअसिाि, पण खळूेन खेळून क्वकिी खेळणार? पुढे िणभराची हर्श्राांिी िर्ी. पात्रिेच्या 

पररणामाांच्या नांिर, उरिे िीच खरी हर्रक्ती िोय. िी खरी आई र् परमेश्वर माऊली 

हशकर्िे र् हर्रळाच हमळिे. 

जेव्िा आपण र्दृ्ध िोिो. ज्या र्याि आपण आईचे र्ृद्धत्र् पाहिल ेअसिे. िसेच 

आपणिी र्ागू लागिो. आई सोडून गेली िरीिी या र्याि आपण आिा आईचीच प्रहिकृिी 

बनिो. आईच्या मृत्य ूनांिरहि आईचे अहस्ित्र् माझ्या रूपाने आि.े माझ्याि जर कािी दोष 

उरल े असिील िर िो सर्वस्र्ी माझा दोष आि.े माझ्या सद्गुणाांचे सर्व श्रेय मी आईच्या 

पायीच अपवण करि.े मािृ दरे्ो भर्!  

समाप्त 
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14 औषध न लगे मजला 

 

 

 

"औषध जान्िर्ी िोयम र्ैद्यां िरर" अस ेऔषधाचे र्णवन केल ेजािे. नल दमयांिी 

या प्रहसद्ध प्रेम कथेि दमयांिी म्िणिे, 

औषध न लगे मजला. मला औषधाचा गुण यिे नािी ककर्ा औषध "नल" गे 

मजला. नल राजा परि येणे िचे मला लागू पडले अस ेऔषध आि.े बऱयाच व्यक्ती आयुष्याि 

अशा पररहस्थिीशी येउन थाांबिाि, क्वक कोणिेिी औषध लागू पडि नािी आहण जे औषध 

लागू िोणार आि ेिी व्यक्ती, िी घटना िे स्र्प्नारूपी औषध, हमराकल ड्रग हमळिच नािी. 

अांधार दाटून मन हखन्न िोिे र् त्या हखन्निे मुळे शरीर दबुळे िोिे. अशा र्ेळी शरीरार्र 

आजार ककर्ा रोगजांिू िल्ला करिो. ि व्यक्ती आजारी पडिे. 

खरेिर आजार ि े िुमच्या शरीराचे एक सुचनािांत्र असिे जे िुम्िाला साांगिे, 

"माणसा ,माझ्याकड े लि द"े आजारािील िे हर्श्राांिीचे क्वदर्स िणभर हर्श्राांिी िुम्िाला 

स्र्-हनरीिण करायला साांगिे. अांिमवनाची झाडाझडिी घ्यायला साांगिे. या कारणाने आपण 

आपल्या जीर्न शैलीचे, स्र्प्नाांचे, दगदगीचे, प्राप्त पररहस्थिीचे पसिार्लोकन करिो. 

"आरोग्यां धनसांपदा" ि े हर्सरून सर्वच जण धनासाठी धार्ि सटुललेे आढळिाि. पण खूप  

आजारी व्यक्ती सुद्धा एखाद्या दरे्स्थानच्या रठकाणी चालि जािे. उांच पायऱया चढिे कारण 

हिथे त्या व्यक्तीचा हर्श्वास असिो. मरणाची भीिी नसिे. घरी क्वदले जाणारे औषध, 

दर्ाखान्याि दाखल करून दिेाच, पटकन बरे र्ाटिे. कारण त्या दर्ाखान्याि आपल्याला 

औषधोपचाराांची खात्री असिे. घरी दर्ाखान्याहून अहधक ठेप असि े पण दर्ाखान्याि 

औषधोपचार िािडीने हमळण्याची खात्री असिे. हृदयहर्काराची र् अचानक 

हृदयहर्काराचा झटका येण्याची भीिी, प्रत्येक व्यक्तीला कायम र्ाटिे. माझा एक सिकारी 
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झोपेिच र्ारला. त्या नांिर ऑक्वफस मधील प्रत्यकेजण आठर्डा- आठर्डा आजारी पडले. 

आजार िा कुणार्रिी घाला घालिो. िी "ि" व्यक्ती सक्तीच्या हर्श्राांिी नांिर, दर्ाखान्यािून 

घरी आल्यार्र एक दोन क्वदर्साच्या हर्श्राांिी नांिर आपणच मनाचे र्ाचन करिो. जुन्या हमत्र 

मैहत्रणीना फोन करिो. आईला, काकूला, बालपणीचे आर्डिे पदाथव करायला साांगिो. 

उगीच हखडकीपाशी बसनू, पिी, प्रकाश, आकाश, पाहून उसास ेसोडिो. न जाणो ि ेसर्व 

बघायचे, उपभोगायचे क्वकिी क्वदर्स उरले आििे. दरे् जाणे! म्िणून बाळबोध इच्छा पूणव 

करून घेिो. कािी क्वदर्स आरोग्यदायी असा आिार र् शलैी ठेर्िो. िो िेलकट, िुपकट खाि 

नािी. "माझा सािात्कारी हृदयरोग" ि े अभय बांगाांचे पुस्िक र्ाचिो. िो कािी काळ 

आिाराि बदल सदु्धा करिो. पूर्ी खाऊन हपऊन अस्िाव्यस्थ पसरललेा दिे आटोक्याि 

आणण्याचा प्रयत्न करिो. आजारािील आळसार्लेल ेिे कािी क्वदर्स खूप आनांदाि घालर्िो. 

फळाांचा रसास्र्ाद घेिो. फ्रें च फ्राएज कड ेबघणे टाळिो. दरे् पूजा करिो.  

"अजूनिी सांधी गेललेी नािी, ढासळललेी िब्बेि सुधारू या " असा हनिय करिो. 

मात्र कािी क्वदर्साांनी ,बारीक िोण्याची, र्जन कमी करण्याची इच्छा सांपिे. बेचर् असे िे 

औषधी पथ्याचे जेर्ण नकोसे िोिे. बेचर् खाऊन, िोंडाची चर् जािे. खायचे - प्यायचे सदु्धा 

सुख नािी, मग जगून काय उपयोग ? असे र्ाटू लागिे आहण आपण चापून चोपून िेलकट 

िुपकट, बािरेचे दणकून खाऊन पुन्िा जाड िोिो. आपल्या भारि दशेाि, ज्या दशेाि  

कुपोषणाने, उपासमारीने िोणारे मृत्यू धक्कादायक आििे. त्या भारि दशेाि जाडपेणा, 

ओबेहसटी, त्यामुळे िोणारे आजार याचे प्रमाण ६७% आि.े र्जन घाटर्ण्याचे माकेट मोठे 

आि.े अजूनिी र्ेळ गेली नािी. जीर्नशैली बदला, आचारहर्चार बदला, आरोग्य सुधारेल, 

अहभमानाने म्िणिा येईल, मी कुठलेिी औषध घिे नािी. औषध न लगे मजला. 

माझे कािीिरी दखुि राििे पण, मला कोणिीिी गोळी घ्यार्ी लागि नािी ! 
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15 भरि र्ाक्य 

 

 

 

प्रत्येक व्यक्ती या जगाि कािी न कािी कायव करण्यासाठीच परमेश्वराने 

पाठर्लेली असिे. एखादा सुांदर राजर्ाडा, स्र्पे्न जागर्िो. एखादी भग्न र्स्िू भीिी जागर्ून 

िणभांगुरिेहच जाणीर् करून दिेे. र्ेदना एकाकीपणाची जाणीर् दिेे. 

प्रत्येक गोष्टीचा, कथानकाचा शेर्ट ठरललेा असिो. त्यालाच भरिर्ाक्य म्िटल े

जािे. जीर्नाचे सुद्धा िसेच असिे. जगाि कायमचा मुक्काम कुणाचाच नसिो. गेलले्या 

व्यक्तीच्या माघारी, जन पळ भर म्िणिील िाय िाय! अशीच पररहस्थिी असिे. आईच्या 

पायी ,भक्ती भार्ाचा नैर्ेद्य, अपवण करण्याि जीर्न साथवक िोिे. उांबरठ्याच्या अाािील 

घुसमट सांपली, िरी भूिकाळ कधीच पसुिा येि नािी. हर्सरू म्िणून हर्सरिा येि नािी. ि े

सुद्धा भरि र्ाक्यच म्िणायला िर्े. आपला र्िवमान काळ सदु्धा नेिमी भूिकाळािील 

घटनाांचा पररमाण, आघाि म्िणून आपण घडर्ीि असिो. मी खूप र्ेळा ठरर्ले मागे र्ळून 

बघायचे नािी, पण र्ारांर्ार मी आयषु्याचे पुनरार्लोकन करीि गेल.े चुका झाल्या त्याांचे 

फळ इिके मोठे्ठ र् र्ाईट का हमळारे्? मी सर्विोपरी चाांगली र्ागूनिी खोट्या, गोडबोल्या, 

सिज नीहिमत्तेशी िडजोड करणाऱयाांशी का िरले? सुख म्िणजे काय? जे हमळाले िे सखु? 

की जे िरर्ल ेिे सुख?  

मुकी, बहिरी, मी आांधळी पडने का िुहझया डोळा 

महलन िोऊन आले आि ेिुझ्या मांक्वदराि 

सोडून जािे ि ेघरटे माझ ेिुझ्या अांगणाि 
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न अांदाज िोिा मला भाबडीला 

न भानार्र िोिे कळाया िर् लीला 

िरल ेलढाई कारर्ा हनघाला 

 पैलिीरी जाण्या जीर् आसुसला 

र्य िोिे, 

जगी मरण िाची आि,े अांि मानर्ाचा 

भरि र्ाक्य म्िणिाि िे िचे असार्.े 

रामायणाि राम जेव्िा र्नर्ासाि गेला िेव्िा भरि त्याांना म्िणाले, 

िू परि येई पयांि १४ र्षे िुझ्या चरण पादकुा पसिासनार्र ठेऊन मी राज्य 

करीन. १४ र्षाव नांिर िुम्िी सखुरूप आल्यार्र मी राज्य िुमच्या िािी सोपर्ीन. अन्यथा.... 

भरि िा आपले र्ाक्य नेिमी सत्य प्रमाहणि करीि अस.े त्यार्रून पणूव सत्य 

र्ाक्याला भरि र्ाक्य म्िणायची पद्धि आि.े  

पूणव सत्य ि ेकधी कधी अधवसत्य हि असू शकिे. 

सत्य ि ेनेिमी अांधारािच राहून जािे ,झगझगत्या प्रकाशाि असत्य आहण अधाव 

सत्य चमकिे. ि ेसदु्धा भरि र्ाक्यच असार्.े 
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16 िी िीस र्षव 

 

 

 

 

आज पासून िीस र्षावपूर्ी, मी या सांस्थेि नोकरीला लागल.े साडसेािशे रुपये 

पगार हमळाला िेव्िा खूप आनांद झाला. त्यारे्ळी सोने ११०० रु. िोळा िोिे. खरेिर 

आयुष्याकडून, खूप अपिेा िोत्या पण हमळेल त्या सर्व गोष्टीशी िडजोड केली. प्रथम र्गावि 

पहिली येणारी िोिे पण र्हशला नव्ििा. थोरामोठ्याांच्या ओळखी नव्ित्या. त्यामुळे हि 

नोकरी स्र्ीकारार्ी लागली. नाईलाजाने स्र्ीकारली िरीिी मी माझे सर्वस्र् मनापासून या 

सांस्थलेा क्वदल.े 

त्या काळी हिया नोकरी करि नसि. हशहिका, नसव अश्या दोनच पशेामध्ये 

िुरळक हिया काम करिाना क्वदसि. सकाळी कामार्र हनघाले क्वक "सकाळी सकाळी जािे 

कुठे?" अशा नजरेने बहघिले जाई. नोकरीच्या पहिल्या क्वदर्शी ,चार चौघासारखे घाबरि 

मी कामार्र गेल.े र्डील पोिोचर्ायला आल ेिोिे. आई र्हडलाांना सोडून मला क्वदर्सभर 

"जग सुना सुना लगे रे" असे म्िणि, कानकोंडी िोऊन कामार्र बसारे् लागले. घरी गेल्यार्र 

"मला नोकरी करायची नािी" म्िणून रडायला सुरुर्ाि केली. र्डील म्िणाले, "माझी 

झाशीची राणी आिसे िू, खांबीर व्िायचे." 

