
 

 

  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

ल्युसी २.० 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

मग  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

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

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्र्ा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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ओळख  

िी एक िध्यि र्गीय, सविवन्सय िविसू 

आह.े िी अज्ञ आह,े तज्ञ नवही. सगळ्यव 

शर्षयवत रस-रुची-आर्र्-शनर्र्-जविीर् 

असिवरव, सांरे्दनिील सविवन्सय िविसू. 

सविवन्सय िविसवची शदर्सवची सरुुर्वत 

र्तािवन पत्वने होते. िवझी सुद्धव सकवळ 

चहव आशि र्तािवन पत्वनेच होत होती.  

नांतर दरूदिानिुळे बवतम्यव जव्त रांगीत, आकषाक झवल्यव. 

तेव्हढ्यवच त्यव सर्ांग, बवजवरू झवल्यव. सत्तेच्यव आधीन झवल्यव. सत्तेचे 

आशि ्र्तःचे शहत जपिवऱ्यव झवल्यव. 

तेंव्हव नकुतेच सांगिक यगुवची, इांटरनेटची, सरुुर्वत झवली होती. 

त्यवर्र बवतम्यव बघण्यवचव, िवशहती िोधण्यवचव, एक शर्रांगळुव 

शिळवलव. जसजसे प्रत्येक बवतिीचव स्त्रोत, त्यवर्र चवरी बवजनूे 

शिळिवरी िवशहती आशि शर्शे्लषि - ह्वांचव ओघ र्वढलव, तसतसे 

भवरतीय प्रसवर िवध्यिवची शर्श्वसनीयतव किी होत गेली. िनू्सयर्त 

झवली. सविवशजक िवध्यिवची गरज जविर् ू लवगली. आतव रोजच े

सकवळचे र्तािवन पत् शचर्र्िवरे, चीर् आििवरे, खोटे, अपूिा, एकवांगी 

आशि दषु्ट र्वटू लवगले.  



आिखी एक ्पष्टपिे कळले, शहांद ू जन िवनसवची िोठ्यव 

प्रिविवर्र घसुिट होत आह.े जविीर्परू्ाक केली जवत आह.े प्रसवर 

िवध्यि,े सत्तवधीि आशि त्यवांचे बशुद्धर्वदी ह्तक, त्यवांनी पेरलेले आशि 

र्ेचलेले सवशहशत्यक, त्यवांनीच नेिलेले अशधकवरी - सगळे शिळून शहांद ू

िविसवलव आशि त्यवच्यव शप्रय सां्कृतीलव घेरून, शिळेल त्यव 

शर्षयवर्र बदनवि करतव आहते. शहांद ू िविसवलव बोलतव येत नवही, 

सहन होत नवही, शर्रोध करिे दरूच रवशहले. अिी पररश्िती शनिवाि 

केली गेली. अिव र्ेळी सत्यवचव आधवर शिळवलव तो सविवशजक 

िवध्यिवतनू.  

आपल्यव ्र्वतांत्र्यवर्र हव उघर् हल्लव आह े आशि लोकवांनव 

त्यवची पसुटिी सदु्धव जविीर् नवही, ह्विळेु जव्त र्वईट र्वटले.  

िनवचव हव एकलकोंर्व, अगशतक प्रर्वस गेल्यव दोन दिकवांचव 

आह.े तो उिळ आशि तवत्परुतव नवही. भवरतीय ्र्वतांत्र्य आशि 

लोकिवही ह्वांचव चौिव आधवर्तांभ िवनलव गेलेलव प्रसवर िवध्यि 

व्यर्सवय फक्त ्र्विा आशि फवयद्यवसवठी कवि करतो, त्यवसवठी 

दिेवच्यव शहतवचव बळी दतेो, ही र्ेदनव खोल आशि तीव्र आह.े  

त्यव िनवच्यव श्ितीत 'पहवटेपरू्ीचव कवळोख - एक अरण्य रुदन' 

आशि 'जोकोतीनव - ्र्वतांत्र्य सिर शतसरे' शलशहले गेले. शलशहल्यविुळे 

िनवत कोंर्लेल्यव शर्चवरवांनव र्वट शिळवली. आशि िग असच कवही 



बवही शलशहत रवशहलो. जोकोतीनव म्हिजे भशर्ष्यवत घर्वव्यव अिव 

अनेकशर्ध घटनवांची - शदर्व्र्प्नवची, सचूक नवांदी होती.  

िी इशतहवस लेखक शकां र्व इशतहवसवचव अभ्यवसक नवही. शर्चवरर्ांत 

/ तत्र्ज्ञ िळुीच नवही. सवशहशत्यक नवही. सवशहत्यवचव अभ्यवसक नवही. 

िी खपू कवही र्वचले आह,े असव िवझव दवर्व नवही. िलव कळते, 

सिजते असव िवझव अशभशनर्ेि नवही.  

सविवन्सय, सशुिशित, सजुवि िविसवलव जे दखुते, खपुते, पटत,े 

ओढ लवर्ते, अ्र््ि करते, शकां र्व जयवची शटांगल करवर्ी असे र्वटते, 

ते ते िी शन्र्विा, शनरवगसतेने, हक्कवने केले आह.े र्वचकवांनी ते िवननू 

घ्यवर्े, सिजनू घ्यवरे् ही एकच शर्नांती.  

बहुतेक किव ह्व कवल्पशनक शचत्वर्ली (Fantasy) प्रकवरवत 

िोर्तवत. त्यवत भवरतीय अध्यवशत्िक शर्चवर गहृीत आहेत. तसेच 

आजचे आघवर्ीचे शर्ज्ञवन सुद्धव गहृीत आह.े रविवनजुन सवरखव िहवन 

गशिती असे म्हितो "An equation for me has no meaning 

unless it represents a thought of God." तिी गशित आशि 

श्रद्धव शह सदु्धव ह्व किवांची पवश्वाभिूी आह.े 

खरे तर ह े सगळे ्र्वन्सतः सखुवय असेच होते. पि िग र्वटले 

ALL THAT IS NOT SHARED IS LOST. ह्व भीतीतनू हव 

शलहून ठेर्ण्यवचव आशि प्रकविनवचव प्रपांच घर्लव.  

प्रकवि कवयेकर (०७-०७-२०१८) 



लेखकाचे मनोगत : भविष्यात डोकािताना ... 

 

सविवन्सय िविसवलव भशर्ष्यवची फवर ओढ असते. आशि त े

जविनू घणे्यवसवठी तो उत्सकु असतो, बरीच धर्पर् करतो आशि 

त्यवसवठी कोठलवही िवगा त्यवलव र्जया नसतो. लवखो प्रकवि र्ष े

दरू असलेले ग्रह, तवरे आशि नित् ह्वांचव िेळ घवलनू, जन्सि पशत्कव 

बघनू, भशर्ष्य सवांशगतले जवते. भशर्ष्य – जयवत घटनवही असतवत 

आशि ्र्भवर्वचे शनरशनरवळे सकू्ष्ि पैलू ही सवांशगतलेले असतवत. 

त्यवर्र तो शर्श्ववस ठेर्तो. तर दसुरे कवही शर्ज्ञवनर्वदी त्यवलव िोतवांर् 

सिजनू रै्ज्ञवशनक सांिोधन आशि शनष्कषा ह्वच्यव आधवरे पढेु कवय 

घरे्ल / घरू् िकते ह्वचे अांदवज आशि आर्वखे बवांधतवत. 

पि आतव पररश्िती शकती बदलती आह.े 

शर्ज्ञवनवची दिछवक झवली आह.े आशि अध्यवत्ि गरुर् भरवरी 

घेत आह.े अध्यवत्िवलव िवनर्वच्यव उत््वांतीच्यव पढुच्यव पवयरीर्र 

कवय घर्िवर आह े ह्वची कल्पनव आली आह े आशि त्यवची 

सर्वांगीि तयवरी सदु्धव सरुु केली आह.े श्री योगी अरशर्ांद आशि 

त्यवांच्यव सहकवरी श्री िवतवजी ह्वांनी त्यवांच्यव प्रत्यि अनभुर्वतनू 

ह्वर्र भरपरू प्रकवि टवकललेव आह.े  



शर्ज्ञवन आतव चैतन्सय – श्िती (studies in 

consciousness) ह्वर्र अभ्यवस करत आह.े Artificial 

intelligence चव अभ्यवस करतवनव computation vs. 

awareness - गिनव करिे आशि जविीर् / भवन ठेर्िे ह्विधील 

फरक – जिीन आशि आकवि एव्हढव फरक – लिवत यतेो आह.े 

शर्ज्ञवन आतव अशत सकू्ष्ि अनभुर्वच्यव प्रदिेवत प्रर्ेि करत आह.े 

आशि म्हिनू प्र्िवशपत िवस्त्रीय पद्धतीची आशि सांकल्पनवांची 

दिछवक होते आह.े  

पुांज-भौशतकी चव (quantum physics) अभ्यवस करतवनव 

त्यवचे जीर्नवर्र होत असलेले पररिवि पवहून अर्वक झवले आह.े 

“उत््वांतीर्वदवचव शसद्धवन्सत अपिूा / अशर्कशसत र्वटतो आशि पुांज 

– भौशतकीचे सतत बदलिवरे गशित दखेील सवांत्र्न आशि सरुिव 

दते नवहीत.” शर्ज्ञवनवलव अजनूही िनवचव िवांगपत्तव लवगलेलव नवही. 

पि शर्ज्ञवनवलव observer effect िवशहत आह.े ह्वचे दनैांशदन 

जीर्नवतील उदवहरि म्हिजे गवर्ीच्यव चवकवतील टवयर िधील 

हरे्चव दवब पवहिे. टवयर िधील हर्व किी जव्त केल्यवशिर्वय 

त्यवतील हर्ेचव दवब बघतव येत नवही.  

An especially unusual version of the observer 

effect occurs in quantum mechanics, as best 



demonstrated by the double-slit experiment. 

Physicists have found that even passive observation 

of quantum phenomena (by changing the test 

apparatus and passively "ruling out" all but one 

possibility) can actually change the measured result. 

A particularly famous example is the 1998 

Weizmann experiment. 

Information technology िधील “िवशहतीचे” अचकू 

आशि पिूा ्र्रूप ह्वर्र सैद्धवांशतक सांिोधन चवल ूआहे. कवरि 

observer effect – दृश्य, द्रष्टव आशि दृष्टी ह्वांची एकरूपतव / 

शभन्सनतव, जयवची आजपयांत हटेवळिी / उपहवस करण्यवत धन्सयतव 

िवनली जवत होती.  

शर्ज्ञवन आशि अध्यवत्ि - दोघवनवही एक सविवशयक जवि आह े

आशि ती म्हिजे उजवा / िक्ती चे िहत्र्. अध्यवत्िवने हजवरो र्षा 

परू्ीच “प्रवि” आशि “आकवि” ह्वांच्यव अन्सयोन्सय सांबांध बद्दल 

शलशहले आशि सवांशगतले आह.े ्र्विी शर्रे्कवनांदवनी त्यव ज्ञवनवची 

शठिगी श्री टेसलव आशि त्यवच्यव करू्न पवशििवत्त्य जगवलव शदली. 

बवकी E = MC2 हव इशतहवस आह.े अध्यवत्ि ह ेएक science of 



consciousness आह ेआशि भवरत हव अध्यवत्िविळेु जगत गरुु 

आह.े  

िविसवचे िन हवच सर्वात िोठव िक्ती स्त्रोत आह.े त्यवच े

्र्रूप, त्यवच्यव कवि करण्यवच्यव खवस पद्धती, िनवचे धवगे दोरे 

आशि कां गोरे, त्यवच्यव उलट्यव – सलुट्यव आशि नवगिोर्ी चवली, 

त्यवची िरीरवर्र असिवरी / नसिवरी हुकुित, त्यवचे शर्श्व रूप 

आशि अियवाद िक्ती, अध्यवत्िवलव पिूा िवशहती आह.े पि 

शर्ज्ञवनवलव अजनू त्यवची पसुटिी सदु्धव ओळख झवली नवही. ती 

ओळख जिी र्वढेल तसे शर्ज्ञवनवलव अध्यवत्िवचे िहत्र् कळेल. 

्िलूवतनू सकू्ष्िवत शिरतवनव िनवपेिव आिखी सकू्ष्ि कवय आह,े 

कोि आह.े  

भशर्ष्यवत र्ोकवर्तवनव जगवलव बहुतेक पनु्सहव प्रवचीन भवरतीय 

सां्कृती आशि सभ्यतव भेटेल, पि त्यवसवठी केव्हढे िोठे ददुरै्ी 

आशि दःुखद र्ळि भवरतवलवही आशि जगवलवही घ्यवर्े लवगल े

आह.े  

 

प्रकवि कवयेकर 
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या कथासांग्रहातील सवव कथा 

काल्पवनक आहते. त्याांतील व्यक्ती, 

स्थळ, प्रसांग ह े सवव काल्पवनक असनू 

वास्तवातील कोणा व्यक्ती वा स्थळाशी 

त्याांच े साम्य आढळून आल्यास तो 

वनव्वळ योगायोग ठरेल. 

  



क्िम गतं? केन नीतं? 

("एक तरी ओवी अनुभवावी." असे संत म्हणतात. 

आकाशाने ववजेचे बोट पकडून, पहाटे पडलेल्या दवाच्या कुशीत 

वशरून, वनविस्त बीजाला स्पशश करावा, तसा परम शक्तीचा 

क्षणभराचा सुद्धा अनुभव, माणसाचे मनोववश्व आमुलाग्र बदलून 

टाकतो.)  

________________ 

 

आितुोष आज खपू आनांदवत होतव. अिेररकेतील यले 

शर्द्यवपीठवने त्यवचव उच्च शिििवचव अजा ्र्ीकवरलव होतव. 

एव्हढेच नवही तर त्यवलव शिष्यर्तृ्ती सदु्धव िांजरू केली होती. 

शिििवचव कवहीच खचा येिवर नव्हतव. शतिलव रवहण्यवचव 

खवण्यवचव खचा, शतिेच शर्द्यवपीठवत जी शिळेल ती नोकरी करून 

तो भवगर् ू िकिवर होतव. त्यच्यव र्शर्लवांची तिी अटच होती. 

घरवच्यव आशिाक पररश्ितीत ते ्र्वभवशर्कच होते. पि त्यवर्र 

िवत करून तो आतव जविवर होतव. उद्यव तो अिेररकेलव जवयलव 

शनघिवर होतव. म्हिनू आज घरी एक प्रकवरे उदवस र्वतवर्रि होते. 

पि त्यवच्यव शित्वांनी त्यवच्यवसवठी ही शनरोपवची सांध्यवकवळ रवखनू 

ठेर्ली होती. सगळे जिले होते. आई र् तवईने शदर्सभर ्र्यांपवक 

घरवत कवि करून खपू कवही गोर् शतखट पदविा बनर्ले होत े



त्यवच्यव आर्र्ीचे, त्यवच्यवसवठी, त्यवच्यव शित्वांसवठी. आतव दोन 

र्षे ह ेकवहीही शदसिवर सदु्धव नव्हते. पि त्यवचव हट्ट होतव, एक तरी 

पदविा तो त्यवच्यव किवईतनू, बचतीतनू आििवर होतव. म्हिनू िग 

तो बवहरे पर्लव, आईस्ीि आिण्यवसवठी.  

पवर्सवळ्यवचे शदर्स होते. र्त्यवर्र छोटी छोटी र्बकी 

सवचली होती आशि घसररे् झवले होते ठीक शठकविी. त्यवत परत 

पविी उर्र्त भरधवर् जविवरी र्वहने. पि आितुोषने आज सर्वानव 

िवफ केले. तो शर्चवरवत इतकव गढलव होतव की एकव शठकविी 

र्बके ओलवांर्तवनव अचवनक त्यवचव पवय घसरलव आशि कवही 

कळवयच्यव आत तो उतविव पर्लव. र्ोक्यवलव िकुव िवर बसलव. 

र्ोळ्यवांपढेु अांधवरी आली. पि ह ेकवय? सिोरचव र्तव, रहदवरी, 

र्त्यवर्रची िविसे, र्वहने, इिवरती, हवतगवर््यव, आर्वज, गोंधळ, 

सगळे कवही रे्गवत र्वर्टळीसवरखे गरगर शफरून जि ू िनू्सयवत 

अदृश्य होऊ लवगले. अगदी दरुचव र्ोंगरही त्यव िनू्सयवत प्रचांर् रे्गवने 

ओढलव जवऊन नवहीसव झवलव. सिोरचे शितीज, र्रचे आकवि, 

पवयवखवलची धरती, जे जे शदसत होते त्यवलव त्यव शर्रवट िनू्सयवने 

ग्रवसनू, शगळून टवकले. त्यवलव र्वटले, तो अधवांतरी तरांगतो आह,े 

पि त्यवचे हवत – पवय कोठे गलेे, िरीरही शदसेनव. एक अनवहत नवद 

उरलव, तो त्यवत शर्रून गलेव, एकरूप झवलव, िेर्टी त्यवची 

िीपिवची जविीर्ही त्यव िनू्सयवत र्वहून गेली. कोठुनिी, खोलर्र, 



प्रविवतनू, अांतरवत्म्यवतनू, एक आषा र्विी ऐकू आली, जि ूहलकेच 

तरांगत िनःपटलवर्र उिटली. ‘क्र्ि गतां? केन नीतां?’ ‘क्र्ि गतां? 

केन नीतां?’. त्यव धीर – गांभीर, िवांत, ्तब्ध िब्दवांनी त्यव िनू्सयवची 

जवगव घतेली. असव कवही र्ेळ गेलव असेल, सर्ा घटनव िग त्यवच 

र्ेगवने उलट प्रशतष्टीत झवली. तो भवनवर्र आलव. जर्ळच्यव 

िविसवने त्यवलव हवत दऊेन उठर्ले, उभे केले, कपरे् शचखलवन े

िवखले, शतकरे् दलुाि करून आई््ीि घेऊन तो घरी परतलव.  

जे कवय, कसे आशि कव घर्ले – ििभांगरु ्र्प्न जसे – तेही 

तो नांतर शर्सरून गेलव. फक्त ती घटनव त्यव िब्दरुपवने त्यवच्यव 

िनवर्र जि ूकोरली गेली.  

***********  

बघतव बघतव दोन र्षे सरली. आितुोष अिेररकेत रुळलव. 

त्यवलव उच्च शिििवची पदर्ी शिळवली. त्यवची बदु्धीित्तव आशि 

कष्टवळू र्तृ्ती बघनू त्यवच्यव प्रवध्यवपकवांनी त्यवलव त्यवच शर्षयवत 

फेलोशिप सवठी िवगादिान करण्यवची ् र्ीकृती शदली. त्यवची पढुील 

प्रगती शनशित होती. त्यवच्यव पदर्ीदवन सोहोळ्यवलव त्यवन ेआई, 

बवबव आशि तवई सगळ्यवांनव ्र् खचवाने बोलवर्ले. ते अिेररकेत 

त्यवच्यव घरी एकत् जिले होते तो त्यवच्यव आयषु्यवतलव सर्वात 

आनांदवचव शदर्स होतव. पदर्ीदवन सिवरांभ शर्द्यवपीठवत िोठ्यव 

प्रवांगिवत, शहरर्ळीर्र सरुु होतव. एकव प्रि्त िांचवर्र त्यवच े



प्रवध्यवपक, शर्द्यवपीठवचे अशधकवरी, इतर प्रवध्यवपकर्गा आशि 

सिवरांभवचे पवहुिे बसले होत.े त्यवच्यव नवर्वची घोषिव होतवच तो 

लगबगीने िांचवकरे् शनघवलव आशि र्वटेत तषुवर शसांचनवच्यव 

नशलकेलव अर्खळून तोंर्वर्र पर्लव. कवही कळलेच नवही. तो 

सिवरांभ, लवांब रुां द िांच, खचु्यवांची रवांग, िविसे, शित् िैशत्िी, 

प्रवध्यवपक, शर्द्यवपीठवची भव्य इिवरत, ती शहरर्ळ, शदव्यवांच्यव रवांगव 

आशि प्रकविझोत, सरत्यव उन्सहवने उजळलेले आकवि, 

त्यवच्यवसकट, सर्ा आसिांत िनू्सयर्त झवलव. एकूि एक र््तिुवत् 

त्यव िनू्सयवत गरगर शफरत रे्गवने नवहीसे झवले. िरीरवची जविीर् 

हरपली, सांज्ञव रेषेच्यव सीिेिी तो ििभर अर्लव आशि िग 

नेिीर्ही हरपली. एक अनवहत नवद भरून रवशहलव, पनु्सहव एकदव त्यव 

धीर गांभीर आर्वजवत तेच िब्द ऐकू आले. ‘क्र्ि गतां? केन नीतां?’ 

‘क्र्ि गतां? केन नीतां?’. त्यव िब्दव पवठोपवठ एक सौम्य, शनरवगस, 

शनतळ, अधोन्सिीशलत र्ोळे, िवांत चेहरव तजेवने झळकत शदसेनवसव 

झवलव. आकविवत शर्जेची शतरीप येऊन जवर्ी तसव. त्यव िब्दवांच े

सवद – पर्सवद, ध्र्नी – प्रशतध्र्नी एखवद्यव िहवकवय 

घन्सटवनवदवसवरखे शकां र्व िांख ध्र्नी सवरखे दिुदिुले, र्वतवर्रिवत 

भरून रवशहले. सवगरवच्यव तळविी असलेली गढू नवदिय िवांततव 

शकां र्व शर्श्ववच्यव शहरण्य गभवातील तेजश्र्तव त्यव िब्दवांिध्ये होती. 

‘क्र्ि गतां? केन नीतां?’. त्यव िब्दव पवठोपवठ, आनांद र् प्रकविवच्यव 



एकविवगनू एक उसळत्यव लवटवांर्र तरांगत हळूहळू तो नेशिरे्च्यव 

पलीकरे्, त्यव िनू्सयवत ओढलव गेलव.  

तो जवगव झवलव तेंव्हव सकवळच्यव सोनेरी शकरिवांनी त्यवची 

खोली उजळून शनघवली होती. तो बवहरे आलव, सर्ा कवही रोजच्यव 

सवरखे सरुळीत चवल ूहोते. त्यवलव असे तवजतेर्वने, आनांदी बघनू 

आई, बवबव आशि तवई, एव्हढेच कवय त्यवचे प्रवध्यवपक सदु्धव 

अगदी हरखनू गेले.  

तो तीन शदर्स असव अज्ञवतवत रवहून परत आलव होतव. 

िवगच्यव रे्ळेस आशि ह्व रे्ळी सदु्धव त्यवच्यव अत्यचु्च आनांदवच्यव 

ििी त्यवलव असे अज्ञवतवने गवठले होते.  