गार्ाबािरेच्या त्या ऑक्वफस भोर्िी हिरर्ागार हनसगव बिरला िोिा. पिी 

झाडार्र गुांजन करीि असि पण दोन बसेस बदलून जारे् लागे. दोन िीन महिन्यािच मी 

माझ्या पगारािून लुना घेिली स्र्भार् सरळ असल्याने रोज कुणीिरी हलफ्ट मागि अस ेर् 

मला घरी पोिोचायला उशीर िोई. 
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मला िोंडाि साखर ठेऊन खोटे खोटे गोड बोलणे कधीच जमल ेनािी. मात्र या 

रठकाणी माझे हनभारू्न गेले. हशर्ाय त्या १९८२ च्या दरम्यान सािबेाांपुढे पुढे पुढे करून 

बढिी मागण्याची, कामचोरी करण्याची पद्धि नव्ििी. िे क्वदर्स सोन्याचे िोिे. आज "िेरे 

हबन बेसुर्ादी बेसुर्ादी मेरी रिीया" अस ेम्िणि िे पोपस्टग, त्या मैहत्रणी आठर्ि राििाि. 

बढिीर्र बदली झाली मी मुांबईकर झाल ेिरीिी माझे मूळ ,त्या गार्ाकडल्या 

मािीिच रुजलेल े िोिे. अबोल, रुसर्,े मेमो, हशकायिे, िडजोड, िोडफोड, अशा मागावने 

िीस र्षव नोकरी केली. कधी कधी पैशासाठी र् िुल्लक स्र्ाथव साठी खालच्या पािळीर्र 

येणारे कमवचारी बघून मन हर्षण्ण िोई. िरीिी चाल ढकल करिी िीस र्षव काढली. खूप 

कष्ट केले. पण चीज झाले नािी. सांस्था डबघाईला आली िेव्िा पन्नाशी उलटलेल्या व्यक्ती 

स्माटव नसिाि. त्याांना या आधुहनक जगाचे हनयम व्यर्हस्थिपण े कळि नािीि. त्यामुळे 

सेर्ाहनर्ृत्ती घ्यार्ी लागली. हि हनर्ृत्ती ऐहच्छक िोिी. पण लादललेी िोिी. मनाहर्रुद्ध 

स्र्ीकारलेली नोकरी मनाहर्रुद्धच सोडली. 
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17 आय क्विट 

 

 

 

 

 

 

िो मी िरल े! मी िा डार् सोडून  जाि आि.े मी रडीचा खेळ खेळू इहच्छि नािी. 

बहुिेक र्ेळा अगदी मांहजल जर्ळ आली अस ेर्ाटिे िेव्िा आपण डार् अधाव सोडून जािो 

ककर्ा कदाहचि जेव्िा आपण क्विट करिो िेव्िा यशाची मांहजल जर्ळजर्ळ जर्ळ आलेली 

असि,े असेिी र्ाटि.े भार्ी स्र्प्नाांची भाषा हि दरे्ाची अहभव्यक्ती असिे, मग अपयशाची 

भाषा हि काय अहभव्यक्ती असिे? एखाद्या अर्घड िणी परमेश्वर सदु्धा एखाद्या पळपुट्या 

व्यक्ती प्रमाणे आपली साथ सोडून जािो. 

एकदा एका दगडाच्या खाणीिला माणूस, पाचूचा हिऱयाचा शोध घेि असिो. 

खूप दगड शोधिो. रागाने पत्थर समजून शेर्टचा दगड जो िो फेकिो िो दरू जाऊन पडिो. 

िोच हिरा असिो. ज्या र्ेदनेने हिऱयाचा शोध सुरु िोिो त्याच र्ेदनेने का सांपिो? जीर्नाि 

प्रत्येकच गोष्टीची ककमि द्यार्ी लागिे. अपयशाची सदु्धा! यायचे असेल िर ये, अस ेआमांत्रण 

सुख दिे असिे. सुखाने कधी आपल्याला सुांदर स्र्ागि करून बोलार्ले नािी. ककमि 

मोजूनच बोलार्ले. रात्रीचा काळाकुट्ट प्रिर सूयोदयाच्या थोडा काळ आधी असिो. 

यशाच्या शोधाि हनघालेल्या ,त्याचा मागव रक्ताळललेा पार्लाांचा िोिो. त्या 

अपयशाि िोरपळलेल्याचा मागव ,र्ेगर्ेगळा असला िरीिी िे ,सर्वजण यशाचा शोध घेि 
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असिाि, ि ेसत्य असिे. त्याांचा मागव र्ेगळा असू द.े त्याांचे ध्येय र्ेगळे असू द.े मी त्याांच्या 

त्या प्रयत्नाांचा स्ट्रगलचा आदर करि.े त्या शाांििेची भाषा मला समजू शकिे. त्याांचे धयैव 

त्याग मी जाणिे. िो मी क्विट केल.े कारण मला सपोटव हमळाला नािी. पण इिराांच्या 

स्ट्रगलचा मी आदर करिे. योग्य र्ेळी िे ज्या मृगजळा मागे धार्िाििे, त्या योग्य अशा 

,स्र्प्नपूिी कड ेिे पोिोचिील. जर सर्व हर्श्व त्या स्ट्रगलसव मदि करि ेिसे मलािी करू शकि 

िोिे. a  time will come ा  ! why this time will come for them , why I had to 

quit ? मला माझ्या रस्त्याि कुणी अडर्ल ेनािी पण माझी िाकद सांपली. िस ेखास कारण 

नािी. पण आय क्विट खरे िर ि े हलहििाना सुद्धा र्ाईट र्ाटिे, पोटाि िुटिे. पण िो आय 

क्विट ! 
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18 मायेचा िळर्ा गार् 

 

 

 

जन्मगार्, मुळगार्, राििे गार्, आर्डिे गार्, सर्व हमळून बनिो मायेचा गार् ! 

या शीषवकािच माया शब्द पाच अथावनी र्ापरला आि.े  

माया - आई  

माया - धन  

माया - प्रेम 

माया - माझा  

माया - फसर्े मोिमयी  

िीचे मािरे हि अशीच मायेची िळर्ी जागा! त्या मािरेाि आईचे प्रेम असिे, 

प्रेमळ आई र्डील, बहिण भाऊ, सख्ख ेशेजारी,मैहत्रणी असिाि. दखुल्या खुप्ल्याला साथ 

दणेारी मांडळी असिाि. कधी कधी ि े मािरे हि मायाच ठरिे. र्रचे सर्वच आधार फसर् े

असिाि. िरीिी प्रत्येक िीला मािरेची ओढ असिेच र् प्रत्येक पुरुषाला आपले जन्मगार् 

साजीरेच र्ाटिे. कररयर चागली झाली िरीिी, नािी झाली िरीिी िो गार्ी जािोच जािो. 

कधी कधी खूप गोंधळलले्या मनहस्थिीि मी माझ्या जन्म गार्ीचे रस्िे गल्ल्या, 

दरे्ळे,कॉलेजेस, शाळा आठर्िे. आहण मग इिर कािी आठर्िच नािी. कािी अगदी छोटे 

छोटे बारकारे् आठर्िाि. मध्यांिरी एक पररहचि म्िणाले, बाईचे मािरेाशी असललेे नािे, 

म्िणजे पिद ू लॉ ची एहडशन म्िणार्ी. त्याि नात्याांच्या गुांिागुांिी बरोबर, िक्क न 

हमळाल्याची र्ेदना र् अहस्ित्र्ाची लढाई असि.े 
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शाळेि पहिला नांबर आला ,म्िणून कोड कौिुक करणारी मांडळी, जेव्िा कौिुक 

करिाि त्यारे्ळी भेदभार् करणारे सर,एखादा टोमणा मारणारा नािेर्ाईक, सदु्धा आठर्िो. 

नर्े बूट आठर्िाना आईचे भेगाांनी भरलेल ेपाय हि आठर्िाि. शुभांकरोिी म्िणून जेव्िा आई 

िुळशीपाशी क्वदर्ा लार्ायची, िेव्िा आईने म्िटललेी प्राथवना र् हिचे थरथरि े ओठ 

आठर्िाि. पैशापेिाहि मोठ्ठा आधार दणेारी, आपली माणस े पुढे शेर्ट पयांि साथ दऊे 

शकली असिी िर, क्वकिी बरे झाले असिे नािी? हनदान त्याांचे मागवदशवन, त्याांचे आशीर्ावद 

िरी हमळाल ेअसिे. पाणी पुढ ेर्िाि जािे. मलुा नािर्ांडाांमध्ये क्वदर्स जािाि पण मायेचा 

िळर्ा गार् आठर्िो. 

मुठ्ठी बांद िैं सखुे फुल अभी 

सर पे हपिा का आशीर्ावद भी िैं | 

बचपन का छोटासा गार् भी िैं  

मािरेच्या आठर्णींची गदी िोऊन मनाच्या सांगणकाची मेमरी फुल झाली आि.े 

कािी फाईल्स हडलीट करायला िव्याि. पण सांगणका सारखे ,फक्त नकोशा आठर्णी, 

मेमररिुन हडलीट करण े मनाच्या बाबिीि शक्य नसिे. मायेचा िळर्ा गार् मेमररिुन 

जािाच नािी. 
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19 शोर 

शोर-शराबा, शोर हि शोर, अशा शब्दाि ज्या गोंगाटाचे र्णवन केला जािो. 

साधी पोथी र्ाचायला घेिली िर ऐकू येणारे आर्ाज बघा. कुकरची हशट्टी र्ाजने, कुत्र्याचे 

भुांकण े र्ािनाांचे आर्ाज, फेरीर्ाल्याांची आरोळी, भाांडी पडल्याचा आर्ाज, पांख्याची 

कुचकुच, बाजूच्या बाांधकामाची ठोक ठोक, एखाद्या सुगृहिणीच्या घरािून र्ारांर्ार येणारा 

माहलकाांचा आर्ाज, गाण्याांचे आर्ाज, मोबाईलचे ररग टोन, बोलण्याचे आर्ाज र्गैरे! 

कानाि कापसाचे बोले घालूनिी िा आर्ाज ऐकू येिच राििो. ध्र्नी प्रदषुणा हर्रुद्ध 

क्वकिीिी मोहिम आखल्या िरीिी हमरर्णुकीि ढूम ढूम, र्रािीि टूम टूम, डीजे, र्ाद्ये 

र्ाजांत्री, बेंडबाजा, हबगुल, माईक र्र िोणारे कायवक्रम, गल्ली बोऴाि सिि िोि राििाि. 

फटाके फोडण्याि, स्र्िःचे खाजगी कायवक्रम इिराांना ऐकर्ण्याि काय िशील? 

पुराणकाळािील पोथ्याांमध्ये गणपिी र्ाजि गाजि आणार्ा म्िटल्यामळेु ठणाणा ठणाणा 

आरोळया ठोकि, घांटानाद करीि गणपिी आणला जािो. डहेसबल या मापकाि मोजूनिी 

त्याांची बेल मोठ्यानेच र्ाजिे. जास्िीकाल िीव्र आर्ाज ऐकल्यास हनद्रानाश, मेंदचेू हर्कार, 

रक्तदाब ि ेआजार िोिाि. खूप गदीच्या रठकाणी गेल्यार्र त्या आर्ाजाांनी गोंधळल्या सारख े

िोिे. सिि िीव्र नाद कानार्र पडणाऱया कामगाराांर्र बहिरेपणा येण्याचे गांडाांिर सांभर्िे. 

कोलािलाि मन गोंधळिे. रागीटपणा र्ाढिो. कािी भक्त परमेश्वराच्या दरे्ळाि जोरजोराि 

आरिी म्िणून दरे्ाला जागे राखण्यासाठी प्रयत्न करिाि. दरे् काय बहिरा आि ेका? God 

can see  in  darkest corner  

God  can listen the pin drop silence ,why we make noise? 

आपण हलहून दाखर्ू शकिो. एसएमएस पाठर्ू शकिो. कानाि इयर फोन लाऊ 

शकिो. मग आपण एर्ढे ध्र्नी प्रदषूण का करिो? आजारी व्यक्ती, र्ृद्ध अशक्त, दबुळे, 

हर्द्याथी, रात्रपाळी करणारे याांना झोपेची गरज असिे.र् एकदा झोप मोडली क्वक पुन्िा येण े

अर्घड असिे. शोर नार्ाच्या एका हचत्रपटाि, मुलाचा आर्ाज ऐकण्या साठी नायक, उत्सुक 

असिो मात्र, जेव्िा मुलगा बोल ूलागिो, िेव्िा नायक बहिरा झालेला असिो. आज ध्र्नी 

प्रदषूणार्र र्ेळीच हनयांत्रण न घािल्यास, िर्े असणारे छोट्या लिरींचे ध्र्नी ,ऐकू येणे बांद 

िोईल, म्िणजे कानाांची िी िमिा नष्ट िोईल, िा शोर कधी थाांबणार? 
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20 जय शारदादरे्ी 

 

 

 

 

 

नर्रात्रीचे नऊ क्वदर्स, घटस्थापना, दरे्ीची पूजा, उपर्ास, जागरण नैर्ेद्य 

प्रसाद,या हर्हर्ध कारणाांनी भहक्तपूणव उत्सर्ी र्ाटिाि. मात्र या नऊ क्वदर्साांच्या पूजनाि 

पहिले िीन क्वदर्स कालीमािा दगुावमािेचे पूजन केल े जािे. पुढचे िीन क्वदर्स श्री लक्ष्मी 

मािेची पूजा िोिे. र् शेर्टच्या िीन क्वदर्स मािा सरस्र्िीचे पूजन केले जािे. जीर्नाचे 

पररपििेच्या अांहिम टप्पाि, सरस्र्िीचे पूजन अहधक फलद्रपू िोिे. फलदायी ठरिे. श्री 

कालीमािा हि सर्व हर्घ्नाांचा, असुराांचा नाश करिे, त्या नांिर लक्ष्मी मािा हि धन धान्य 

समृद्धी र् ऐश्वयावचे भार् र्ाढीस लार्िे. अांिमवनाच्या शुद्धिे नांिर हर्द्यचेी दरे्िा सरस्र्िी 

हिचे पूजन केल ेजािे. सरस्र्िी र्ांदना- 

या कुां दने्द ूिुषार िार धर्ला 

या शुभ्र र्िा र्ृत्ता 

या र्ीणार्र दांडमांहडि करा या श्वेि पिासना  

या ब्रम्िाच्युि शांकर प्रभिूीहभरव 

दरे्ै सदा र्ांक्वदिा  

सा माां पािू सरस्र्िी भगर्िी  

हनः शेष जाड्या पिा ! 
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सार- रस + स्र् = स्र्िः आत्मा अशी सर्व जगाचे सार स्र्िः ि सामार्णारी िी 

सरस्र्िी अशी वु्यत्पत्ती सरस्र्िी शब्दाांची िोऊ शकिे. मोर कमल पत्रार्र बसणारी मािा 

सरस्र्िी एका िािाि पहर्त्र ग्रांथ, दसुऱया िािाि माला धारण करिे र् उर्वररि दोन िािानी 

िी र्ीणा ि ेर्ाद्य र्ाजर्िे. ज्ञान र् भार्ना, बुद्धी र् हृदयस्थ अशा हर्हर्ध सद्गुणाांचा उत्तम 

हमलाफ करून िी र्ीणरे्र सुस्र्र गायन करिे. या दरे्ीला आपण आळस दरू करून हर्द्या 

दान करारे् अशी मागणी करिो. जगाचे हनमावण करणाऱया त्या ब्रम्ि दरे्ा बरोबर 

सरस्र्िीचा हर्र्ाि झाला आि.े जगाचे हनमावण करणाऱया जग हनमावत्याची िी अधाांगी आि.े 

म्िणजेच हनमावणासाठी पूणव ज्ञान सुद्धा आर्श्यक आि.े अांहिम ज्ञान ि ेसरस्र्िी दरे्िेच्या 

भार् पूजनानेच प्राप्त िोिे. त्यामुळेच सर्व रांग मागे राििाि र् मािा श्री सरस्र्िी दरे्िा 

पाांढरे र्ि धारण करिे. 

त्या शारदचे्या कृपेने मनािील अिांकार, र्ैभर्, ज्ञान, सहद्वचार, हर्र्ेक या सर्वच 

भार्नाांचे सांिुलन या नऊ रात्रीि व्िार्े. केर्ळ उत्सर्, आर्ाज करणे, नाच गाणे, मौज मजा 

असा नर्रात्रीचा अथव नािी. नऊ रात्री नांिर दिाव्या क्वदर्शी अज्ञानरूपी रािसाचा 

रार्णाचा र्ध करून सर्व दषु्ट शक्ततींवर्रील हर्जयाचा उत्सर् केला जािो. म्िणूनच त्या 

क्वदर्साला हर्जयादशमी म्िणिाि. या क्वदर्शी हर्द्यारांभ केला जािो. बुध्धी र्ाढार्ी, या 

ििूेने सरस्र्िी पूजा केली जािे र् ज्ञान प्राप्तीचा सांकल्प केला जािो. 
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21 हजथे माझे अश्रू पडले 

 

 

 

 

 

रडणे िा मानर्ाला हमळालेला एक अहधकार आि.े जेव्िा केव्िा बाळ जन्माला 

येिे िेव्िा िे रडल े पाहिजे म्िणिाि. म्िणजेच जीर्नाची सुरुर्ाि अश्रुांनी िोिे. नर्ीन 

मागावर्र ककर्ा नर्ीन हर्श्वाि जािाना, कदाहचि नर्ीन खहजन्याच्या शोधाि भटकां िी 

करिाना, अश्रू हनघिाि. 

"उगीच रटपे गाळू नकोस" ज्याांच्यासाठी िू रडिेस, त्याांची एर्ढी लायकी नसिे 

क्वक िू त्याांच्यासाठी रडारे्" असा सल्ला माझ ेबडील नेिमी द्यायचे. "आई रडिाना ,आधी र्र 

पिा,खाली बघून रडू नये, र्र बघारे्." मलुगा साांगिो. याचे कारण साांगिाना िो असे 

म्िणिो क्वक, र्र स्र्गावि बसलले्या दरे्ाकड ेनजर टाकार्ी. िो दरे् त्या अश्रूांची नोंद घेिो. 

हचत्रगुप्ताच्या र्िीि आपण अश्रू गाळले याची र् ज्याने आपल्यार्र अश्रू गाळायची र्ेळ 

आणली याची नोंद करिो. दरे्ाकड ेसगळा हिशोब असिो. दरे् न्याय करिो. 

कधी खेळणी िुटली, िरर्ली क्वक मुल रडिे, कािीिरी िर्े म्िणून िट्ट करून 

काांगार्ा करिे. म्िणजे अश्रूांची ककमि र् कायवकारण भार् मानर्ाला, बालपणा पासूनच 

माहिि िोिो. रडण ेि ेित्यार कस ेर्ापरायचे ि ेमाणूस फार लिान र्याि हशकिो. हियाांचे 

ित्यार म्िणजे रडण,े असे पुरुष बायकाांना हचडर्िाि. रडण्याच्या कुां पणािून पुरुष बािरे 

जाऊ शकि नािी र् बायकाांच्या रडण्याला, िो शरण जािो असे म्िणिाि. अथावि ि ेसर्व 
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सज्जन, सभ्य सामान्य व्यक्ती बद्दल असि.े कािी व्यक्ततींवना मी इिक्या जणाांना रडर्ल े ि े

साांगिाना हर्कृि आनांद र्ाटिो. िीच माणस ेमात्र स्र्िः र्र र्ाईट र्ळे आली क्वक आपण 

क्वकिी जणाांना रडर्ले िा हिशोब हर्सरिाि. 

दसुरी व्यक्ती रडिाना दलुवि करून खुश रािणारे असिाि. मदु्दाम हिला 

दखुार्ण्यासाठी अजून रडर्ण्या साठी "काय झाले"? असे हर्चारणारे असिाि. हिच्या जागी 

आपल्यार्र रडायची र्ळे आली असिी पण आपण िोंडाि साखर ठेर्ली, खोटे बोलून, 

चापलुसी करून, हनिीमुल्याांशी िडजोड करून खूष राहिलो. याचा आनांद आिल्या आि 

मानणारे, त्या अश्रुना िसिाि. र्ेदना असह्य िोऊन रडणाऱयाां कड े हि माणस े सोयीस्कर 

दलुवि करिाि. कधी अश्रुांचे शब्द िोिाि. कधी मोिी िोिाि. िर कधी फुल ेिोिाि. "अश्रूांची 

झाली फुल"े नाटका प्रमाणे अश्रू हि दलुवि करण्याजोगी गोष्ट हनहििच नसिे. आईच्या 

अश्रूांचा सूड घेणाऱया, मुलासाठी अश्र ू ि े अण ू बॉम्ब सदु्धा बनू शकिाि. "मेरी मााँ क्वक 

आसुओंका बदला चुकाांना िैं| असे म्िणि लढणारे राहगट नायक हचत्रपटाि क्वदसिाि.  

िो हचत्रपट असल्यामुळे त्या अश्रूांचा बदला घेण्याि िे यशस्र्ी सुद्धा िोिाि. 

रडि रडि दरे्ळाि गाऱिाणे घालणाऱया नाहयकेची ककर्ा लिान मलुाची समजूि घालायला 

त्याचे दःुख दरू करायला प्रत्यि दरे् सदु्धा येिो ककर्ा घांटीला, दरे्ळाच्या दरर्ाजा जर्ळील 

र्ेलीर्र असलेला नाग,साप,गरुड,ककर्ा ित्सम प्राणी खलनायकाचा खािमा करिो. ह्या 

हचत्रपटाांचा र्ास्िर्ाशी कािीिी सांबांध नसिो. रडणाऱया व्यक्तीची दया येण्या एर्ढी कणर् 

िल्ली कुणालाच नसिे. 

िळव्या, रडणाऱया व्यक्तीला अव्यार्िाररक, इमोशनल फुल म्िटल े जािे. 

इमोशनल अत्याचार र् रडण्यास प्ररृ्त्त करण,े िा दखलपात्र गुन्िा िोऊ शकि नािी. िस े

प्रत्यि आयषु्याि र्ास्िर्ाि, अश्रुना कािीच मोल नसिे. दरर्षी िोणारी गुन्ह्याची र्ाढिी 

प्रकरण,े हियाांर्रील अत्याचार न्यालायािील खटले कज्जे, पोहलस स्टेशन र्रील, खऱया 

खोट्या िक्रारी, कुटुांब न्यायालयाबािरे रडि बसललेी मलुे र् कुटुांबीय बघिा अश्रुांचे मोिी 
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िोिाि, हि पांक्ती कालबाह्य झाललेी असार्ी. इिर सर्व "ड"े प्रमाणे उदा.मदसव डे, फादसव ड"े 

क्राइांग ड"े रडण्याचा क्वदर्स ठेर्ार्ा. 

रडणे ि ेआरोग्यासाठी चाांगले असिे. डोळे स्र्छ िोिाि. हृदय िलके िोिे. कािी 

सांस्थाांमध्य े नोकरी करणाऱयाांना र् चाांगल काम करणाऱयाांना इिका त्रास क्वदला जािो क्वक 

त्याांचे घोषर्ाक्य "कभी खुद पे कभी िालाि पे रोना आया" असे ठेर्ार्े.ज्या र्ाटेर्रून मी 

जाि राहिल े त्या जागेर्र माझ े अश्र ू पडल.े हिथ े हिथ े मी त्याच र्ाटेर्रून परि येिाना 

थबकल.े माझ्या त्या अश्रूांची कोणिीिी हनशाणी हिथे नव्ििी. जग त्याच्या त्या स्र्िः च्या 

गिीने, स्र्ाथावने, दलुविाने, अहलप्तिेने पुढ े पुढ े चालि िोिे. कौन रोिा िैं क्वकसी और के 

खािीर ए दोस्ि सबको अपनी हि क्वकसी बाि पे रोना आया| 

आसुभरी िैं ये जीर्न क्वक राि े

कोई उनसे कि द ेिम ेभलू जाये | 

ि ेम्िणण्याचा काळ सदु्धा आिा गेला. उनसे-िमे भूल दो साांगायची गरज नसिे. 

िे हर्सरून, पुढे स्र्थावमागे धार्ि गेललेे असिाि. मागे राहिलेल्याांनाच र्ाटिे , आसूभरे 

आििे ि ेरस्िे ,ठेच लागलेल्या जागी ,आज मी बहघिल,े हजथे माझ ेअश्रू पडल ेहिथ ेसुगांधी 

फुले उमलली आििे. मी मात्र पुढे हनघून आले आि.े माझ्या अश्रुांचे शब्द झाले आििे. त्याांना 

मोल आि ेक्वक नािी मला समजि नािी ककर्ा िे अश्रू मािीमोल झाले म्िणून मी रडिे आि.े 

र्ारांर्ार रडणारे कोणी असिे. िर कािीजणाांना अश्रूांचा राग येिो. अमर प्रेम 

हचत्रपटाि राजेश खन्ना (नट) आय िटे टीअसव पुष्पा" असे र्ारांर्ार म्िणिो. मात्र सर्ावि 

शेर्टी िो म्िणिो, "रोने में इिनी ख़शुी िैं? िो बिने दो इन आसूओंको" अश्र ूि ेआनांद र् दःु 

ख दोन्िीिी प्रसांग साजरे करिाि. आपला दबुळेपणा क्वदसू नये म्िणून पुरुष रडि नािीि. 