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

ती घटनव सर्वांनी एक अपघवत म्हिनू िवगे टवकली. आिुतोष 

बरोबर त्यवांनी अिेररकेत दोन िशहने रवहून आशि शफरून खपू िजव 

केली. त्यव सखुद आठर्िी घेऊन ते भवरतवत परत गेले. 

आितुोिचवही पढुचव अभ्यवस सरुु झवलव.  

पि त्यव घटनेने आितुोषच्यव अांतिानवलव एकवच रे्ळी जि ू

परीस ् पिा झवलव, भकूां प झवलव, र्ीज कोसळली शकां र्व र्वदळवच्यव 

र्वरूर्र आरूढ होऊन नव्यव शर्श्ववत त्यवचे पदवपाि झवले.  



सर्ा प्रिि सकू्ष्ि बदल झवले, जे त्यवच्यव ध्यवनवत आले नवहीत. 

त्यवचव िवनशसक आलेख, परू्ी जो एकव सरळ रेिेसवरखव होतव, तो 

आतव एकव असांतशुलत, र्् रेिेसवरखव झवलव, आशि आलेख 

पत्वच्यव चवरी कोपरयवतनू कसवही, कधीही उधळू लवगलव.  

त्यवच्यव सर्यी बदलल्यव. सोच बदलली. आनांदवची प्रत्यि 

उरवउरी भेट गवठ झवल्यवर्र आनांदवच्यव िवध्यिवांकरे् बघण्यवची 

नजर बदलली. शचत्पट, सवशहत्य आशि कलव यवांच्यवपवठीिवग े

जवयची इच्छव किी झवली. पु् तके खरेदी, कलव प्रदिाने, चचवा, 

सत्सांग, F1 ियाती, पजूव-पवठ, नर्ीन पवक-कृती करिे, फुटबवलच े

/ टेशनसचे सविने बघिे, सगळे िवांबले.  

सौंदयवाची आसक्ती रवशहली नवही. जीर्नवची लवलसव किी 

झवली. धवर्वधवर् किी झवली. सिवांतर चवलिे सांपले. परू्ी 

तटुलेल्यव िोत्यवांच्यव हवरवतील शबखरलेले िोती शदसले, तरी 

र्ेचवर्ेसे कवही र्वटले नवही. तो जव्त िनोिय आशि उदवसीन रवहू 

लवगलव.  

चवांगले शदसिे, चेहऱ्यवची उठवठेर् नव्हतीच. पि आतविव 

अगदीच दलुाि होत असे. पोिवख पररधवन शनयिवर्ली जवरी केली 

असेल तरच तो व्यर्श्ितपिे सिोर जवई. कपरे्, घर, खविे शपि े

िोजकेच. जरुरीपरुतचे. तो शर्द्यविी दिते रवहत होतव त्यवच एकवच 



खोलीत आजही रवहत होतव, घर बदलण्यवची त्यवने कधी आस 

धरली नवही. एक िोठव ८ – १० खोल्यवांचव बांगलव घेण्यची त्यवची 

आतव ऐपत होती. पि त्यवच ेउत्तर ठरलेले, कोिवसवठी, बघ ूपढेु, 

िवझे कवही अर्त नवही.  

कधी कधी एकवकीपिव अांगवर्र येई. िनवर्रील तवि असह् 

होऊन शर्कवरवचे आशि रै्रवग्यवचे झटके येत. असशहष्ितुचेे, तीव्र 

असिांजसपिवचे, झटके येत, त्यविळेु तो शछन्सन शभन्सन होऊन जवई. 

हतवि, शनरवि होऊन जवई. कधी अ्र््ि करिवरी शनशष््यतव 

आशि र्वांझोटी श्यविीलतव अिव दोन टोकवांिध्ये लटकत रवही. 

असव श्रवांत क्लवांत आितुोष त्यव िब्दवांनव िरि जवई. तो अनभुर् 

सोसवट्यवच्यव र्वऱ्यवप्रिविे त्यवच्यव िनवर्रील िळभ दरू करत 

असे. िग िनवत शनशिातीचे घिुवरे फुटत, नर्ीन सांकल्पनवांचे अांकुर 

फुटत, नर्ीन शर्चवर, नर्ीन सांरचनव, नर्ीन किवबीज, ह्वत तो 

बरूु्न जवई, ्र्तःच शनशिातीचव एक आशर्ष्कवर होई.  

किा-कवांर् सांपले. शर्ज्ञवन असो शक धिा असो, शििि असो 

शक खेळ असो, त्यवतलव शनत्य ्ि नकोसव झवलव. शनत्य ्िवलव 

पयवाय शनशिातीचव. तेंव्हव त्यवलव जविर्ले शक, शनशिातीच्यव भवर्-

शर्श्ववत अगदी िोर्व र्ेळ सदु्धव आरूढ होिे अर्घर् आहे, ती 



उत्कटतव शटकिे आशि त्यवतनू सही सलवित बवहरे पर्िे ह्व सवठी 

खपू सविर्थया लवगते. दोनही, िनवचे आशि िरीरवचे.  

आतव तो अभ्यवस करतवनव, कवि करतवनव, सांगीत, शर्िेषतः 

भवरतीय अशभजवत सांगीत, जरूर ऐकू लवगलव. त्यवचे सांगीतवर्रच े

प्रेि शर्िेष र्वढले. कधी कधी तो त्यवत बरूु्न जवऊ लवगलव. त्यवने 

कोिवलव सवांशगतले नवही, पि जरव िन एकवग्र केले शक तो िधरु 

अनवहत नवद, तांबोरव शकां र्व सवरांगीच्यव पवश्ववागवयनवप्रिवि,े त्यवलव 

कोठेही ऐकू येई. तो आर्वज ऐकलव शक एकव अनवशिक िवांत र्तृ्तीने 

िन भरून जवई, आशि त्यव पवठोपवठ येई व्यवकुळतव, ओढ, किवची 

ते सवांगतव येत नसे. पि िन कवतर होऊन जवई आशि सगळे व्यिा 

र्वटू लवगे. शनशष््यतव आशि शनरिाकतव ह्वांनी तो रे्ढलव जवई. 

अिव र्ेळी त्यवलव आईची तीव्र आठर्ि येई, तवई बरोबरच्यव 

लहवनपिवच्यव आठर्िी जवग्यव होत, बवबवांनी र्ेळोर्ेळी केलेल्यव 

िदतीची आशि त्यवांनी केलेल्यव सां्कवरवांची आठर्ि येऊन त्यवांचव 

अशभिवन र्वटे. तो जरव जव्तच हळर्व, भवर्नवप्रधवन, ‘होिशसक’ 

झवलव होतव कव? घरी, भवरतवत परत जवर्े असे र्वटे. पि ते िक्य 

नव्हते. िग त्यवांच्यविी बोलले म्हिजे बरे र्वटे, त्यवच्यव अिवांत 

शचत्तवलव आधवर सवपरे्. िविसवत आल्यवसवरखे र्वटे.  



त्यवचे शर्चवर जसे बदलत चवलले तसे त्यवचे िन पवट्ायव, कट्टव, 

दांगव ि्ती, आठर्र्व अखेरीच्यव सहली, ह्वतनू उर्वले. शित् तटुले, 

अनवर्श्यक सांपका  किी झवलव. कोिवच्यवही सहर्वसवचव शतटकवरव 

येई. तो एकवकी झवलव. जव्त जव्त तट्ि शनरीिक, परीिक 

होऊन िविसवांचे बवरकवईने अर्लोकन करू लवगलव. ्र्तःलव 

सदु्धव तट्ि पिे बघ ूलवगलव. त्यवलव िविसवांच्यव िनो व्यर्हवरवांच े

कुतहूल र्वटे, िनवच्यव खेळवचे आिया र्वटे. तळ्यवच्यव कवठवर्र 

पवण्यवत पवय सोरू्न बसलेल्यव िविसवसवरखे तो ्र्तःच्यव आशि 

इतरवांच्यव िनवतील खचेवखेच, ओढवतवि आशि िनवच्यव 

हवलचवली बघ ू लवगलव. िविसवची दहे बोली, भवषव, िब्द, 

उच्चवर, आशि िविसू जे बोलतो आशि जे बोलत नसतो तेही 

त्यवच्यवबद्दल बरेच कवही सवांगनू टवकतवत. ह्व सगळ्यव गोष्टी किव 

आपोआप जळूुन येतवत. आपसवत, एकिेकवत चपखल बसतवत. 

सकू्ष्िपिे पशहले तर एक िनच र्वर्रत असते, िरीर म्हिजे िनवची 

सवर्ली असते.  

िन म्हिजे कवय? िनवचे ्र्रूप कोिते, िनवलव उजवा कोि 

दतेे? िन िरीरवलव चवलर्ते, तर िनवलव कोि चवलर्ते, िनवलव 

कोि शनयांशत्त करते? इच्छव, आकवांिव, भवर् भवर्नव, बदु्धी, तका  – 

शर्तका , ज्ञवन आशि िवशहतीच ेभवांर्वर, र्ेदनव, िनवत कव आशि किव 

असतवत, आशि ह्व सगळ्यव बद्दल आप पवर भवर् शकां र्व आर्र् – 



शनर्र् असिे - हे कोठून येते, कव येते, आशि ह्व सगळ्यव श्यव – 

प्रशतश्यवांची सांरचनव परत एकजीर्, एकसांध, आशि एकिेर् 

अशितीय असते. एव्हढे असनूही परत िन आशि िरीर ह्वत 

शर्सांर्वद कसव होतो. अशभयवांशत्की इतकेच ह ेसदु्धव खपू लििीय 

आह,े अभ्यवसनीय आह ेआशि शर्चवर करवयलव लवर्िवरे आह.े 

त्यवच्यव िनवतील अनवशिक भीती किी होऊन तो हळू हळू 

शनभाय बनत चवललव होतव. र्ांिभेद, र्िाभेद, कोितवही अन्सयवय 

त्यवलव सहन होत नसे. जेंव्हव त्यवच्यव सहकवऱ्यवांनव नोकरीर्रून 

कवढून टवकण्यवत आले, तेंव्हव तो िेट अध्यिवांकरे् त्यवांच्यव र्तीने 

त्वर घेऊन गेलव. त्यवने त्यवांची बवज ूिवांर्ली आशि त्यवांनव नोकरीत 

परत घ्यवर्े लवगले, त्यवची नोकरी गेली पि त्यवलव त्यवचे सखु दःुख 

नव्हते. त्यविळेु त्यवलव िोर्व आशिाक त्वस सहन करवर्व लवगल तो 

त्यवने आनांदवने सहन केलव. त्यवलव ्र्तःचे असे अिेररकेत कोिी 

नव्हत,े इिले आयषु्य तसे शनरुद्दिे होते. आयषु्यवत जसव तो शनभाय 

बनत चवललव तसवच तो बेशफकीर, फकीर होत चवललव.  

शनभाय झवल्यविळेु तो सवहसी खेळवांिध्ये ओढलव गेलव, भवग 

घेऊ लवगलव. त्यवत त्यवलव सर्वात आर्र्लव शगयवारोहिवचव खेळ 

आशि छांद. त्यवतील शनसगवाची जर्ळीक आशि सवहसवची 

िोकळीक त्यवच्यव िनवलव आकविवच्यव जर्ळ घेऊन गेली. त्यवत 



्पधवा नव्हती. ्र्तःलव आजिवर्ण्यवची सांधी होती. जेंव्हव जिेल 

तस ेतो पर्ातवत आशि रवनवर्नवत भटकू लवगलव. प्र्तर आरोहिवत 

त्यवच्यव एकवकी िनवलव एकवग्रतेची सर्य लवगली आशि तो 

िरीरवने सदु्धव जव्त तांदरुु्त झवलव. त्यवच्यव अव्यक्त िनवचव व्यक्त 

जगविी हव एक नर्ीन धवगव जळुलव. पि व्यवर्सवशयक शगयवारोहक 

होण्यवची त्यवलव कधी इच्छव झवली नवही. त्यवच्यव िनोशर्श्ववत जे 

र्वदळ उठले होते त्यवलव सिजनू घेण्यवचव हव एक अनर्ट िवगा 

होतव. 

त्यवलव र्वटे त्यवच्यवकरे् एक अिय आनांद शनधवन आह,े जरी 

त्यवची शकल्ली त्यवच्यवकरे् नव्हती. सर्ा रे्ळ सर्ा सखुवांची, सर्ा 

प्रकवरच्यव अनभुर्वांची तलुनव तो त्यव एकवच अनभुर्विी करत अस े

आशि िग सगळेच किी, अपिूा असे, नको र्वटे. ते अितृवनभुर्वच े

तीन शदर्स. उलट सलुट शर्चवरवांनी त्यवचव गोंधळ होई आशि िन 

र्वट फुटेल शतकरे् पळत असे. कधी शगयवारोहि तर कधी दिेवर 

शचत्पट तर कधी अनवर्श्यक बवझवरहवट. अिव िवनशसक 

हलेकवव्यव नांतर अचवनक त्यव अज्ञवतवची हवक िनवत उिटत असे 

आशि तो हळू हळू पनु्सहव श्िरशचत्त होऊन अशभयवांशत्कीच्यव 

अभ्यवसवत िन रिर्त असे. जोिवने अभ्यवस करून लर्कर 

र्ॉक्टरेट शिळर्वयची आशि भवरतवत परत जवयचे ही एक इच्छव 

त्यवलव पढेु पढेु ढकलत असे.  



आिखीही कवही गोष्टी बदलल्यव. त्यवलव कल्पनेची भरवरी 

शिळवली. दविाशनकवची दृष्टी शिळवली. रोजच्यव जीर्नवतील 

प्रसांगवांनव गढुतेची शकनवर शदसनू येई.  

एक िवकर्र्वलव िवकर्वचे खेळ करून दवखर्त आह.े तो 

िवकर्र्वलव त्यच्यव िवकर्विी बोलण्यवत, ते िवकर् त्यव करविती 

करण्यवत आशि ते दोघे र्िरूच्यव आर्वजवत पिूा बरूु्न गलेे आहते. 

शतिे त्यवांच्यव शिर्वय कोिी, कवही आह ेह ेसदु्धव ते शर्सरले आहते. 

तो र्िरूचव आर्वज, िवकर्वची उर्ी आशि िवकर्र्वल्यवची हळी 

.....  

कवळवत कोरलेले, गोठलेले एक िि शिल्प. शकां र्व जि ूएक 

सवध,े सरळ शजर्ांत र्वक्य. शर्श्ववच्यव अनेकोशर्ध, अनवशिक, 

अनांत, गतीशर्धी आशि गोष्टीिी पिूापिे अनशभज्ञ.  

............... 

हरीिचांद्र गर्वच्यव कोकि कर््यवर्रुन दरूर्र शिशतजव पयांत 

आकविवचव आशि अर्कविवचव पसवरव आर्वक्यवत यतेो आह.े 

आकविवत ढग येत आहते, जवत आहते. ्र्च्छ सुांदरसे उन्सह 

आसिांतवत व्यवपनू उरले आह.े बघतव, बघतव िन एकदि आकवि 

रूप शर्िवल, शर्रवट होते. आतव तेच शचत् ्पष्ट जविर्ते आह े

एखवद्यव चलत शचत्व सवरखे. एकेक शर्चवर - त्यवतील हवर् भवर्, 

आकवर -उकवर, रेखवकृती, उक्ती व्यक्तींसह, - िनवर्कविवत उिटतो 



आह,े पसुलव जवतो आह,े शफरून नर्ीन शर्चवर, तोही आकवर घेतो 

आह,े शर्रून जवतो आह.े ये – जव. अखांर्, अशर्रत, अशर्श्रवि, ये 

– जव. शकती र्ेळ िनवर्कविवत अिव घर्विोर्ी घर्त आहते. पि 

िन आहे ्र्वधीन, अशलप्त, शनरवलांब आकविवसवरखे. जसे ढग 

कधी आकविवलव ्पिा करतवत?  

पि ही ये – जव िवांबत नवही आह.े अचवनक आकवि आशि 

अर्कवि शर्रून जवत आहते, र्ळर्वच्यव पवर्सवप्रिविे, ती आषा 

र्विी ऐकू येत आह े– क्र्ि गतां, केन नीतां. तोच आत्िलीनिग्न 

चेहरव शकां शचत र्ोळे उघरू्न त्यवच्यव करे् ् नेहवद्रा नजरेने बघत आह.े 

िन अर्वक, तरी शनिल आह.े  

हळू हळू कवलवांतरवने सर्ा शर्रवि पवर्ते आह,े कोकि 

कर््यवर्र चांद्रकोर उगर्ली आह.े 

.......... 

िवध्यवन्सहीची र्ेळ, र्वांबरी र्तव, र्ोंबवरी खेळ करून दवखर्त 

आहते. तो पोटतीर्ीकेने ढोलके र्वजर्त आहे, त्यवची बवयको 

जिलेल्यव गदीसिोर िवळी शफरर्त आहे, छोटे पोरगे उगवच उलट 

सलुट कोलवांट्यव उर््यव िवरत आह,े हवतवर्र चवलनू दवखर्त आह.े 

तो लोकवांनव गोळव करण्यवसवठी, त्यवच्यव खेळवत गुांतर्नू 

ठेर्ण्यवसवठी आकषाक हवलचवली, हवकव, आरर्व ओरर्व, 

बोलवचवली, िौज िजव, कसरती करतो आह.े खेळ रांगवत आलव 



आह.े आगीच्यव र्तुाळवतनू त्यवच्यव पोरवने सरू िवरतवनव, जिलेल्यव 

बवयव बवपर््यव, कवळजीने उगव कवही शचत्कवर करत आहते. 

िरे्टचव खेळ सरुु झवलव. दोन बवजलूव बवांबचू्यव तीकवटन्सयव उभ्यव 

करून दोर तविनू लवर्नू झवलव. त्यवने लेकीलव हवक िवरली, लेक 

चपळवईने बवांबरू्र चढून एकव टोकवलव उभी रवशहली. सजज झवली. 

र्वतवर्रिवत आतव उत्कां ठव जविर्ते आह.े अांतर बरेच ४० – ५० 

फुट असवरे्, उांचीही १५ फुट असवर्ी. र्ोंबवरी शतच्यव हवतवत एक 

लवांब बवांब ूदतेो, दोरीर्रून चवलतवनव तोल सवर्रण्यवसवठी. त्यवन े

आतव ढोलक्यवर्र चवांगलव ठेकव धरलव आह.े ती िलुगी आतव 

बवांबचू्यव िदतीने तोल सवर्रीत, सवर्धपिे एकेक पवय पुढे टवकत 

आह.े अचवनक सिोर शदसतो आह े एक असहवय, केशर्लर्विव 

जीर्, तोल जवऊन पर्ण्यवची भीतीने घवबरलेलव. त्यवत भर, दोन 

बवजनेू दोन िोठे बोके त्यवच्यवर्र गरुगरुतवहते. र्वरे् - उजर्े, र्र – 

खवली, आह े– नवही, तो – ती, बेरीज – र्जवबवकी, फवयदव – तोटव, 

व्यर््िव – अव्यर््िव, चवांगले – र्वईट, पवप – पणु्य, त्यव दोन 

बोक्यवांनी नसुतव उच्छवद िवांर्लव आह.े तरवज ूिोरू्न पर्लव आह े

एकीकरे्.  

कोठूनसे गदीतनू एकदि तो सवर्ळव, सुांदर चेहरव पुढे आलव, 

अ्फुट नयनवतनू त्यवलव न्सयवहवळत म्हिवलव, ही घे अिैतवची 

कवठी, तझु्यव दोन्सही बवजलूव जी िैतवची िवांजरे तझु्यवर्र गरुगरुतवहते 



नव, त्यवांनव ह्व कवठीचव एकेक तर्वखव द े चवांगलव, पवठीत रट्टव 

बसलव शक पळून जवतील. िवांत होतील. िग दोरवर्र चवलिे, तोल 

सवर्रि,े शकती सोपे होईल, छवन, भर्सवगर तरुन जविील.  

र्ोंबवरयवची लेक दोरीच्यव पलीकर्च्यव टोकवलव पोहोचली 

होती. लोक टवळ्यव र्वजर्त होते. 

........... 

ह ेसगळे कवय चवलले आहे? त्यवने ठरर्ले, भवरतवत शित्वलव 

दरूध्र्नी केलव आशि शर्चवरले, ‘क्र्ि गतां? केन नीतां?’ ह्वचव अिा 

कवय, ह्वचव किविी िहत्र्वचव असव कवही सांबांध आह ेकव, कोिी 

ह े कोिवलव म्हटले आह े कव परू्ी. शित्वने िोर््यव रे्ळवत उत्तर 

पवठर्ल,े ह्व सां्कृत िब्दवांचव अिा आह,े ‘कुठे गेले, कोिी नेले’. 

ह े केनोपशनषद ह्वतील र्वक्य आह.े बवकी त्यवलव कवही सवांगतव 

आले नवही. 

शजतके सवधे िब्द, शततके दबुोध. जे गढू होते ते आतव जव्त 

गशहरे, गर्द झवले. शिर्वय तो चेहरव, ्पष्ट आठर्त होतव, तो 

कोिवचव चेहरव होतव? आतव त्यव िब्दवांचव र्व्तशर्क अिा सिजनू 

घेण्यसवठी त्यवची धर्पर् सरुु झवली. तो बेचैन झवलव ते गढू 

उकलण्यवसवठी.  



अशभयवांशत्कीचव अभ्यवस सवांभवळून, उरलेलव सवरव र्ेळ तो 

सांगिकवर्रील िवशहतीच्यव जांजवळवत, ते िब्द आशि तो चेहरव 

िोध ू लवगलव. सां्कृत सवशहत्य, सां्कृत लेखक, कर्ी, तत्र्ज्ञ, 

ह्वांची ओळख करून घेऊ लवगलव. बौद्ध आशि शतबेटी ग्रांि चवळले 

आशि त्यवर्रील इांग्रजी टीकव र्वचली. आिव होती, कुठे तरी िवगा 

सवपरे्ल, सांदभा शिळेल. पि सिदु्रवर्रील र्वळूत, र्वळूचे चवर 

शर्शर्शित कि िोधण्यवसवरखे होते ते. 

पि हवकेलव कोि ओ दईेल आशि िदत कोठून येईल आशि 

प्रशतसवद कोि दईेल ह ेशर्धवत्यवलवही सवांगतव यते नवही, ह ेखरे.  

तो आईिी नेहिीप्रिविे रशर्र्वरी गप्पव िवरत होतव. आई 

म्हिवली, तवई कवश्िीरलव जवते आहे, दल सरोर्र, दल 

सरोर्रवतल्यव शनर्वसी नौकव, िघुल बवगव, पहलगवि, र्ैष्िोदरे्ी 

आशि आद्य िांकरवचवया िठ असव रोजचव, बघण्यवचव कवया्ि 

आह,े िवली आशि गवलीचव घेऊन येिवर आह,े तलुव कवय पवशहज े

कव.  