रडणे िा बायकाांचाच गुणधमव मानला जािो.मै खूष हुाँ, मेरे आसूओंपे न जाना" असे म्िणून 

दःुख लपर्णारी एखादी व्यक्ती असिे. िर कधी "य ेआस ूमेरे, क्वदल क्वक जुबान िैं" असिेी 

म्िटले जािे. िेरे आाँख से आसू पी जाऊ, ऐसी मेरी िकदीर किााँ" असे म्िणणारा प्रेहमक 

असिो,प्रत्यि शांकर भगर्ान, जटाधारी याांनी जेव्िा समुद्र मांथनाि हर्ष प्रश्न केल े िेव्िा 
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त्याांच्या डोळयािून अश्रू आल.े शांकर दरे्ाांचे अश्र ूरुद्राि म्िणून जहमनीर्र पडल्याची कथा 

आि.े 

आांसूओंमॆ जो पाया िैं गीिोमे क्वदया िैं  

क्वफर भी सुना िैं क्वक जमानेको हगला िैं.  

असे एक प्रहसद्ध गाणे आि.े रडणारी व्यक्ती "रड" म्िणून रुडाली रडिे ककर्ा "रडू 

नको म्िणून रड ेथाांबर्िे का? या हर्षयार्र सांशोधन झाले असिा, रडण्यार्र बाह्य उपाय 

चालि नसून डोळयािून अश्र ूर्ािने हि प्रहिहिप्त क्वक्रया असार्ी असा हनष्कषव हनघाला.एका 

रान फुलाला सीिेची आसर् ेअस ेनार् आि.े ि ेफुल अश्रून्सारख ेक्वदसिे. र् पठारार्र मुबलक 

असिे. "खून के आस ूरुलाना" म्िणजे खूप रडर्णे. असा र्ाक्प्रचार आि.े त्यामुळे कािी फुल े

लालसर सुद्धा आििे. शिेकरी पार्सार्र अर्लांबून राहून नेिमीच अश्रू गाळिो. शेिकऱयाांचे 

अश्रू अहिशय खेदजनक असिाि.  

जीर् आि ेखजील झाला. डोळे झरिी आभाळाला, िमा याहचिो आई, दीनर्ाणी 

हर्नर्णी माझी भीडु दिे काळजाला, आिा अांि नको ग पाहू. बोलार्ी पजवन्याला,"  

शेिकऱयाने आत्मित्या करिाना "मेरी याद म ॆ िुम न आसू बिाना, न जी को 

जलाना, मुझे भलू जाना" अशी हर्नांिी केली गेली िरी हजथ े िे अश्र ू पडिाि, िी जागा 

आपल्याला नेिमीच आठर्िे र् अश्र ूि े नेिमीच गांगाजलाहून अहधक पहर्त्र असिाि,नक्राश्र ु

दखेील....   
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22र्ेडा फकीर 

 

 

 

खरे िर अमार्स्या म्िणजे, िशी उगाचच गडद र्लय असललेी असिे. त्याि 

सर्वहपत्री अमार्ास्या म्िणजे िर भीिीची काजळी धरणारी असिे. पण पोटा पाण्यासाठी 

घराबािरे पडून कामार्र िर जारे्च लागिे. सकाळी कामार्र जायला हनघाले िेव्िा धो-धो 

पाऊस पडि िोिा, बराचर्ेळ बस आली नािी. आली िेव्िा हिच्याि कुणीिी प्रर्ासी नव्ििे. 

कां डक्टर ड्रायव्िर िोिे. मी आि चढले आहण हखडकी पकडली. अचानकच गार र्ाऱयाचा 

झोि माझ्या जर्ळून गेल्या सारखा र्ाटला आहण खूप दचकले. माझ्या बाजूच्या सीट र्र 

भगर्ी कफनी घािलेला दाढी र्ाढलेला एक फकीर बसला िोिा. बािरे पार्साच्या थेंबाांचा 

जोरदार आर्ाज येि िोिा. 

त्या गार्ाि र्ेळी अर्ेळी कुठल्यािी जागी समदु्र क्वकनारी िो क्वफरिाना ककर्ा 

हर्मनस्क क्वफरिाना िो लोकाांना क्वदसि असे. िो माझ्या कड ेबघून िसला. म्िणाला, "अलख 

हनरांजन" मी िाि जोडले. " आज मला िुमच्याकडून एखाद े भजन ऐकायचे आि.े" िो 

म्िणाला. त्याच्या आर्ाजाि जरब र् आज्ञा िोिी. मी घाबरि चाचरि नकळि गाऊ लागल.े  

ि ेपरमशे्वरा माझ ेिुझ्यार्र प्रेम आि े

मला सुखी ठेर्ण्याि िुझे हिि आि े

कारण मी दखुी झाले िर िुलािी त्रास िोईल 

माणूस क्वकिीिी छोटा असू द े

दरे्ाने त्याला हनमावण केले आि.े 

त्याि त्या परमेश्वराचा ििूे आि े
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मानर्ाला मात्र ि ेमाहिि नसू द!े 

 

फकीर खदखदनू िसला. "इथे काय करिा?" त्याने हर्चारले. "पोटासाठी नोकरी 

करिे. मी उत्तरल.े माझ्या डोळयाि नकळि पाणी आले. "खूप काम करून हमळणारा 

िुटपुांजा पगार, र्ररष्ठ लादि असललेे अहिररक्त काम, स्र्िःच्या ऑक्वफस मध्ये सिरा लोक 

असिाना माझ्या एकटीर्र लादला जाणारा भार आहण र्र भेदभार्ाची राजनीिी मला 

नोकरीिील अगहिकिा बोचू लागली. र्ेडा फकीर गप्प झाला. थोडा हर्चार करून कािी 

र्ेळाने म्िणाला "ज्या रठकाणी डोळयािून पाणी येिाि िी जागा कायम लिाि ठेर्ार्ी. 

जरी ह्या त्रासाचा बदला िू घेऊ शकली नािीस िरीिी िुमचा खहजना हिथेच असिो हजथ े

िुझे अश्र ू पडिाि ककर्ा ह्या त्रासामुळेच कदाहचि िू र्ाट बदलून खहजन्याचा शोध 

घेण्यासाठी बािरे पडशील." 

मी हखडकी बािरे बघि म्िणाल,े " मी व्यथव प्रयत्न केल ेमी कष्ट केले, सांघषव केला. 

मला कुठलाच खहजना हमळाला नािी." 

"स्र्िःर्र हर्श्वास ठेर्. या मृगजलािून बािरे पड." 

आयुष्याची अनेक र्षव िू या राग-लोभ-द्वषे-राजनीिी-  याि घालर्लीस ठीक 

आि.े हनदान अजूनिी र्ळे गेली नािी िू या रोजहनशी िून बािरे य.े मी म्िणजे एक हिमनग 

बनले आि.े माझ ेकष्ट एक अष्टमाांशच बािरे क्वदसि आििे. बाकी मी आिून पूणव थकले आि.े 

"मी म्िणाले. 

"मग कोसळण्याची र्ाट पािि आिसे का?" र्ेडा फकीर म्िणाला. 

"एक क्वदर्स कामार्र गलेा नािीि िर?" त्याने हर्चारले 

" नािी खूप काम आि,े सािबे माणसू दिे नािी. स्र्िःच्या िमिा र्ाढर्ा, 

पॉझीरटव्ि पथककग करा. चार जणाांचे काम करा साांगिो. र् स्र्िः र्ािानुकुलीि कायावलयाि 

बोल बच्चनहगरी करीि मजेि बसिो." मी उत्तरले. 
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"अशा िाणामुळे एक क्वदर्स जर घरी गेला नािीि दरे्ाकड े गेलाि िर?" त्याने 

हर्चारले  

"म्िणजे?" मी चमकून हर्चारलां. 

"आयुष्याि एक र्ेळ येिे हिथे ,स्र्ल्पहर्राम ,अधवहर्राम घ्यायचा असिो. 

अन्यथा पूणवहर्राम झाला ,िर िुमच्या त्या सािबेाला कािी फरक पडणार नािी. िुमच्या 

कुटुांबाला पडले." िो म्िणाला.  

"माझ्या बुद्धीचा, कष्टाांचा, नम्रिेचा, गैरफायदा घेिला जािो. बाकीच्याांना फक्त 

सिी करण्याचा पगार हमळिो. सािबेाला भाषणे ठोकायला हमळिो. चाांगल्या लोकाांना त्रास 

दऊेन ऑक्वफस बािरे िाकलल,े क्वक िो र्गव चांगळर्ादाि, र्ार्रायला पणूव मोकळा िोिो." मी 

उत्तरल े

"ऑक्वफस बािरे िाकलण ेपरर्डल,े पण अशा रीिीने िो सािबे एक क्वदर्स िुला 

जगाबािरे िाकलले" िो फकीर म्िणाला.  

बस थाांबली मी याांहत्रकपणे खाली उिरल.े गेल े क्वकत्येक क्वदर्स ,जािा येि ज्या 

बहिरीमािेच्या मांक्वदराि मला जायची ईच्छा िोिी, िो िा बस स्टाप िोिा. सर्वहपत्री 

अमार्ास्येमुळे शुकशुकाट िोिा. दरे् बहिरा आि े िा माझा आरोप माझ्या प्रमाणे इिरिी 

कुणी केला असार्ा म्िणून या मांक्वदराचे नार् बहिरी मािा र् बहिरा दरे् पडल े असारे्. 

पार्साि पचब हभजि हनथळि मी उभी राहिले. मी मागे र्ळून पहिल.े मैलोन मैल कुणीिी 

नव्ििे. र्ेडा भगर्ा फकीर काय साधा भगर्ा झेंडा सुधा क्वदसि नव्ििा. मी मांक्वदराच्या 

आर्ाराि शाांि बसल.े मोबाईल र्र फोन येि िोिे. र्ेळ काढणाऱया कमवचायाांना, काम जमि 

नव्ििे. सािबे हचडहचड करीि िोिा. मेमो दईेन, िेरारे् घालीन, अशा हशव्या दिे िोिा. मी 

शाांिपणे जेर्णाचा डबा काढला. दरे्ळाि जेर्ण केले. माझ्या मनािला र्ेडा फकीर िसि 

िोिा.  
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23 एकदा काय झाले 

 

 

 

 

 

आटपाट नगर िोिे. हिथे एक राजा राज्य करीि असे. प्रजा सुखी िोिी. राजा 

.... एकदा  काय झाले... अशी किाणी आपण र्ाचलेली असिे. घाबरू नका. पुन्िा त्याच 

पठडीिली, िीच िी घीसी हपटी किाणी मी िुम्िाला साांगणार नािी. 

पूर्ीच्या अशा किाण्याांमध्य,े इांद्रधनुष्याचा,आकाशपाळणा असिो. हनरागस 

चेिऱयाची राजकन्या कैदिे असि,े मायेचे सुखाचे मागव, बिरलेल ेअसिाना, दषु्ट रािस त्या 

राजकन्येला पळर्ून नेिो. गाणारा पिी सिो. उडणारा गालीचा असिो. अशा या पौराहणक 

गोष्टी असिाि. नर्ल म्िणजे त्याांच्या त्या किाणीिील दरे् पार्िाि. व्रि केल ेक्वक दरे् समोर 

िजार िोिो. पैशाचे झाड िलर्ले क्वक पसैे पडिाि. पिी पाठीर्र बसर्ून सािा समुद्रापार, 

नेउन सोडिाि. नदीि बुडालेली सर्व माणस े नागकन्या दरे्कन्याांकड े सरुहिि असिाि र् 

हजर्ांि परि येिाि. या दरे्ाांचे पसि ि ेर्ािन, दषु्टाांचे नरड ेफोडून दरे्ीची शक्ती दाखर्िाि. 

दरे् रक्तबीजािून जन्मललेे सर्व रािस हगळून टाकिे. स्मशानाि रािणारे शांकर बाप्पा, सर्व 

गणाांना आज्ञा करिाि. फुले र्ाहुन, िे प्रसन्न सदु्धा िोिाि. या सर्व कथाांमध्ये दषु्ट शक्ततींवर्र 

सुष्ट शक्ती हर्जय हमळर्िाि. 

प्रत्यिाि अस े िोिे का? एक दषु्ट रािस िाकदर्ान असिो, जो राजकन्येला 

पळर्ून नेल्यार्र रािस राजकन्येला खाऊन टाकिो. अशी कथा साांहगिली िर त्याि 

कथाहबजच उरणार नािी. ह्या, हि काय गोष्टी आि?े गोष्टीि मालमसाला िर्ा. हिल िर्े. 
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एकदा काय झाले म्िणनू सुरुर्ाि केली क्वक त्याि र्ेगळेपण िर्ेच िर्.े एकदा काय झाल े

म्िणून र्ेगळी अपर्ादात्मक गोष्टी साांहगिली जािे. त्यािील क्वफलगुड र् खोटी आशा 

सुखारू्न जािे. बाहुबलीची,चाांदोबाची,पऱयाांची, उडत्या गाहलचाांची गोष्ट प्रत्येकालाच 

सुखार्िे. त्याि कािीिरी आनांद हमळिो म्िणून आपण त्या कथा आर्डीने र्ाचिो. 

"एकदा काय झाल े " ि े शब्द कानार्र पडल े िरी आपण कान टर्कारिो. 

उत्सुकिा हशगेस पोिोचिे आहण आपण त्या घटनेची रचना जाणायचा प्रयत्न करिो. रोज 

घडणारी गोष्ट त्या "एकदा" मध्य ेयेि नािी.दरे्ाच़्या सणाच्या किान्या एकदा काय झाले ने 

सुरु िोिाि 

एकदा जे झाले िे झाल.े जाऊ द्या! 

सण असिाि साजरे करण्याचे  

नव्याचे उमेदीने,जीर्नाचे स्र्ागि करण्याचे. 
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24 लख लख चांदरेी िेजाची 
लख लख चांदरेी िेजाची न्यारी दहुनया 

झळाळिी ज्योिी ज्योिी या! 

अशा शब्दाि क्वदर्ाळीचे र्णवन केल े जािे. खरेिर घटस्थापने पासनू,िुळशी 

हर्र्ािा पयांिची अशी, लख लख चांदरेी िेजाची न्यारी दहुनया बघायला हमळिे. 

र्ािार्रणाि एक हनरागस, गोड गारर्ा असिो. शरीरार्र एक कोर्ळी हशरहशरी दणेारा 

मांदसा पहिमेचा र्र आहण पठाराांर्र उमललेी रांगीबेरांगी फुलाांची परडी असिे आहण र्र 

आकाशाि िारकाांची चांदेरी राांगोळी सुांदर क्वदसिे. 

या नर्रात्रीच्या पहिल्या माळे पासूनच घरोघरी क्वदव्याांची मांदशी र्ाि िेर्ू 

लागिे. गाभायाविील प्रकाशार्र, िी उजेड उत्सर्ाची छबी कोरललेी असिे. महिलाांसाठी ि े

सण रांगीि साड्याांचे, र्ेगर्ेगळया कायेक्रमाना िजेरी लार्ण्याचे असिाि. सर्ाष्णींची पूजा, 

दरे्ीदशवन, गोडधोडाचे जेर्ण, गरबा, भोंडला, मैत्र, मैहत्रणीची भेट, गप्पा गोष्टी, गॉहसप, 

याांचे िे हमश्रण असिे. मिागाई असली, फार पसैे नसल ेिरीिी मजा असिे.  कपड ेखरेदी, 

सुांदर जेर्ण, दरे्दशवन लाांब क्वफरायला जाणे, पयवटन, गप्पा टप्पा, अस े भरगच्च बेि ,या 

लखलखत्या क्वदर्साांमध्य ेअसिाि. मनाि भरून आनांद असला क्वक एक र्ेगळीच आनांदाची 

दषृ्टी हमळिे. मनािील हनराशा त्या आशाज्योिीच्या िेजाने पळून जािे. 

आयुष्याचे पुनरार्लोकन करिाना आपल्याला अनेक उत्सर्ी क्वदर्स, चाांगल्या 

रांगाने र् अनुभर्ाांनी आठर्िाि. ि े सर्व क्वदर्स सणासुदीचे क्वदर्स असिाि. त्याांना रेशमी 

पोि, आकषवक रांग र् लखलख चांदरेी झालर असिे. जीर्नािील त्या आठर्णी कायमच 

लिाि रािणार असिाि. त्यारे्ळी आपल्याकड े खूप पैस े असिािच, असे नािी. पण मन 

भरून आनांद असिो. आई र्हडलाांचे प्रेम असिे. नािेर्ाईकाांची सांगि असिे. हमत्र मांडळींचे, 

मैत्रीचे बांध असिाि. मनाि समाधान असिे र् कशाची िरी आपण र्ाट बघि असिो. त्या 

र्ाट बघण्या मध्ये एक सुांदर आशा असि.े उत्सर्ाचे दसरा क्वदर्ाळीचे सणासुदीचे क्वदर्स सर्व 

र्ाचकाांना र् हििपचिकाांना आनांदाचे जार्ोि. 

दसरा क्वदर्ाळीच्या शभुेच्छा !िैं अांधेरी राि पर, क्वदया जलाना कब मना िैं? 
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25 आांधळयाच्या गाई 

 

 

 

 

 

मुका आांधळा मी बहिरा,आि ेफार र्षाव पासून दरे्दखेील मुका आांधळा र् बहिरा 

असिो असा समज र्ाढू लागला. माझ्या जाण्या येण्याच्या र्ाटेर्र बहिरी मािेचे मांक्वदर आि.े 

पुढा एक भैरोबा दरे्स्थान आि.े बहिरोबा- शब्दार्रूनच पुढे भरैोबा, भरैोनाथ नार् पडल े

असार्े. आांधळा दरे्, म्िािारा दरे्, मुकनी मािा, अशी कल्पना लोकगीिाि आि.े दरे् 

दरे्ळाि नािी म्िणून कािी सांि साांगून गेले. दरे् हनदान दरे्ळाि िरी असार्ा असे मला 

र्ाटिे. माझी िशी सक्वदच्छा आि.े दरे्ाची प्राथवना केली क्वक दरे् जागा िोिो. र् आपल्याला 

हत्रशूलघेर्ून रिक, पसि, र्ाघ, ित्यार, सांि, भक्त कुणाला िरी पाठर्िो. त्या दिूा करर्ी 

सांकट िरण िोिे. पिदी हसनेमे बघून हि माझी भार्ना बरेच र्षव प्रबळ िोिी. दरे्ार्र सर्व 

सोपर्ून हनधावस्ि सोडणारे बरेच जण असिाि. "आांधळयाच्या गाई दरे् राखिो" अशा 

खोट्या भ्रमाि समाज र्षावनुर्षव र्ार्रला. ज्याांना कािीच करायचे नव्ििे, िे सर्व जण गप्प 

बसल.े िी असुरहिि िोत्या र् समाज गप्पच राहिला. 

आले दरे्ाजीच्या मना,ियाचे पुढ े

कुणाचे कािी चालेना 
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िे "हि श्रींची इच्छा" "दरे्ाक काळजी! अशा शब्दाि ििबलिा व्यक्त करीि िोिे. 

एखादाच र्ेगळा र् हर्सांर्ादी सूर उठला िरी िो फक्त पाण्यार्रचा िरांग, असे हर्चार िोिे 

,िो कािी काळ रटकून हर्रून जाई. बाकी दरे् मकुा आांधळा बहिरा आि ेअसे रागाि, दःुखाि 

बरेच जण म्िणिाना ऐकले. मग त्या दरे्ालाच नशीब, प्राक्तन, अशी नारे् ठेर्ली गेली. 

दरे्ार्र सोपर्ून फसल्यार्र मध्यांिरी ,मेघना पेठे याांची उत्तम कलाकृिी "आांधळयाच्या गाई" 

या नुसार माझ े डोळे उघडल.े सांध्याकाळच्या अांधकु सांधी प्रकाशाि ज्या आांधळयाांनी 

सोडलले्या गाई िोत्या. त्याांची सांख्या कमी िोि चालली िोिी. र्ाघ- लाांडगे अशा गाई खाि 

िोिे. हशर्ाय या गाईंचे सांरिण करण े क्वदर्सेंक्वदर्स अर्घड िोरू् लागल.े मग आांधळयाांनी 

गाईना साांभाळणे अर्घड जािे म्िणून लोकाांनी स्र्िःच गाई मारणे सुरु केले. गाईना मारून 

लोक खुश िोिे. बलै मारायची गरज नव्ििी. बैल स्र्िःचे रिण करू शकिे िोिे. 

िी भ्रणू ित्या अशाच आांधळयाांनी सुरु केल्या. मुली मरि िोत्या, कुणालािी 

कािीच फरक पडि नव्ििा. मुली हजर्ांि िोत्या, िेव्िा पण त्याांची जबाबदारी टाळणाऱयाहन 

"उभ्याने सासरी जा, आडर्ीच परि ये" साांगून मुलीन्बद्दलची अनास्थाच व्यक्त केली िोिी. 

आिा चॉइस िािी िोिा. प्रगिी आहण हर्ज्ञान याांच्या सिाय्याने मुलींना आज मारल ेजािे. 

दरे्ा या समाजािील िी जािीला रिण करण्याि िुला अपयशच आले आि.े त्याांचा आक्रोश 

िुला ऐकू येि नािी. 

 आांधळयाच्या गाई दरे्ाने राखाव्या. हनदान मारू नये!  
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26 हर्र्ािािील चाणक्यहनिी 

 

 

 

 

 

हर्र्ािाबद्दल एक हर्नोद र्ाचला िोिा. र्रसांशोधन ककर्ा र्धसूांशोधन आहण 

खरेदी याि फरक काय? र्र सांशोधनाि और अच्छा िाहलटी क्वदखार्ो" साांगिा येिे. र्स्िू 

आर्ड ेपयांि थाांबिा येिे. खरेदी केलले्या र्स्िूची एक र्षावची ग्यारेंटी असिे. 

लग्न म्िणजे एक जुगार असिो. त्याि ज्या उपर्र िरुणी / उपर्धू िरुण बघायला 

हमळिाि त्याि िाहलटी र्ाढरू्न हमळि नािी. फार फार िर आकषवक र्ेष्टनाि सामान्य र्स्िू 

हर्किा येिे, चाणक्यहनिीने दलाला माफव ि उत्तम प्याककग, व्ह्यालू एहडशन याने अगदी 

साधी र्स्िू हि खपिे.  

मी पचध्या पाांघरून सोने हर्कायला बसलो 

हगऱिाईक क्वफरकेना  

मी सोने पाांघरून पचध्या हर्कायला बसलो 

गदी िटिा िटेना. 

 

हि असिे हर्र्ािािील चाणक्य नीिी ! 

र्य- र्याच्या बाबिीि अांदाजाने र्य साांहगिले जािे. 
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आजार- आजार लपर्ल ेजािाि. 

रांग- मेकअपने मुळ रांग झाकला जािो. 

पहत्रका- िर्ी िशी करून हमळिे. 

नािेर्ाईक - िात्पुरिे िजार िोिाि. 

स्र्भार्- स्र्भार्ािील दोष चाणक्य नीिीने लपहर्ले जािाि. खूप भाांडकुदळ 

व्यक्तीला स्पष्ट र्क्ती म्िटल े जािे. रागीट व्यक्तीला, शाांि साांगून पढुे भाांडण झाल्यास, 

िुम्िीच हिला समजून घेिले नािी अस े म्िणिा येिे. हर्र्ाि िा हर्शषे र्ागणुकीचा िक्क 

असिो. त्याि सारर्ा सरार्ी फसर्ा फसर्ी ला भरपूर र्ार् असिो. "हर्र्ािाची गाठ बाांधण े

खूप सोपे असिे. िोडिाना खूप अर्घड जािे." ह्या ित्र्ाचा फायदा घऊेन सामान्य गरीब 

,मुलींना फसर्ले जािे. मध्यस्थाला भरपूर आहमष दाखर्ून, चाणक्य नीिी अर्लांबली जािे. 

लग्नाि सर्व िम्य असिे. 

थोडक्याि काय चाणक्याने र्ापरलेली हनिी ,अजूनिी चलनर्लनाि आि.े 

हर्र्ािा बाबि गरज आि े पण सोय नािी अशी पररहस्थिी हर्र्ाि योग्य र्यािील िरुण 

िरुणींची असिे. धार्त्या जीर्नमानाि र्ेळिी नसिो,लखोबा लोखांड े,दलाल,टपून असिाि. 

चाणक्याांची जागा हर्र्ाि मांडळे, शादी डॉंट कॉम लग्न ठरर्णारी माहसके याांनी घेिली पण 

िी जुगाराची र्ृत्ती फसर्ा फसर्ी र् चाणक्यहनिी अनादी काळापासून चालूच आि.े 

  



 कृष्णकुसमु ांजली  

27 िण कोसळण्याचे 

 

 

 

 

 

फार र्षावपूर्ी र्.पु.काळेंनी त्याांची कथेि हलहिले आि.े 

िण एक भाळण्याचा 

बाकी जन्म साांभाळण्याचा  

आज मला म्िणारे्स ेर्ाटिे 

िण एक कोसळण्याचा  

बाकी जन्म साांभाळण्याचा ! 

िसत्या खेळत्या आयुष्याि अचानक कािीिरी हर्हचत्र बदल िोिो. कधी कािी 

आघाि जीर्नाि अस ेिोिाि क्वक त्या िणी आपण कोसळिो. कायमच अपघाि, घािपाि, 

बॉम्बस्पोट र्ेगर्ेगळे आजार यामुळे असुरहिििेच र्ार्रणारे आपण कमजोर झालेले असिो. 