तेंव्हव नांतर त्यवलव एकदि आठर्ले, अरे अजनू ह्व आद्य 

िांकरवचवया आशि त्यवांच्यव ग्रांिवांबद्दल आपल्यवलव फवरिी िवशहती 

नवही. लगेच त्यवने त्यव परर्लीच्यव िब्दवांनी नर्ीन िोध सरुु केलव. 

आद्य िांकरवचवया आशि त्यवांच्यव कवया बद्दल िवशहती शिळवली. पि 



शनिवायक असे कवहीच हवती आले नवही. ते िब्द इतके सवधे होते, 

त्यवांचव ठवर् शठकवि सवपर्िे अर्घर् होते. असे िोधतव िोधतव 

एक रेखवशचत् एकव सांकेत ्िळवर्र अचवनक सिोर आले, शदसले. 

एकव ििवत त्यवने ओळखलव, तो शचरपररशचत चेहरव. सौम्यपि े

सांिोशहत करिवरव तो चेहरव त्यवलव िधनू िधनू शदसत असे. ते आद्य 

िांकरवचवया होते तर. ही एक अतक्या, अशर्श्वसनीय, आियाकवरक 

गोष्ट होती. १२०० र्षवापरू्ी सांपिूा भवरत आपल्यव ज्ञवनवने उजळून 

आशि र्वद-शर्र्वदवने ढर्ळून कवढिवरे, रे्द परांपरेचे उद्गवते, िहवन 

आचवया. तो अगदी आनांद शर्भोर होऊन शर््ियवने रोिवांशचत 

झवलव, आचवयवांनी त्यवलव एकव अशचांत्य अनभुर्वची ओळख 

करून शदली होती, त्यवच्यव आनांद शनधवनवची शकल्ली त्यवांच्यवकरे् 

होती. दोन शदर्स त्यवचे पवय जशिनीर्र नव्हते.  

अजनूही त्यव िब्दवांचव सांदभा आशि र्व्तशर्क अिा 

आचवयवांच्यव ग्रांिवत कोठेही सवपर्त नव्हतव. पि आतव गांतव्य 

िवशहत होते, जरी चवचपर्िे िवांबले नवही. शिर्वय सर्वात िोठव प्रश्न 

उरलवच, हे सगळे त्यवच्यवच बवबतीत कव आशि कसे घर्त होते. 

त्यवच्यव िनवचे तर खेळ नव्हते हे? पि नवही. त्यवलव आतनू खवत्ी 

होती, ते आचवयाच होते. 



हव चित्कवर होतव कव, त्यवचव चित्कवरवर्र शर्श्ववस नव्हतव, 

पि अनभुर् नवकवरण्यव इतकव तो उद्धट नव्हतव.  

आितुोषच्यव शनरविय, शनःसांग, आनांदी ्र्भवर्वलव खांबीर 

धवरिेची जोर् लवभली. त्यवलव जी आशत्िक िोधवची ओढ 

लवगली होती, शतलव आचवयवांिळेु िोठव आधवर शिळवलव. शितीज 

शर््तवरले. कवळवची चौकट तकलवद ू आशि शखळशखळी झवली. 

त्यवची आता, व्यवकूळ, कोिल र्तृ्ती लपली, कवरि ती आतव 

खोलवत दृढ रुजली होती. हे एक अजब रसवयन होते. तसेच त्यवच े

शर्चवर आतव जव्त सकू्ष्ि आशि अचकू झवले. त्यवांचव नेिकेपिव 

र्वढलव. सांतवांचे सवशहत्य अनभुर्वर्र आधवररत असल्यवने सोप े

आशि शबनचकू आशि तरीही िोर्क्यवत आशि सटुसटुीत कव असत े

ते त्यवलव उिगले. तेच PhD चे प्रबांध गोलगोल आशि लवांबलवांब 

असनू दबुोध कव असतवत तेही त्यवलव कळले. िवशहतीच्यव 

तांत्ज्ञवनवतील 'िवशहती' जर सवपेि असेल तर 'र््तशु्िती' सदु्धव 

सवपेि च असिवर. आद्य िांकरवचवयवांनी हचे तर सवांशगतले होते. 

फक्त १२०० र्षा परू्ी !!! त्यवचव त्यवांच्यव बद्दलचव आदर र्वढलव.  

त्यवच्यव आयषु्यवचव िवगा दपुदरी झवलव, एक अशभयवांशत्कीचव 

अभ्यवस आशि दसुरव त्यव िब्दवांचव िवगोर्व. त्यवचे जगिे झवल े

उत्कट, भरभरून आशि भवरलेले. 



..............  

आिखी अिी दोन र्षे झवली. आितुोष अशभयवांशत्कीिधील 

सर्ोच्च पदर्ी शिळर्नू त्यवच शर्द्यवपीठवत िवनद अध्यवपक झवलव. 

िवगे र्ळून बघतवनव तो खपू सिवधवनी होतव. एक शनधान, एकवकी 

िलुगव म्हिनू तो अिेररकेत आलव होतव. आज तो सन्सिवन्सय, सधन, 

सिि नवगररक म्हिनू र्वर्रत होतव. त्यवलव अनेक सहकवरी आशि 

चवहते शित् होते. सर्ा जगवत ते पसरले होते. त्यवचे सगळे जग बघनू 

झवले होते. कविवशनशित्त दिे शर्दिे यवत्व सतत चवल ू होत्यव. 

भवरतवतही जविे – येिे होई आशि आई आशि बवबव तर दर र्षी 

एकदव तरी त्यवच्यव घरी अिेररकेत येऊन, रवहून जवत. त्यवच्यव 

लग्नवचव शर्षय सवरखवच शनघत असे, पि त्यवलव फवरिी इच्छव 

नव्हती. तवई त्यवलव शदर्वळीलव म्हिवली सदु्धव, “आितुोष, अस े

एकटे, भकवस कव जगतोस, लग्न कर, आयषु्यवत चवांगलव रस घे, 

आिच्यवसवठी एव्हढे करतोस, ्र्तःसवठी कधी जगिवर आहसे. 

तलुव कवय झवले आह.े” िवगच्यव अपघवतवपवसनू त्यवनव फवर 

कवळजी र्वटे आितुोषची. आई बवबवांच्यव िकलेल्यव र्ोळ्यवांनव 

त्यवच्यव सखुी सांसवरवची आस लवगली होती. त्यवची कवळजी घेिवरे 

हक्कवचे िविसू आल ेतर त्यवांनव फवर बरे र्वटिवर होते.  

********** 



आितुोषच्यव प्रश्नवांची उत्तरे िोधतवनव प्रश्नच शर्श्व रूप झवले. 

िेर्टी तो िकलव, आईच्यव हवकेने र्ोळे पविवर्ले, आितुोषने 

घरी, भवरतवत परत जवण्यवच ेठरर्ले. अिेररकेचव कवयिचव शनरोप 

घेऊन, आपल्यव किाभिूीकरे् िेर्टचे बघत, सखुद आठर्िी 

िनवत सवठर्नू, तो शर्िवनवत बसलव. 

प्रर्वस ठीक झवलव, शर्िवन िवांबले, आतव बवबवांनव दरूध्र्नी 

करु असे म्हित त्यवने शर्िवनवची शिर्ी उतरली. पवय जशिनीलव 

टेकतवच िरीर रोिवांशचत झवले, अांगवर्र कवटव आलव, िनवतील 

भवर् अांतयवािी दवटून उचांबळून आले, िन उांच, उांच उसळले 

बविवसवरखे आशि आकविवलव ्पिा करून आकवि रूप झवले. 

हवतवतले सिवन कधीच गळून पर्ले आशि तो खवली कोसळलव.  

ती शर्िवने, गवर््यव, िविसे, इिवरती, आकवि धरती, सगळे 

परत एकदव िनू्सयवत हरर्ले. तो ्र्तःच जि ूएक िनु्सय झवलव. िनू्सय 

र्तुाळवचव िध्यशबांद ूझवलव. पहवटेचे दर् पर्तवनव पवकळीलवच फक्त 

ऐकू येईल अिव अ्फुट ्र्रवत ते िब्द त्यवची जविीर् रूप झवले. 

‘क्र्ि गतां? केन नीतां?’. आनांदवच्यव िहवपरुवत आितुोष अांतबवाह् 

र्वहून गेलव. शकिशकििरयव असांख्य घांटवांचव िांजळु नवद पवर 

करून, र्तुाळवलव पसुनू टवकून, िनू्सयवलव भेदनू, अखांर्, अनवहत, 

शर्श्वरूप ओिकवरविी एकरूप झवलव.  



तीन शदर्सवांनी आितुोष जवगव झवलव तो दरूच्यव कवकर् 

आरतीच्यव ्र्रवांनी. जि ूशचरांजीर्ी आत्िव िवयेच्यव घरट्यवत परत 

आश्रयवलव आलव. तेंव्हव सर्ा प्रिि त्यवच्यव िनवत शर्चवर आलव, 

खरेच, िवझे ते जनेु जग कोठे गेले, कोिी नेले. ‘क्र्ि गतां? केन 

नीतां?’.  

परत एकदव रहवटगवर्गे सरुु झवले. प्रश्न सांपले नवहीत. पि 

आईिी सांर्वद करतव करतव आईने सिजवर्ले, जगरहवटी अिीच 

आह,े कवळ – कवि – रे्गवने करकचनू बवांधलेली आह,े कवया – 

कवरि भवर्वच्यव पलीकरे् कोिी जवऊ िकत नवही. आनांदवच्यव 

झऱ्यवचे पविी आपि शपऊ िकतो, पि ्र्तःच आनांदवचव झरव 

होऊ िकत नवही. आितुोषलव कळले तरी र्ळले नवही. 

********** 

अजनूही जरी अांतःप्रर्वह आनांदपिूा सविवत्कवरवचव होतव, तरी 

त्यव आनांद शनधवनवची शकल्ली त्यवच्यवकरे् नव्हती आशि हवच 

त्यवच्यव आांतररक रे्दनेचव सवरवांि होतव. पि त्यवलव सिजले होते, 

कवही भौशतक कवयवाची शनयतीलव त्यवच्यवकरू्न अपेिव आह,े ते 

पिूा होत नवही तो पयांत ती शकल्ली त्यवच्यव हवतवत यिेे नवही.  

पि त्यवने नव्यव जोिवने िोध सरुु ठेर्लव, अांतिानवचव, नव्यव 

शर्श्ववचव, आचवयवांच्यव शर्श्ववचव. त्यवचे जनेु आभवसवत्िक, िगृजळ 



असलेले जग गेले, त्यवनेच त्यवच्यवकरे् पवठ शफरर्ली होती. 

कदवशचत नर्ीन जगवतील तो शबनीचव शिलेदवर होतव. त्यवलव ्पष्ट 

शदसत होते,  

उजवर्ले आह,े  

पि सयूा कोठे आह े!!! 

  

  



एक मुलाखत 

(माणसाचे मन म्हणजे एक मेळावा आहे, इच्छा, आकांक्षा, 

भाव - भावना ह्ांचा, आवण तयांच्या आकर्शण - घर्शणातून 

वस्तुवस्िती आकाराला येतें, घडत जाते. तया सवश प्रवियेचा 

वतरका छेद म्हणजे वह मुलाखत, जी कोणी वदली नाही, जी कोणी 

घेतली नाही.) 