एखाद्या िणी आपण कोसळिो. िो आघाि स्र्िःर्र झालेला असिो ककर्ा जर्ळच्या 

व्यक्तीर्र झाललेा असिो. त्या आघािािून सार्रणे सोपे नसिे. घडणाऱया अपघािािील 

,५०% अपघाि बळींची कािीिी चूक नसिाना घडि असिाि. आपण एक रस्त्याने जाि 

असिाना मागून एखाद ेर्ािन येउन ठोकिे, त्याि आपला दोष असिोच असे नािी पण त्रास 

आपल्याला भोगार्ा लागिो. 
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कािी व्यक्ती जात्याच जन्मिःच अपघाि प्रर्ण असिाि. रस्त्यार्रून चालिाना 

खड्ड्याि पाय पडणे, र्ािनाि प्रर्ास करिाना र्ािन बांद पडणे, कष्टाने साठर्ललेे पैस े

पाकीट मारून िरर्ल े जाणे. साथीच्या आजाराला बळी पडणे. डॉंक्टराांकडून चुकीचे 

इांजक्शन क्वदले जाणे, अशी हर्हर्ध सांकटे हबचायाांर्र,अगहिक त्याांच्यार्र येिाि. र्रून जरी 

"ऑल इज र्ले" दाखर्ल,े िरीिी आिून त्या िादरलेल्याच राििाि. 

मै रोज एक नये गमकी राि िकिा हु 

क्वकसी ख़शुी का मेरे क्वदल को इांिजार निी! 

अशी पररहस्थिी त्याांची िोिे. अपिेा भांगाचे दःुख त्याांच्या नहशबी असिे. 

प्रत्येकच गोष्टीची भीिी र्ाटिे. एखाद्या अनाम घटनेची भीिी र्ाटिे. कुठलािी आनांद 

आिपणे हझरपिाना भीिी र्ाटिे. माझ्या या सखुाला कुणाची दषृ्ट िर लागणार नािी ना ! ि े

कुणाच्यािी बाबिीि घडू शकिे. िो अपघाि असिो, मात्र कोसळण्याच्या िणानांिर येिो, 

सार्रण्याचा मोठा काळ! सार्रण्याचा काळ त्या िणाहून,िा कऴ खूप पटीने मोठा असिो. 

िो िण जी पडझड करून गेललेा असिो. िी परि दरुुस्ि िोि नसिे. असा कुणी स्र्िःला 

सार्रण्याचा प्रयत्न करीि असले िर mdt kravI. 

ि ैअांधरेी राि पर क्वदया जलाना कब मना ि?ै 

हगरिे हुए को उठाना कब मना ि ै? 
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28 एक पोकळी मात्र उरली आि.े 

 

 

 

 

मित्र्ाकाांिा घेऊन मी त्या र्ेगळया र्ाटेर्र लढि िोिे. हबन िाकिीची िोिे. 

अपयशाची भीिी कुणीच जाणू शकि नािी. आपण ईिर कुणाला साांगूनिी ,िी भीिी दसुरी 

व्यक्ती जाणू शकि नािी. दोन िीनदा अपयश आले क्वक त्या यशाच्या मागावर्रचा हर्श्वास 

उडिो. खूप प्रयत्न करूनिी आपण त्या इिराांमध्ये र्ेगळे असिो. जणू अनेक प्रकाश र्षव दरू 

असिो ! 

लढाई लढिाना, िेव्िा रडिाना र्ाटिे कुणीिरी गॉड फादर येईल, िुम्िाला या 

गिेिून बािरे काढेल, पण त्याच र्ेळी ििेी सत्य असिे क्वक कुणीिी येि नािी. आपली लढाई 

आपल्यालाच लढार्ी लागिे आहण प्रयत्न ,र्ेड े प्रयत्न, जीर्घेणे प्रयत्न करिो, यशाची ओढ 

आहण मग आपण त्या शयविीिून बािरे जािो सर्वजण िसिाि. आपली दया करिाि.आपण 

नाराज िोिो. जेव्िा कािी काळाने जखम भरि े िेव्िा कळिे, जे िर् े म्िणून आपण लढि 

िोिो िे त्याच्या योग्य िोिे का? हमळणारा उपदशे बघा: सांयम िर्ा! सांिापार्र अाार्र 

घालिा यार्ा, पूर्ीचे हर्सरून जारे्, जे समोर यईेल िे स्र्ीकारारे्, िे आनांदाने स्र्ीकारारे्. 

ि ेसर्व साांगण ेसोपे असिे. ि ेित्र्ज्ञान म्िणजे धळूफेक असिे. िे लोकाांना इिराांना साांगायचे 

असिे. या गोष्टी मानर् म्िणून जीन्स बरोबरच रक्ताि येिाि. मन िळरे् ठेर्ू नय.े ि ेमात्र 

सत्य आि.े िळर्ेपणा कमी िोण्यासाठी कािी औषध आि ेका? 

खूप कटकट, फरफट र् धार्पळ, करणाऱयाांना जॉय ऑफ लेझीनेस, कळिच 

नािी.िो मलािी कळला नािी. मी धार्ि राहिले. मला आिा हर्रांगुळा हमळाला आि.े हि 
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सुट्टी हमळाली आि ेपण ह्याि एक बोच आि.े मी सुद्धा नाराज झाले आि.े कोणी कािी करिे, 

मी समाजसेर्ा करु शकिे पण ।।।पन आििेच. 

 

िेल नािी र्ाि नािी आधाराचा िाि नािी 

त्याांच्या घरी एकदा िरी एक क्वदर्ा लार् 

नािी आणले िोडून आकाशािले िारे जरी   

नव्या नव्या हर्चाराांचे रोज घािल ेर्ारे 

नसेल कधी माळला गजरा माझ्या साठी  

आयुष्याच सुगांहधि केले सिि राहून पाठी| 

 

ि ेसर्व शब्द जखमेर्र फुां कर घालिाि , मात्र अपयशाची बोचणी जाि नािी. 

इिराांसाठी कािीिरी करायचे िोिे. ि ेमाझे धेय्य िोिे. मात्र मी स्र्िःसाठीदखेील कािीच 

करू शकल ेनािी. जग बदलण्याच्या कािीिरी चाांगले करण्याच्या हर्चाराने मी झपाटलेल े

िोिे. मात्र ..... आिा यशस्र्ी िोण्याचे झपाटलपेण नािी, िे ओझ ेनािी ,पण पोकळी मात्र 

उरली आि.े सांशोधनाच्या कायाविून, मी हनर्ृत्त िोऊन परि आल ेआि.े 
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29 सोन्याचा पपजरा 

 

 

 

 

 

कािी र्ेळा माणसे पैशासाठी, िुद्र पायरीर्र उिरिाि. कधी र्ाटिे बरे झाले, 

मला समजले जगाि पैशाला सदु्धा खूप अर्ास्िर् मित्र् असिे. आयषु्याि हमळणाऱया 

प्रत्येकच गोष्टीची ,नेिमीच कािी ना कािी ककमि द्यार्ी लागिे. युद्ध असो ककर्ा नोकरी, 

प्रेम असो जीर्नाि प्रत्येक गोष्टीच्या बदल्याि, बाटवर अदलाबदली हसहस्टमने, मोबदला 

द्यार्ा लागिो. कािीिरी ककमि मोजून क्वदल्यार्रच गुप्त खहजन्याचा रस्िा समजिो. गाडीचे 

छोटेसे हिकीट हमळिे.. हशिण सदु्धा फुकट हमळि नािी.  

पैसा ि ेएक कटू सत्य असिे. जे नेिमीच अस्र्थ करिे. 

पजदगी में कभी कुछ पाने के हलये, कुछ खोना पडिा ि|ै 

कािी जणाांना जीर्नाच्या परीिेि कािी प्रश्न न सोडर्िा त्यार्र शक्ती र्ेळ न 

घालर्िा, शक्ती  

र्ाया न घालर्िा िे प्रश्न ,िसेच, अन्नुत्तरीि, ऑप्शन ला, टाकून पुढचा पेपर 

सोडर्ण्याि शिाणपणा दाखर्ायचा असिो. कधी यदु्ध भूमीिून माघार घेण्याि हुशारी 

दाखर्णे योग्य असिे. पररहस्थिीशी आि ेिशी स्र्ीकारण्याि असि ेिर त्याि कधी बदलाची 

आशा न धरिा र्ािि जाण्यािच शिाणपण,मग खरी चिुराई असिे. अथावि ि ेपटिेच अस े

नािी. पटल ेसमजा, िरी अांमलाि आणणे सुद्धा सोप्पे नसिे. टोचणारी छळणारी टोचणी 
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िशीच सोडार्ी लागिे. मात्र एखाद्या िणी सांिापून, पण बांड करारे् लागिे. दगड बांड करीि 

नािीि.पत्थर के क्वदलम ेशोले निी िोिे  

बांड माणसू करिो िळर्ा माणसू जो दखुार्ला जािो. बांडाि िरिो, शिीद िोिो. 

पण दगडा सारख े पडून रािण े त्याला पटि नािी. खरे स्र्प्न पणूव िोण्या साठी लढार्ेच 

लागिे. दगडा सारख ेहनक्वद्रस्ि पडून राहून कािी उपयोग नसिो. मात्र हर्रोध केला गेला, िर 

आि े िे सुद्धा िािािून सुटू शकिे. चमचेहगरी ना करिा मी खूप पुढे हनघून आले. एका 

कोपयाविील फटीिून फार पूर्ीच मागे पडललेा पररसर क्वदसि िोिा. मी डोकार्ून थबकून 

पाय उांच करून त्या पररसराकड े पहिल.े थोड्या क्वदर्स पूर्ीचा कािीरे्ळा पूर्ीचा 

र्िवमानकाळ ,आिा भूिकाळ झाला िोिा.आठर्णीि जमा झाला िोिा. 

मी िो भूिकाळ मागे सोडून पुढ ेआल ेिोिे. माझ्या नव्या स्र्प्नाच्या र्ाटेर्र एक 

हस्थर श्रीमांि, सांरहिि िेत्र मी मागे सोडले िोिे. मात्र मला ह्या नव्या िणाला फक्त माझ े

भहर्ष्य क्वदसि िोिे. माझे स्र्प्न नव्याने क्वदसि िोि. मला माझ्या सरुहिि नोकरीिून बािरे 

र्ादळाि जायची र्ेळ आणणाऱया त्या दषु्ट िणाला मी हशव्या क्वदल्या. शाप क्वदल.े जुगाराि 

िरण्याची हशिा मोठी असिे. नर्ी नोकरी शोधने सुद्धा जुगारच असिो. नोकरीच्या रठकाणी 

सािबेाला बरेच नोकर हमळिाि, आपल्याला मात्र पोटार्र लाथ बसि.े कां पनी बांद पडणे ि े

एखाद्या र्ादळी झांझार्ािा सारख ेअसिे 

सोन्याच्या पपजऱयाि माणूस सुरहिि असिो. िो त्या पपजायावलाच घर समजू 

लागिो. सुरहिि नोकरीि अनेक िडजोडी करीि नोकरदार माणसे राििाि. एखाद्या िणी 

मग छांदासाठी, समाजसरे्े साठी, कलसेाठी सोन्याचा पपजरा सोडून बािरे पडार्े लागिे. 

सोन्याचा पपजरा सोडर्ा का? अनेक र्षव नोकरी करूनिी स्र्िः च्याच भहर्ष्य हनर्ावि 

हनधीचे पैसे सुद्धा न घेिा , िी अनाहमका त्या सांस्थेिून  बािरे पडली. 

काळ बदलला, झाशीच्या राणीला फार र्षावपूर्ीच बांडाि मारले गेले िोिे. 

बदलत्या काळाि िर झाशीच्या राणीचे हर्चारसुद्धा मारायचा प्रयत्न िोिो.पैशा र्ाचून 

जगणे सुद्धा कठीण असिे. पण खूप पैसे असल्याने जगणे सुसह्य िोऊ शकिे. पण सखुी िोईल 

याची काय खात्री? परदशेी जाऊन प्रश्न बदलिील, सुटिील का? परदशेी हशिणाच्या 
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सांधीचा शोध िी घेऊ लागली. सोन्याच्या पपजाराला सारर्लले्या त्या व्यक्तीला एकदम 

उडान भरने जमि नव्ििे. 

िो के मजबूर मैन ेहि उन्ि ेभुलाया  

बांद कमरेम ेजो खि मेरे जलाये िोंगे| 

त्याचर्ेळी परदशेी हर्द्यापीठाचा भारिीय हियाांचे नोकरी करण े र् घर 

साांभाऴण ेअशा दिुरेी भहूमकेि हनमावण िोणारे प्रश्न या हर्षयार्र सांशोधन करण्याची सांधी 

अचानक हिच्या सामोरी आली. हिने हि सांधी स्र्ीकारली. भारि छोडो म्िणून परदशेी 

जाणाऱया सुहशहििार्र टीका िोिे पण सन्मानाने जगण्याची दसुरी सांधी, हिला त्या परदशेी 

जाण्याने क्वदली.हनभवया िोणे र्ाईट िोिे,पण टऴलर नािी. 

आज मेरी, नझमा,अधकुमारी, कन्याकुमारी अशा अनेक नार्ाांनी त्या सांधीची 

र्ाट बघि रािणाऱया अनाहमक राधेची आठर्ण येिे. सोन्याचा पपजरा सोडून हिने 

भहर्ष्याकड ेभरारी घेिली. 
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30 हि र्ाट दरू जािे. 

 

 

 

 

 

आयुष्याची र्ाट, आपल्याला नेिमीच दरू घेऊन जाि असिे. सुहख जीर्नाि एखाद ेर्ऴण 

येिे,जे धक्का दिेे.अज्ञािाांच्या क्वदशेने,अस े भरकटि जाणारे ि े काऴ रुपी नदीचे िट ,याला 

जीर्नाला प्रर्ास म्िणिाि. पण या प्रर्ासाि आपण एकटेच असिो. सोबिी असिाि, पण 

चालारे् लागिे िे आपल्याला एकट्यालाच! 

ना िो कारर्ा क्वक िलाश ि ै 

ना िो िम सफरकी चाि ि ै 

 

असे म्िणि िो एकाकी प्रर्ास कासाबसा चाल ूअसिो 

शिर क्वक अनजान सडकोंपे मै बसेिारा क्वफरू 

जग्मगािी जगिी गहलयोमे आर्ारा क्वफरू  

इस रािमे क्वकसी मोड पर किी चल न  दनेा िू छोडकर, मेरे िमसफर|  

 

िनिाईची भीिी अशा शब्दाि त्या र्ाटेर्र एकटेपणाने, बेसिारा, बेदखल िोण्याची भीिी 

प्रत्येकालाच असि.े 

साथी न कोई मांहजल क्वदया ि ैन कोई मिक्वफ़ल 
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चला मुझे लेके ए क्वदल अकेला किा? 

िरीिी युिी चला चल रािी युहि चला चल! 

ये रस्िा ि ैरेटे, ये दशे ि ैिेरा…. म्िणि कािी गोष्टी सिन करीि रिारे्च लागिे.  

 

जीर्न चलने का नाम 

चलिे रि ेसुबि शाम, ये रस्िा कट जायेगा हमत्रा| 

उन्िा िान्िाि, पार्साच्या सरींमध्ये हभजि बदलत्या ऋिुांशी जुळर्ि  

मुसाक्वफर हु यारो  

ना घर ि ैना रठकाना 

मुझे चलिे जाना ि ैबस चलिे जाना ! 

 

म्िणार्ेच लागिे. कधी आनांदाच्या आियावचे र्ेळी म्िणायचे - पजदगी एक सफर ि ैसुिाना, 

यिा कल क्या िो क्वकसन ेजाना ! 

सफर के र्क्त में क्वदलोको िोडिी   

र्ो िुम नािी िो कौन था, िुम्िी िो थी, 

कां टाळा आला मन हर्टल ेक्वक म्िणायचे, 

ए मेरे क्वदल किी और चल, गम क्वक दहुनयासे क्वदल भर गया! 

म्िणजे पुन्िा चालण,ेपुन्िा भटकां िी, पुन्िा प्रर्ास करार्ाच लागिो. 

यि राि किासे ि ै 

ये राि किा िक ि ै

एक मोडके आने िक िर मोड सुिाना ि ै| 
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ककर्ा रािी मिर्ाल ेिू छेड इकबार क्वदल क्वक पकुार .... 

म्िणि िाका मारि रािायचे. िणभराची हर्श्राांिी अनांिकाळ प्रर्ास! 

जीर्न के सफर में रािीं 

हमलिे ि ैहबछड़ जाने को 

िस िस के इन्िी रािों में  

खोना पड़ा इक अपनेको  

िस िस के इन्िी रािों में  

अपनाया था बेगाने को | 

 

या अशा प्रर्ासाला हर्टलाि िरीिी िो िुमचा ऐहच्छक हनर्ड नसिे. पयावय नसल्याने िो 

स्र्ीकारार्ी लागिे. 

िम रािी मेरे िमसफर  

नयी ि ैराि नयी रह्गुजर| 

 

कािी काळ या रस्त्यार्र इिकी र्दल ेयेिाि इिकी सांकटे येिाि, क्वक रस्िाच िरर्ून जािो. 

दहुनयार्ालोनसे दरू 

जलनेर्ालोनसे दरू 

आजा आजा चले किी दरू किी दरू | 

 

पण जगाच्या ररिी ररर्ाजाांपासून दरू जाणे शक्यच नसिे पदरी िनिाई यिेे 

हजर्नके सफर में िनिाई  

िमको िो ना पजदा छोडगेी 

मरने क्वक खबर ओ जाने हजगर  

हमल जाये कभी िो मि रोना| 
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अशी हनराशाच येिे. भाई बस दरू, अब चलना क्वकिने दरू? कधी युिी कोई हमल गया था 

काळ राि चलिे चलिे " म्िणायचे . कधी काटोपर चलने र्ालोंको चैन किा और आराम 

किााँ?मुक्कामाला पोिोचे पयांि पायपीट, आटाहपटा, त्रास रस्िासुद्धा मुक्कामा एर्ढा आनांदी 

िोणे शक्य नसिे का? का? 

जुदा मेरी मांहजल जुदा िेरी राि े

हमलेगी न अब िेरी मरेी हनगाि े 

मुझे िेरी दहुनया स ेदरू जाना | 

 

असे म्िणि रािी अज्ञािाच्या र्ाटेर्र हनघून जािो. िे चालणे थाांबिे. 

पजदगी का सफर ि ैये कैसा सफर  

कोई समझा निीं कोई जाना निीं 

 

हि र्ाट दरू जािे अज्ञाि अशा गार्ा 

माझे मनािला का,िेथे असेल रार्ा! 
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31 राम रिन धन पायो 
राजस्थानािील हचत्तोड गडार्रचे मीरा मांक्वदर बघून मी भक्तीमय झाले 

पायोजी मैंने रामरिन धन पायो  

र्स्िु अमोहलक दी मेरे सिगुरु  

क्वक्रपा कर अपनाओ  ||धृ || 

 

जनम जनम की पूाँजी जग में  

र्ो भी सभी --- कयो ||१|| 

 

खरचे निीं कोई चोर न लुटे  

क्वदन क्वदन बढ़ि सर्ायो ||२|| 

 

सिक्वक खेर्क्वदया सिगुरु  

भर्सागर िर आयो ||३|| 

 

मीरा कि ेप्रभ ुहगरहधर नागर 

िरख िरख जग गया ||४|| 

 

र्ेगर्ेगळया गायकाांनी गायलेले ि े भजन स्र्िः गायल्यार्र एक िांत्रच लागिे. सांि 

मीराबाईची भजने िा एक भजनाांचा अनोखाच प्रकार आि.े खरेिर रोजच्या जीर्नािील िी 
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ची रूपे, राजाच्या राणीची राजस भक्ती ,र्ास्िर्ािून, र्ेगळयाच स्िरार्र गेललेी, 

अध्यात्माची भार्ना ,याांचा सांगम या भजनाि आि.े 

 

सांि मीरेला जेव्िा हर्ष प्राशनाने र्ेदना झाल्या िेव्िा श्रीकृष्णाची मूिी काळी पडिे. "दशवन 

जल क्वक प्यासी मीरा पी गई हर्ष का प्याला" अशा शब्दाि मीरेच्या प्राणाांहिक प्रेमाचे र्णवन 

केल े गेल ेआि.े त्याच्यािील त्या भक्ती बांधनाचे र्णवन केल ेआि.े मीरा दरे्ी एक भक्तीचे 

गार्च आि.े 

इक राधा इक मीरा, दोनोकी शामको चािा 

अांिर क्या ि ैदोनोंकी चाि में  बोलो  

एक प्रेम दीर्ानी एक ददव दीर्ानी  

लोग कि ेमीरा बार्री  

मीरा के प्रभ ुया भार्नेनेच आपण श्री कृष्णाकड ेबघू लागिो.  

राधाका भी श्याम ि,ैिो मीरा का मी श्याम, अशा शब्दाांनी आपण मीरा बाईंच्या भक्तीचा 

सन्मान करिो. भक्ती मागावर्रील या योगीनीला मनःपूर्वक नमस्कार! 

मेरे िो हगरधर गोपाल दसुरा न कोई  

चाि ेिो कुसुम्बी रांग हन साडी द े 

या द ेभगर्ा दसे 

चला र्िी दसे  

 

मीराबाई श्रीकृष्णा र्रील भक्तीने र्ािाि जीर्नाचे पैलिीरार्र पोिोचली. 
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32 मागचा बाक 

आज पिाटे, पिाटे मला स्र्प्न पडले - मी कॉलजेमधल्या शेर्टच्या त्या बाकार्र कहर्िा 

हलहिि बसल ेआि.े िास सांपला. सर्व हर्द्याथी र्गव सटुल्यार्र बािरे हनघून गेल.े कहर्िा 

हलिीण्याच्या नादाि मला र्ास्िर्ाचे भान राहिले नािी. कहर्िा पणूव झाली मी र्र 

बहघिल,े पहिमेला हखडकीिून रांगाांची उधळण क्वदसि िोिी. मी उठल े र्गावबािरे पडल.े 

कॉलेजच्या लाांबच लाांब व्िराांड्याि, कॉरीडॉरमध्ये शाांििा िोिी. उांच, उांच कमानी अांधारू 

लागल्या िोत्या. पिीिी िळूिळू घराकड ेपरिून हाकलहबलाट करि िोिे. मला पळायला 

िर्े ि ेजाणर्ले. मी घार्रल,े माझ्या बाकीच्या मैहत्रणी कुठे गेल्या? कदाहचि कॉलेजािून 

शिराि जाणारी बस सधु्दा गेली असेल. र्गाविील फस्टवक्लास फस्टव करीयर र्ाली मुलगी मी, 

कुठून ि े कहर्िा हलहिण्याचे प्रेम सुचले? िी त्या कॉररडॉरमधून खेळाच्या मैदानांाािील 

झाडाखाली त्याांच्यापैकी कुणी बसले आि ेका िे शोधल.े कुणीच सापडल ेनािी. मी सैरारै्रा 

पळायला र् त्याांना शोधायला सुरुर्ाि केली. त्याांना शोधि मी रेल्र् ेटॅ्रकर्र आले. टॅ्रकर्रुन 

चालि रस्िा िरर्ला आहण रेल्र् ेआली म्िणनू बाजूला झाले. पुन्िा चालिे झाल.े समोर 

माझ्या कॉलेज क्लासरुमची मागची बाजू िोिी. मी र्गावि हशरले र् मागच्या बाकार्र 

बसल.े समोर परीिेचा पेपर आला. पेपर दिेाना बाकीचे सिाध्यायी कुणीच नव्ििे. 

हशकर्लेल्या धड्याांचा या जीर्न प्रश्नाशी कािीिी सांबध नव्ििा. मी परीिेि नापास झाल े

िर? मला त्या मागच्या बाकाचा राग आला. 

मी र्ैिागल ेआहण मला घड्याळाच्या गजराने जाग आली.ि े स्र्प्न िोिो. आठ िे आठच्या 

र्ेठहबगारीसाठी,नोकरीसाठी मी कपड े घालनू रेल्र्े स्टेशनच्या क्वदशेने चालू लागले. 

पोटासाठी पकडलेल्या नोकरीकड े ,जाऊ लागले. लोकल आली, काांद े बटाटे पडार् े िशी 

माणस े ऊिरली, मी चढल,ेलोकलच्या डब्याि मी मागच्या बाकार्र बसल.े पढु े

बसलले,ेदाराि ऊभे लोक िसि, खेळि िोिे. त्याांची खरेदी, हर्क्री चालू िोिी. त्याांच्या 

गप्पाटप्पाि, त्याांनी मला अध्याहृि धरल ेिोिे ,दलुविलेल ेिोिे. लोकल थाांबली, मी शेर्टी 

उिरले. बसच्या राांगेि ऊभी राहिले, बसस्टोपमध्य़े मी बाकार्र मागे बसल.े इिर जण पुढ े

घुसून जाि िोिे. कािी र्ेळाने खरे िर र्ेळ हनघून गेल्यार्र बस आली. बस मध्य ेसधु्दा मी 
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मागच्या बाकार्र बसल.े मी कुणाच्या हखजगणिीि नव्ििे. एक इसम, हिकीट पाच रूपय े

एर्ढीच माझी ककमि िोिी. मी असिाय्य िोिे. अाॉक्वफसच्या बसस्टॉपर्र उिरल.े 

माझ्याबरोबरचीच एक र्गवमैत्रीण बॉस म्िणून प्रहसध्द झाली आि.े हिने मला हिच्या िोंडा 

गाडीिून िाि केला. मी नाराज मन लपरू्न अाॉक्वफसमध्ये आले. माझ्या त्या 

अाॉक्वफसमधील कोपऱयािील मागच्या जागेर्ररल खुचीर्र बसले. अाॉक्वफसमध्येिी माझ्या 

येण्याजाण्याची दखल घणेारे, फारस ेकुणी हमत्र मैत्रीणीचे मेळारे् नव्ििे. 