_________________________ 

(१. = िलुवखत घेिवरव, २, ३ आशि ४ = िलुवखत देिवरे, 

प्रेिक, नवतेर्वईक, आगवांतकु, शर््ेतव, सांयोजक, छोटी िलुगी 

आशि शतचे र्र्ील) 

१. शित्वनो, नि्कवर !!! 

आज १७ जवनेर्वरी २०१७. िवगच्यव र्षी ह्वच िशहन्सयवत 

आपि भेटलो होतो, एकव िलुवखतीच्यव शनशित्तवने. आपल्यवपैकी 

दोन यि्र्ी लघ ुउद्योजकवांची िलुवखत िी तमु्हवलव सवदर केली 

होती. एकवर्र एक फुकट असल्यवने लोकवांनव जरव बरे र्वटले.... 

चवांगलव प्रशतसवद शिळवलव.... चहवपवन आशि र्र्व पवर् च्यव 

counter र्र अप्रशति गदी झवली होती. त्यव िलुवखतींर्र पषु्कळ 

प्रशतश्यव आल्यव. बऱ्यवच जिवांनी चहवच्यव प्लवश्टकच्यव 

पेल्यवच्यव आकवरवबद्दल नवरवजी दिार्ली होती. पि सर्वांची एक 



िखु्य त्वर होती. 'आम्ही सदु्धव चवांगली िलुवखत दऊे िकतो. 

आम्हवलव कव बोलवर्ण्यवत आले नवही?' आशि आपलव हव 

अनभुर् / प्रशतसवद लिवत घऊेन सांयोजकवांनी एक नर्ीन, धवर्सी 

प्रयोग करण्यवची जबवबदवरी िवझ्यवर्र टवकली.  

ज्ञवतीतील तीन अयि्र्ी िविसवांची िलुवखत घणे्यवचे कवि 

िवझ्यवर्र सोपर्ण्यवत आले आह.े त्यवतील एक जि इिे येण्यवतही 

अपयिी ठरले आहते. तेंव्हव बवकीच्यव दोघवांची िलुवखत उरकून 

टवकू यव. आशि चहवपवनवकरे् र्ळू यव. 

१. हां, तर तिुचे नवर् कवय?  

२. िी ... 

१. पि म्हिव नवर्वत कवय आह,े ज्ञवतीतच तमु्हवलव कोिी 

ओळखत नवही, त्यवत परत आपली ज्ञवतीची लोक सांख्यव ती कवय, 

अनेक पोट जवती पैकी आपि एक, आशि आपि सर्ा शिळून सदु्धव 

सिवजवच्यव जेि तेि १ - २ टक्के. तेंव्हव तमु्ही सिवजवत एक 

अनोळखी, अपयिी सद्गहृ्ि आहवत, ह ेठरले.  

२. अहो पि, िी अपयिी नवही. तेच सवांगण्यवसवठी िी इि े

आलो आह.े िी र्ोंशबर्लीत रवहतो. िवझव ्र्तःचव र्ोंशबर्लीत 

1BHK flat आह.े िलुगी सशचर्वलयवत कशनष्ट शलशपक आह,े 

जवर्ई engineer आह,े िलुगव बँकेत नोकरीलव आह.े 



३. हो, आशि िी सुद्धव double professional आह.े िवझव 

्र्तःचव व्यर्सवय आह ेआशि ... 

१. कवय फवलत ू करिे दतेव आहवत हो तमु्ही. ्र्तःच्यव 

िनवलव शर्चवरव. सवधव corporator तमु्हवलव ओळखत नवही. 

plumber लव तीन र्ेळव phone करवर्व लवगतो. तेंव्हव तो 

तिुच्यवर्र िेहरेबवनी करतो. भवजीर्वल्यविी िरवठीत बोलवयची 

शहम्ित नवही. तमु्ही ररिवर्वल्यविी भवांरू् िकत नवही. lokal िध्य े

गुांर्विी चचवा करण्यव पलीकरे् तिुची िजल जवत नवही. ह ेकवय 

तिुच्यव यिवचे झेंरे् आहते शक कवय???  

सविवशजक बवांशधलकी कवही आह े कव नवही. तमु्ही एक 

सविवन्सय िविसू आहवत. अपयिी आहवत. म्हिनू तर आम्ही 

तमु्हवलव इिे िलुवखती सवठी बोलवर्ले आह.े  

िलव सवांगव, तिुच्यव अपयिवचे रह्य कवय आह?े म्हिज े

बघव, तमु्हवलव कवय व्हवयचे होते आशि तमु्ही कवय झवलवत.  

२. शचर्तव किवलव ! हो ह े खरे आह,े िलव सवशहशत्यक 

व्हवयचे होते .... 

१. पि तमु्ही accountant झवलवत. बरोबर. कवरि िरवठी 

सवशहशत्यक होऊन पोट भरेल आशि पैसव शिळेल ह्वची खवत्ी नवही. 

बरोबर?  



२. खरे आह.े प्रशसद्ध सवशहत्य सिीिक ये. नव. ची. ह्वांनी एकव 

शठकविी शलहून ठेर्ले आह े -'अनभुर् शिर्वय यिक जळुर्ि े

म्हिजे छवपखवन्सयवत शखळे जळुर्िे र्वटते. िब्द कळले तरी अिा 

उिगेल अिी र्ेदनव नवही.' िग सोरू्न शदले सगळेच.  

१. ह ेये. नव. ची. कोि आशि ते िलव कसे िवशहत नवहीत. ते 

कधीपवसनू एव्हढे प्रशसद्ध झवले. िवझे र्वचन इतके अफवट आह,े 

भशर्ष्य पवसनू ते paid news पयांत सगळे कवही र्वचतो िी. िलव 

सवांगव, ह ेयेनवची कोि आहते? 

२. येसर्ांत (Yesowant - h नवही.) नवरवयि चीनिळुगांद.  

१. त्यवांची कवही पु् तके / सिीििे, newspaper column 

सवांगव. 

२. नवही, त्यवांचव प्रकवशित शलखवि कवही नवही. त्यवची एक 

tragedy च झवली. त्यवांनी बरीच परीििे शलहून तयवर केली. 

प्रकविक करे् पवठर्िवर त्यवच शदर्िी त्यवांच्यव लग्नवचव २५ र्व 

र्वढ शदर्स होतव. भेळ आशि आई््ीि चव बेत होतव. आशि कवय 

योगवयोग शक ददुरै् बघव, नेिकी आदल्यव शदर्िीच रद्दी शर्कून 

आलो होतो. शचांटू आशि शचांटूच्यव आईलव आयत्यव रे्ळीस भेळी 

सवठी कवगद सवपरे्नव, िग कवय सगळी परीििे र्वपरली. एक अ-

िोल ठेर्व नष्ट झवलव.  



िी र्वचली आहते नव त्यवांची परीििे. प.ु ल., नेिवरे्, दळर्ी, 

ि. नव. नर्रे, र्. प.ु कवळे, कुसिुवग्रज.  

१. कवय, कवय, प.ु ल. बद्दल कवय म्हटले आह ेत्यवांनी.  

२. अख्खव प.ुल. र्वचलव. पि प.ुल. च्यव शलखविवत 

अशभजवत सवशहत्यवतलव भवरद्त पिव कोठे शदसलव नवही. र्. प.ु 

कवळे - त्यवांच्यव करे् दशलत सवशहशत्यकवांची पोट शतर्ीक नवही. 

कुसिुवग्रज .... नर्ोशदत सवशहशत्यकवचव अबोध सांशदग्धपिव नवही. 

प्रेिक : अहो, ह ेम्हिजे कवदांबरी हव िब्द कोष कव नवही 

असे शर्चवरण्यवसवरखे आह,े सवशहत्य म्हिजे अिरवांची गोळव बेरीज 

आह ेशक िब्द आशि अिवाचव तवळेबांद आह?े िेर्टी accountant 

!!! 

१. हो कव !!! तमु्हवलव त्यवांच्यव बद्दल बरीच िवशहत शदसते. 

चवांगले शित् शदसतवत तिुचे. सगळी personal िवशहती सदु्धव आह,े 

कोि, कुठचे, कुठे रवहतवत ह ेयेनवची. 

िलव एकच शचट्ठी दोन र्ेळव आली आहे, ती र्वचतो. 'शचांटू 

च्यव िम्िी च्यव पप्पवांचव flat आह,े लिवत आह े नव?' कवय 

चवर्टपिव आह ेहव, इिे शर्षय कवय चवललव आह ेआशि ... 



२. हो, bed room चे leakage तीनदव कवढले तरी गेले नवही 

आशि kitchen ओटव र्र कळकट कर्प्पव होतव, तो िी, िी 

बदलनू चवांगलव granite टवकलव. लिवत आह ेनव. 

१. अहो ह ेकवय चवलले आह ेतिुच,े तमु्ही ओळखतव? 

२. यनेवची (h नवही.), हे टोपि नवर् आहे, िवझे, आशि शचांटू 

िवझव धवकटव िलुगव. 

१.  अच्छव म्हिजे, तमु्ही सवशहशत्यकवचे, सिीिक होतव होतव, 

आम्ही र्वचलो.    

शित्वनो, ह्व पे्रिळ सांर्वदव पवसनू जरव दरू जवऊ यव आशि 

आपले दसुरे पवहुिे आलेत त्यवांच्यविी िोर््यव िन िोकळ्यव गप्पव 

गोष्टी करू यव. हां, तर आपि कवय करतव. 

३. िी income tax, sales tax consultant आह.े ह ेिवझ े

business card. 

१. अरे र्व, तमु्ही ca आहवत? 

३. अधवा ca. िवझी ्र्तःची practice आह.े शगरगवर्वत.  

१. पि अधवा ca, म्हिजे? 

३. अहो सोप्पे आह.े ca inter pass. पररश्ितीने नवही 

जिले. ४ - ५ attempt शदले. िेर्टी ्र्तःच सरुु केली practice. 



ITO आशि sales tax इन्स्पेक्टर सिोर तिुच्यव degree चव कवही 

उपयोग नवही. dashing पवशहजे. दिेां घेिां नीट ठरर्तव आल े

पवशहजे. 

१. आतव िवगे र्ळून बघतवनव तमु्हवलव कवही खांत र्वटते कव, 

ca final करू िकलव नवहीत, एक पिूा व्यवर्सवशयक होण्यवत 

अपयिी झवलवत म्हिनू. 

३. नवही, आजीबवत नवही. िी ca होिे ह ेिवझ्यव र्शर्लवांच े

्र्प्न होते, िलव तर यि्र्ी िेतकरी व्हवयचे होते. िलव B. Sc. 

Agri. लव जवयच ेहोते. कोकिवत आिची शपढीजवद अर्ीच एकर 

जवगव आह.े पि र्र्ील म्हिवले, नको, िेती करून कोिी िोठे 

झवले आह?े आांब्यवची एक पेटी येते तेव्हर्ी ब्स.  

१. शकती जिवत सविवशयक आह?े 

३. ४ जिवत, त्यवत परत भवऊबांदकी.  

१. िग ्र्तः जिीन घेऊन आांबव, कवज ूलवगर्र् करवयची. 

३. र्र्ील म्हिवले, B. Sc. Agri. लव िलुी सवांगनू येत 

नवहीत. शिर्वय जिीन खरेदीलव bank कजा दते नवही. आयषु्य 

म्हिजे एक income tax case झवली आह,े अपील केले तरी 

नकुसवन आपलेच, अपील नवही केले तरी नकुसवन आपलेच. 

१. जवऊ द्यव हो. िवय बवप सरकवरची कृपव आह.े 



३. हो नव, एकही िस्त्र न उचलतव आिची पिूा शपढी गवरद 

केली ह्व सरकवरने. 

१. खरे आह,े पररश्िती पढेु आपले कवही चवलत नवही, 

ह्वलवच अपयि म्हितवत, नवही कव.  

२ आशि ३. आपल ेनिीब, आिखी कवय. 

१. बरोबर आह.े तमु्ही हचे म्हििवर. आपले अपयि 

दसुऱ्यवच्यव िविी िवरवयचे. ् र्तः किी पर्लो, आपले प्रयत्न किी 

पर्ल,े असे कव िवन्सय करत नवही? िळुवत प्रयत्न तरी केले होते कव? 

तिुचे ्र्प्न, तिुचे यि - अपयि हव कधी तिुच्यव जीर्न िरिवचव 

प्रश्न झवलव होतव कव?  

२ आशि ३. नवही. खरे आह.े पि आम्ही आिचव र्कूब 

र्ेळीच ओळखलव. आिची धवर् कुां पिव पयांत. त्वरीलव जवगव 

नवही. 

१. लिवत येत आह ेकव तिुच्यव, पि त्यव िळेुच तमु्ही ठवर 

अपयिी झवलव नवहीत. ह ेत्यवतल्यव त्यवत एक सिवधवन आह.े पि 

सवांगव, शनदवन तिुच्यव शनर्र्लेल्यव व्यर्सवयवत तरी तमु्ही कवही यि 

किवर्ले, कवही ्िवन शिळवले. 

एक स्त्री - अहो तमु्ही कव म्हिनू आिच्यव शचत्ठयव र्वचनू 

दवखर्त नवही आहवत?  



१. त्यवांचव आपल्यव कवया्िविी कवही सांबांध नवही. 

ती स्त्री - नवही कसव, १०१ रुपये दऊेन आलो आहोत आम्ही, 

बवकीच्यवन सवरखे फुकट नवही. शचट्ठी र्वचव म्हिजे सगळव उलगर्व 

होईल. 

१. चीत्ठी - "त ूकिवलव घवबरतो? सवांग जगवलव, भवउजीनी 

फसर्ले हो फसर्ले. आांब्यवची सगळी झवरे् र्ठली, असे सवांगनू 

आिची जिीन नवर्वर्र करून घेतली. पि आिचव िध ुसवांगतो, 

२०० पेट्यव येतवत र्विी िवकेटवत, र्षवालव. आम्हवलव एक पेटी 

पवठर्वयलव जर् होते हो."  

दसुरी स्त्री - आम्ही कवही फसर्ले नवही हो, आांब्यवच्यव 

िोसिवत सगळे येऊन लटूुन नेतवत, भवर्जी, त्यवांची िलुगी, शतच्यव 

सवसरची िांर्ळी, िलुवचे शित्, र्न्ससांच्यव office िधल े retired 

म्हवतवरे - कोतवरे. कोिवचे कोि कोि, आहो, इिे कष्टवलव िी 

एकटीच असते हो. 

(सांयोजकवांनी रे्ळीच धोकव ओळखनू जवशहरवतींसवठी break 

घेण्यवची सचूनव केली.) 

१. अरे र्व, आपले शतसरे पवहुिे शनयोशजत रे्ळी नवही तरी 

शनयोशजत शठकविी पोहोचण्यवत यि्र्ी झवले आहते. ्र्वगत 

आह.े कवया्ि िध्यांतरवपयांत येऊन ठेपलव आह.े जवशहरवतींसवठी 



break घेण्यवची रे्ळ झवली आह,े तेंव्हव ह्व जवशहरवती बघव आशि 

ऐकव.  

जवशहरवत करिवरव शर््ेतव पढेु आलव, त्यवने एक िोठव cut - 

out पढेु आिलव आशि जवशहरवत करण्यवस सरुुर्वत केली. 

 

SITEES !!! 'THREE IDIOTS' FAME SITEES !!! 

आधशुनक, हलक्यव, सखुकवरक, शटकवऊ SITEES !!!  

तीन प्रकवरवत उपलब्ध - आिीर, िवहरुख आशि सलिवन.  

आिीर - आकषाक, रांग बदलिवऱ्यव, SITEES, रवजकवरिी 

लोकवांसवठी उपयकु्त. 

िवहरुख - शचत् शर्शचत् अश्िर, SITEES, सवस ू- सवसरे, 

अनवर्श्यक पवहुिे ह्वांसवठी. 

सलिवन - ओबर्-धोबर्, दिकट, SITEES, शनरुपयोगी 

िहवण्यव शकां र्व उपयोगी िखूा िविसवांसवठी. 

आिीर आशि िवहरुख, एकदि दोन घेतल्यव तर सलिवन 

फुकट. 

आिीर, िवहरुख आशि सलिवन तीन एकदि घेतल्यव तर PK 

फुकट. 



तीन आकवरिवनवत उपलब्ध, X, XL आशि XLL. 

कोित्यवही पवश्ववाभवगवसवठी सोयी्कर. 

SITEES !!! 'THREE IDIOTS' FAME SITEES !!! 

 

प्रेक्िक  ह्व PK कवय आहते? 

र्ी्ेतव   PK - जनु्सयव टवकवऊ sitees, 

CLEARANCE SALE.  

प्रेिक   tape recorder सकट? 

शर््ेतव   नवही. 

प्रेिक   tape recorder शिर्वय? ........ बवप रे 

! नको नको. 

********** 

१. break नांतर आपले ् र्वगत. आपि आपल्यव पवहुण्यवांच्यव 

अपयिवच्यव कवरिवांची चचवा करतो आहोत. दसुऱ्यवच्यव 

अपयिवचे analysis करतवनव एक त्य्ि म्हिनू सगळ्यव गोष्टी 

किव ्र्च्छ शदसतवत नवही? िलव तमु्हवलव असे शर्चवरवयचे आह,े 

तिुचे शनिाय तिुच्यव र्तीने दसुरेच लोक घेत होते कव, तिुचे र्र्ील 

असोत, तिुचे कुटुांब असो, ....  



४. शकां र्व तिुचे शित् असोत.  

१. बरोबर. त्यवांनी ठरर्ले, तमु्ही िवन र्ोलवर्ली, तमु्हवलव 

कवय जिेल, कवय जििवर नवही, ह्वचव अांदवज त्यवांनी घतेलव, तो 

अांदवज चकुलव, ह ेतिुच्यव अपयिवचे एक िहत्र्वचे कवरि अस ू

िकते.  

३. आतव अपयिी ठरल्यव नांतर बोलण्यवत कवय अिा आह?े 

२. खरे म्हिजे, आम्हवलव ्र्तःलवच कवय हरे् आह,े कवय 

करवयचे आह,े ह ेिवशहत नव्हते. एक ठवि शर्चवर नव्हतव. र्वरव येईल 

तिी पवठ शफरर्वयची, survival, हचे िहत्र्वचे होते. प्रर्वह 

पतीतवलव कोित्यव शदिेने र्वहवयचे, ्र्वतांत्र्य नसते.  

१. म्हिजे जनु्सयव शपढीच्यव भवषते, एक ध्येय नव्हते, ्र्तःचव 

Agenda नव्हतव. तवत्कवशलक शर्षयवांर्र चचवा होत रवशहली. पि 

ठोस शर्षयच पढेु आल ेनवहीत. असे कवहीसे झवले कव? 

३. प्रर्वहवच्यव शदिेने जवतवनव सदु्धव शकनवऱ्यवर्र शर्शर्शित 

शठकविीच जवयचे असेल तर प्रर्वहवलव कवपत जवर्े लवगते, तेव्हढी 

िक्ती असिे जरूर आह.े time and tide wait for none.  

2. आम्ही लवटेर्र ् र्वर होण्यवसवठी ready नव्हतो, त्यवसवठी 

लवगिवरे कौिल्य आिच्यवकरे् नव्हते. office िध्ये Y २ K ची 



लवट आली, तेंव्हव आम्ही सांगिकवकरे् सांियवने बघत बसलो. 

आम्ही शर्द्यविी रवशहलो नवही.  

१. बरोबर. कवळवबरोबर चवलण्यवसवठी सतत शिकत 

रवहण्यवशिर्वय पयवाय नवही. शििि आशि कौिल्य ह्वचव अभवर्. 

लघ ु शलशपक सांगिकविळेु घरी बसले, त्यवांनव सांगिकवलव 

आत्िसवत करिे अगशद सोप ेहोते. पि attitude आर्र्व आलव.  

३. यि आसरव िोधत होते तेंव्हव आम्ही र्वह्वतपिे दरर्वजव 

बांद केलव. जेंव्हव MNCs ् िवशनक िविसवचव आधवर िवगत होत्यव 

तेंव्हव आम्ही भवगीदवरकी न िवगतव, ्िवशनक अशधकवरवांचव लढव 

पकुवरलव. पनु्सहव. चकुीचव attitude.  

१. attitude. mindset. अपयि सिोर उभे शदसत असतवनव 

आम्ही बदललो नवही, इतके कव आपि आर्िठेु - िविेशफरू 

आहोत? 

२. आपले जगवर्ेगळे शर्चवर आशि अफलवतनू सविवशजक 

बवांशधलकी.  

१. तमु्ही सवांगव, सविवशजक बवांशधलकी म्हिनू तमु्ही रोज कवही 

करतव? 

३. िी रोज नेिवने कबतुरवांनव दविे / जोंधळे घवलतो. भतूदयव 

म्हिव, आपली र्ैशश्वक जबवबदवरी म्हिव. बरे र्वटते !!! 



१. हो, आशि तो खवशटक ही रोज नेिवने कबतुरवांनव पकरू्न, 

hotel नव शर्कतो. कबतुरवांचव उपद्रर् किी व्हवर्व म्हिनू. 

सविवशजक बवांशधलकी किी कवि करते आह,े सुांदर. पि शर्षय 

भलतीकरे् चवललव आह.े प्रश्न आह ेattitude चव.  

२. चकुीच्यव attitude िळेु होते कवय शक आपि जयव शिर्ीने 

र्र जवयचे शतलव चकुीच्यव शभांतीर्र लवर्तो, र्र चढून जवतो आशि 

पवहतो तर कवय, तरुुां गवच्यव बवहरे पर्वयच्यव ऐर्जी पोशलसवच्यव 

घरवत उतरलो आहोत. आशि िग रर्तो.  

३. हव सगळ सवपशिर्ीचव खेळ आह.े  

१. िग कवय, ह ेफक्त नशिबवचे दवन कसे पर्ते त्यवर्रच सगळे 

अर्लांबनू आह?े 

आगवांतकु (हव िोर्व प्यवयललेव आह.े) : बरवच रे्ळ िी ऐकून 

घेतो आह,े िलव िोरे् सवांगवयचे आह,े िी, िी सर्वात अपयिी 

िविसू आह.े  

१. नवही, नक्कीच असवल, पि तिुची िलुवखत पढुच्यव र्षी 

घेऊ यव. 

आगवांतकु : नवही, कव म्हिनू, तमु्ही िवझे ऐकल्यवशिर्वय िी 

इिनू जविवर नवही.  



(िोर्ी बवचवबवची, गर्बर्, गोंधळ. सांयोजक िवांततव 

प्र्िवशपत करवयचव प्रयत्न करतवत, पि आगवांतकु िविसवचव ् र्तः 

र्र तवबव नसल्यवने आशि तो हट्टवलव पेटल्यवने, सांयोजक त्यवलव 

१० शिशनटवचव अर्धी द्यवयलव तयवर होतवत.) 