क्वदर्स कामाि गेला. घरी आल्यार्र मलुगा िक्रार करीि म्िणाला "आई मी उांच आि,े म्िणून 

मला मागच्या बाकार्र बसर्िाि, मला आर्डि नािी." 

"ठीक आि,े मी हशिकाांना भेटेन, बोलेन, पण पढुच्या बाकार्र बस. मागच्या बाकाने माझ े

फार नुकसान केल ेरे!" 

मी हर्चार करू लागल,े कुठल्यािी शाळा कॉलेज मध्ये मागच्या बाजूच्या बाकार्र बसणारे 

हार्द्याथी, लि न दणेारे, थोडसेे ढ, बरेचसे मस्िी करणारे असिाि. मागच्या 

बाकार्रच्याांच्या गप्पाटप्पा, हलखाण, खेळीमेळी चाल ूअसिे. त्या उलट पहिल्या बाकार्र 

बसणारे हुषार, अभ्यास,ू ध्येयर्ादी असिाि. 

नाटकाला पहिल्या राांगेि बसणारे हव्ि. आय . पी. हाकां र्ा लखेक, रटकाकार असिाि. िर 

मागच्या राांगाांि नुसिेच खुच्य़ाव गरम करणारे असिाि, असा समज आि.े हसनेमाच्या 

हथएटराांचे मागचे बाक िर नेिमीच कस ेकुप्रहसध्द असिाि. मागच्या राांगाांकड ेर्ळून पाहिल े

िरीिी आई रागार्ि अस.े 

कॉलेज जीर्नाि मागच्या बाकार्र बसून र्ह्याांमध्ये हचत्र खरर्डणे, सामानाची यादी करणे, 

कपड्याांचे ड्रसे डीझाइन बनर्णे, आर्डिी गाणी हलिीण,े रटकटॉकचा म्िणजे गोळा आहण 

फुलीचा खेळ खेळणे अशी कामे आपण नेिमीच करिो.  त्या कहर्िा, िी गाणी आयुष्याि 

यश दऊे शकि नािीि. मागच्या बाकार्र शेजारी बसणाऱया हमत्रमैत्रीणी सांकटाि कधी 

सोबि करीि नािीि. मागच्या बाकार्र बसून त्या, त्या अल्लड र्याि िुम्िाला जी गांमि 
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र्ाटि िोिी, िी आयुष्याि पुढे "मजेची सजा" झाली, असेच म्िणायला लार्िे. मागच्या 

बाकार्र लबाड आपल्या नोटस  साठी आपल्याला त्याांच्याि खेचिाि. त्याांच्याबरोबर आपण 

मागे पडिो. िे मागेच पडलेल ेअसिाि, त्याांची ध्येय र्ेगळी! 

िॉटेलमधल्या मागच्या बाकार्रचे हगऱिाईक चार िास गप्पा मारुन कटींगचा चिा हपऊन 

जािे. ि ेमालकाला माहिि असि.े कोटावि मागच्या बाकार्र बसून कामकाज बघणारे फक्त 

नांबर म्िणूनच काऊां ट िोि असार्े. स्टेडीयमच्या मागच्या बाकार्रचे लोक हपटािल्या 

प्रेिकासारखे मानल ेजािाि. मग अस ेकाय असिे की मागच्या बाकाचे माणसाला आकषवण 

र्ाटि?े मागचा बाक हमत्र का र्ाटिो? िोच हमत्र पुढे शत्रू का बनिो? 

मला माझ्या कॉलेज जीर्नािील एक मलुगा नेिमी आठर्िो. खरेिर माझ्यापेिा त्याला 

कमी माकव  िोिे पण पढुे त्याने अभ्यासाि जोर मारला. जाडपभगाचा चष्मा लारू्न िो 

पहिल्या राांगेि बसि असे. घोगऱया अाार्ाजाि िो र्ेगर्ेगळया खास शांका हर्चारि असे. 

आांम्िी सराांच्या हशकर्ण्याकड ेलि दिे नसू, त्याच्या शांका िर काय अगम्यच र्ाटायच्या. 

मागच्या बाकार्र बसून पाय, पुस्िक र् चष्मा असे त्याचे काटूवन काढून सर्ाांना दाखर्ि 

असे. आम्िी मतै्रीणी त्याला िसि अस.ू आज िो प्रहथियश शल्यहचक्वकत्सक आि.े आम्िी 

मागच्या बाकार्रच्यापैकी सर्वजण पोटासाठी कुठेकुठे हर्खुरलो आिोि. एकदा र्गावि 

"अभ्यास करि जा, काळाला ररर्ाईंडचे बटण नसिे." अस े त्या बाकाने मला घोगऱया 

आर्ाजाि, मागच्या बाकार्र येऊन साांहगिले िोिे. िो मेडीकलला गेला. मी मागे पडल े

आहण त्याच मागच्या बाकार्र बसून डोळयाांच्या पशपल्याि अश्र ूलपर्ि राहिले. कागदार्र 

कािी हलहिि राहिले. शब्द धन र्ाटायचे! कधीिरी या अश्रूांचे मोिी िोिील. अशी आशा 

बाळगायचे. कधीिरी माझ्या कहर्िा लोकहप्रय िोिील. कॉलेजच्या क्वदर्साि मागचा बाक 

हस्थिप्रज्ञ रािीला. िेव्िा साथ दऊेन मला मागच्या बाकाने फसर्ल.े मला मागचा बाक 

आठर्िो पण ---------मागच्या बाकाचा चकर्ा बोचि रािािो! 

 

शुभाांगी पासेबांद 

९८६९००४७१२      
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शुभाांगी पासेबांद 

जनावहलझम मध्य े गोल्डमेडल 

हमळर्णार या आहण लोककला अकॅडमीमधून 

हडप्लोमा हमळर्णार या शुभाांगी पासेबांद 

(MSc. B. Ed.) एका बड्या बॅंकेचां मॅनेजरपद 

सोडून आिा पूणवरे्ळ लखेनाि उिरल्या आििे. ई 

साहित्यच्या र्ाचकाांना त्याांच्या कादांबर या 

माहिि आििेच. त्याांच्या कस्िुरीपिी, राहू द े

घरटे आहण िुझेच मी गीि गाि आि ेया हिन्िी 

कादांबर याांना र्ाचकाांनी भरभरून प्रहिसाद 

क्वदला. या त्न्िी कादांबर याांिून िीची हर्हर्ध रूप े

आहण िीजीर्नािला सांघषव याांची प्रहचिी 

र्ाचकाांपयांि नेण्याि त्या यशस्र्ी ठरल्या.  

ई साहित्यच्या पहलकडिेी शुभाांगीजींचे नार् गाजि असि.े लोकसत्ता, पुढारी, 

प्रिार, गाांर्करी अशा अनेक र्ृत्तपत्राांिून त्या स्िांभलेखन करि असिाि. आजर्र त्याांचे 

जर्ळपास चारश ेलहलि लेख प्रहसद्ध झाल ेआििे. याहशर्ाय िी, ललना, मेनका, गृिलक्ष्मी, 

प्रहिभा अशा अनेक हनयिकाहलकाांिून त्याांचे लेखन प्रहसद्ध झाले आि.े आजर्र त्याांना अनेक 

पुरस्काराांनी सन्माहनि करण्याि आल ेअसून त्याि साहर्त्रीबाई फ़ुल ेपुरस्कार, मिाराष्ट्र दीप 

पुरस्कार, प्रफ़ुल्ल दत्ता “कुशल सांपादक” पुरस्कार र् उत्कृष्ट समाजसेहर्का पुरस्काराांचा 

समार्ेश आि.े शुभाांगीजींच्या “ क्या इिनी बुरी हूां मैं माां” िा िी भ्रूणित्याहर्रोधी एकपात्री 

प्रयोग आहण “ नािे शब्दाांचे” िा कायवक्रमाचेिी अनेक प्रयोग िोि असिाि.  

ई साहित्य प्रहिष्ठानिफ़े शुभाांगीजींना पुढील लेखनासाठी अनेकानेक शुभेच्छा. 
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शुभाांगी पासेबांद याांचे इिर प्रकाहशि साहित्य 

1 मयूरमासा कादांबरी - 2012      िाडव  कॉपी  ,मुांबई 

२. नािे शब्दाांचे- लहलि - 2014     िाडव  कॉपी पुण े

3. मुलीिी जन्माला येऊ द्या -लहलि-2015   िाडव  कॉपी,पुण े

4. रांगकेशरी - कादांबरी- इ-बुक - 2015 

5. हबहलव्ि इट ऑर नॉट- कथासांग्रि - इ-बुक - 2016- हर्नामूल्य 

6. कस्िुरी पिी- इ बुक- कादांबरी- इ साहित्य – 2016- हर्नामूल्य 

7. एक क्वदर्ा लारू्या - स्िांभ सांग्रि - 2016-इ बुक 

8. जाईन मी हर्चारीि- स्िांभ सांग्रि - 2016--ईबुक 

9. राहू द ेघरटे- इ साहित्य - कादांबरी-2016  -ई साहित्य- हर्नामूल्य 

10. मी िुझेच गीि गाि आि-े  इ साहित्य - कादांबरी-2016- हर्नामूल्य 

११. आम्रकुसुमाांजली - स्िांभ सांग्रि-इ साहित्य- हर्नामूल्य : आगामी 

१२ सोनमोिोरगांध       -स्िांभ सांग्रि-इ साहित्य- हर्नामूल्य : आगामी 

१३ कृष्णकुसुमाांजली     -स्िांभ सांग्रि-इ साहित्य- हर्नामूल्य 

१४. मधरु दांश कथासांग्रि - 2016 (आगामी) िाडव  कॉपी,पुण े

१५. (आगामी)- कुठे शोहधसी रामेश्वर- पयवटन हर्षयक लखे, नागपुर 

सर्व पुस्िके ई बुक स्र्रूपाि उपलब्ध आििे. 

  



 कृष्णकुसमु ांजली  

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

ई स हित्य प्रहिष्ठ न मर ठी स क्षर ांमध्ये व चन ची आवड हनम ाण व्ि वी आहण लेखक व 

कवींन  एक सशक्त व्य सपीठ हमळ वे य  दिेुरी िेिूने स्थ पन झ ले. मर ठीि एक जबरदस्ि व चन 

सांस्कृिी हनम ाण व्ि वी, िरुण ांनी भरपूर व चन कर वे, ग्र मीण भ ग िील िरुण ांन  मोब ईलवर 

पसु्िके उपलब्ध व्ि वीि, परदशेस्थ मर ठी व चक ांन  सिज सिजी इांटरनेटवर पसु्िके हमळ वीि िे 

आमचे स्वप्न. जग िील च ळीस दशे ांिील  समु र ेस डॆिीन ल ख व चक य  चळवळीचे सभ सद 

आिेि. त्य हशव य वर् ाल  समु र ेिीस िे च ळीसल ख व चक वेबस ईटवरून पसु्िके ड ऊनलोड 

करि ि.  

अथ ाि य ने आमचां सम ध न न िी. समु र ेब र कोटी मर ठी म णस ांपैकी हकम न अधे 

म्िणजे सि  कोटी लोक “व चक” व्ि वेि अशी आमची इच्छ  आिे. म उहलांनी स ांहगिलांय. “जो जे 

व ांहछल िे िो ल िो”. आमचीिी व ांछ  “िो” पूणा करील. करीलच. 

आमच्य  व चक ांन  एकच हवनांिी. आपल्य  ओळखीच्य  हकम न दि  स क्षर ांचे ई मेल 

पते्त आम्ि ल  प ठव . अश  ररिीने आपण िीन चे िीस आहण हिस चे हिनशे िोऊ. य  मर ठीहचये 

नगरी ब्रह्महवदे्यच  सकु ळू व्ि यल  वेळ न िी ल गण र. सव ांची स थ असेल िर. 

एवढी हवनांिी म न्य कर च.  

ई मेल पते्त esahity@gmail.com य  पत्त्य वर प ठव  बरां! 

 

mailto:esahity@gmail.com