१. सवांगव, आज अचवनक तमु्हवलव हव सविवत्कवर कसव झवलव 

शक तमु्ही घोर अपयिी आहवत. 

आगवांतकु : त्यवचे कवय झवल,े आज सकवळी उठलो तर छवन, 

सुांदर सकवळ झवली होती. प्रसन्सन र्वटत होते. चहव झवलव. ही 

म्हिवली आज पवर्र्व आह,े लर्कर आांघोळ करून घ्यव. आतव 

र्षवाचव पशहलव शदर्स. म्हटले, कवही ठोस शनिाय घेऊ आज, िग 

लगेच जवहीर केले breakfast च्यव table र्र, आज पवसनू िी 

सोर्ली.  

१. ह ेसवांगण्यवसवठी तमु्ही एव्हढी िवरविवरी केलीत.  

आगवांतकु (दलुाि करून) : ही फक्त हसली. िलुगव 

म्हिवलव, िोभचेी दवरू नव? नवतीने आठर्ि करून शदली, आजोबव 

िलव तमु्ही promise केले आह,े खपू फटवके फोर्िवर. िग िी 

चक्क scotch ची बवटली bedroom िधनू drawing room च्यव 

दिानी कपवटवत आिनू ठेर्ली आशि शहलव सवांशगतले. बघ, 



आजपवसनू िी रोज शहच्यवकरे् असे बघिवर, पि हवत लवर्िवर 

नवही. िी किी पीत नवही ह ेतलुव रोज शदसेल.  

पि दपुवरी जेर्वयच्यव र्ेळेस कपवट उघर्ले तर बवटली 

ररकविी. अपिवन, घोर अपिवन केलव शहने scotch चव आशि 

िवझव. scotch चक्क ओतनू टवकली wash basin िध्ये. ४० 

र्षवाच्यव सांसवर नांतर सदु्धव एव्हढव अशर्श्ववस. िी तर्क बवहरे 

पर्लो, येऊन इि ेझवर्वखवली सवर्लीत बसलो. तमु्हवलव सवांगतो, 

ह ेनक्की बोधीसत्र्वचे झवर् आह,े िलव एक नर्ीन fresh सत्य 

कळले आतवच. िवझ्यव अपयिवचे कवरि. म्हटले, तुिच्यविी 

share करवर्े. 

१. हो कव ? िग कवय आिचव नवईलवज आह,े करू यव share. 

आगांतकु  : कोितीही गोष्ट ठरर्ली शक िी त्यवत हिखवस 

fail होतो. ती गोष्ट घर्त नवही. न ठरर्तव घर्ते, पि ठरर्ले शक 

नक्की घर्त नवही.  

१. अहो, कवय timepass करतवय, बांद करव, तिुची र्ेळ 

सांपली.  

आगवांतकु : आतवच तर िी सरुुर्वत केली आशि लगेच रे्ळ 

सांपेल किी. तर, िी एक उदवहरि दतेो, सिजव िी ठरर्ले चहव 



प्यवयल्यव शिर्वय र्तािवन पत्वलव हवत लवर्वयचव नवही, तर त्यव 

शदर्िी हटकून दधु नवसिवर नवहीतर र्तािवन पत् येिवर नवही.  

तमु्हवलव सवांगतो, एक जि िवझ्यव िनवत लपनू बसलव आह.े 

तो िवझ्यवर्र लि ठेर्नू असतो, २४ तवस, िी िनविी कवही ठरर्ले 

तर लगेच त्यवलव कळते. आशि तो ती गोष्ट होऊन दते नवही. िवझ्यव 

िनवतल ेसगळे त्यवलव सिजते. त्यविळेु िलव िवझ्यव खवजगी गोष्टी, 

िवझ्यव िनवपवसनू लपर्नू ठेर्वव्यव लवगतवत.  

१. असे, आशि ह ेतमु्ही कसे करतव? 

आगवांतकु : अहो, आपल्यवलव जयव गोष्टी लपर्वयच्यव आहते, 

त्यव िनवत आिवयच्यवच नवहीत.  

१. असे करतव येत असते तर !!! आशि ह ेतमु्ही कस ेकरतव? 

आगवांतकु : त्यवच्यव सवठी िी एक घरगतुी यकु्ती िोधली आह.े 

जप करवयचव. जपविळेु िनवत येिवरे शर्चवर िवांबर्तव येतवत. 

तमु्हवलव ती गोष्ट िनवत येते आह ेअसे र्वटले शक जप सरुु करवयचव. 

जस,े || ओि निो भगर्ते र्वसदुरे्वय || आशि कृष्िवचे शर्श्व रूप 

र्ोळ्यवसिोर आिवयचे, आकवि दिानवपवसनू सरुुर्वत करवयची. 

शनरशनरवळ्यव आकवि गांगव - तेज्र्ी आशि अशर्रत उजेचव िहव 

कल्लोळ, तवरे - नर्ीन जन्सि घेिवरे आशि अ्तांगत होिवरे, त्यवांच्यव 

पवठीिवगे फरपटत जविवरे ग्रह, जोर्ग्रह आशि उपग्रह, शर्श्ववच्यव 



शनशिातीचे कोरे्, लवखो प्रकवि र्षे पसवरव असलेल्यव आकविगांगव 

जयवत हरर्नू जवतवत अिी कृष्ि शर्र्रे आशि त्यव कृष्ि शर्र्रवनव 

सिीकरिव िध्ये बवांधिवरे गशिती, जेव्हढे सकू्ष्ि तेव्हढेच शर्रवट, 

तरीही एकजीर्, ते सवरे शर्श्व रूपच नवही कव. ते शर्श्व रूप शफकट 

होते आह ेअसे र्वटले शक पनु्सहव || ओि निो भगर्ते र्वसदुरे्वय || 

म्हिजे, जप हव ठेकव आशि शर्श्व रूप ह ेसांगीत. असे ऐकतव, बघतव 

रे्ळ आशि कवळ शनघनू जवतो आशि आपल्यव लपर्लेल्यव गोष्टींचव 

त्यवलव सगुवर्व लवगत नवही. जिवयलव िोर्व रे्ळ लवगले, िवझव 

अनभुर् आह े, पि जिेल. जिवयलव कवय हरकत आह.े  

प्रेिक  : प्रभचूी लीलव अगवध आह.े एकव दवरूर््यवकरू्न 

सत्यवचे उच्चवरि होते आह.े 

आगवांतकु : दवरुर्व कोिवलव म्हितव हो, पि जवऊ द्यव, िवफ 

केले, िदु्दव आह ेअपयिवचव. 

३. तमु्ही आशि अपयिी? ह ेसभवगहृ तिुचे, तमु्ही नविवांशकत 

र्कील, घरी चवर गवर््यव, नोकर चवकर, िलुगव उद्योजक, सनू 

principal. सगळे तर शिळवले आह े नशिबवने. आिखी कवय 

पवशहजे?  

आगवांतकु : तेच तर अपयि आह े हो, जे कवय शिळवल े त े

नशिबवन,े ् र्तःच्यव प्रयत्नवलव कधी यि शिळवले नवही. िी जी गोष्ट 



अांगवर्र घेतली ती फसली, बरु्वली. पि तीच गोष्ट कवलवांतरवने 

अपोआप घर्ली तेंव्हव िलव credit शिळवले फुकटचे. िी सवांगतो, 

तो िवझ्यव िनवतलव शहतित् ू िवझ्यव यिवच्यव आर् येत असतो 

नेहिी. िवझी प्रयत्न र्वयव जवतवत आशि िी आयषु्यभर अपयिवचव 

शिक्कव आशि असिवधवन, खांत घेऊन र्वर्रलो. आशि आतव तर 

आत्िशर्श्ववस ही गिवर्नू बसलो. िी िकलो, िी त्यवच्यव सिोर 

हरलो.  

िलव व्हवयचे होते िवस्त्रज्ञ, आशि झवलो फर्तसू र्कील. 

सांपले. 

३. तमु्ही अपयिी म्हिर्तव तर िग तिुची र्शकली किी कवय 

चवलली? 

आगवांतकु : त्यवत िवझव र्वटव कवही नवही. अिीलवची बवज ू

सत्यवची होती आशि म्हिनू ते शजांकले. 'िी तो हिवल भवर र्वही.' 

िी ठरर्ले आशि ती केस शजांकलो असे कधी झवले नवही. िलव 

आतविव कवही ठरर्वयची सदु्धव भीती र्वटते. त्यवलव कळल ेतर.  

एक गहृ्ि : sorry, ह्वांनी तिुच्यव कवया्िवत कवही व्यत्यय 

आिलव कव. ह्वांनव कोठे कवही बोलवयचे कळत नवही. ह्वांची 

िवनशसक श्िती जरव नवजकू आह.े ह्वांनव भवस होत असतवत.  



एक छोटी िलुगी : आजोबव तमु्ही कोठे हरर्लवत, आम्ही 

शकती िोधतो आह ेतमु्हवलव, आपल्यवलव फटके उर्र्वयलव जवयच े

आह ेनव, चलव बरे. 

आगवांतकु : बरे आह ेिांर्ळी, जवतो. कवळजी घ्यव. चकू भलू 

द्यवर्ी घ्यवर्ी, लोभ असवर्व शह शर्नांती.  

(आगांतकु, छोटी िलुगी, गहृ्ि शनघनू जवतवत.) 

४. िी कवही बोल ू कव? व्यवर्हवररक यि आशि अपयि 

बवजलूव ठेर्व िोर्व रे्ळ, कविवर्रील शनष्ठव त्यवग, िैत्ी, प्रेि, 

िहत्र्वचे. 'चवलण्यवतच आह ेचवलण्यवची सवांगतव.'  

१. म्हिजे, िकु्कविवलव कधीच न पोहोचिवरे प्रर्वसी. 

Young Man, what is your unsuccessful story? Let us 

hear it out, loud and clear, from horse's mouth. 

2. बरे र्वटले, सलग दोन र्वक्ये इांग्रजीत म्हटलीत, पत्कवर 

कवय शकां र्व सिीिक इांग्रजीत बोल ूिकलव शक त्यवचव भवर् दपु्पट 

होतो.  

३. जयवलव कवहीच येत नवही, पि इांग्रजीत फवर् फवर् बोल ू

िकतो, तो पत्कवर होतो. आशि अरशसक बशुद्धर्वन िविसू, 

सिीिक होतो. 



१. आपि िरवठी / ्पष्टर्के्त आहोत, पि आपली trade 

secrets सगळ्यवांनव न कळली तर बरे होईल. असो, तरुि िविसव 

र्ेळ िोर्व आशि सोंगे फवर आहते. पढेु बोल. त ूआलवस बरे झवले, 

िन िोकळे कर. 

४. िवझी ती कवय किव असिवर !!! िी १० र्ी नवपवस. र्र्ील 

शिांपी. आई त्यवतच कवही बवही करत रवहवची. बटि, कवजे, रफू, 

जनेु परुवि े कपरे् खरेदी शर््ी, करवयची. बशहि धवकटी, 

सगळ्यवांची लवर्की, िेंरे्फळ. िलव बवबवांनी कपर््यवच्यव दकुवनवत 

लवर्ले, शकती तरी र्ेळव. पि िवझव जीर्वचव अगदी कोंर्िवरव होई, 

salesman ची नोकरी करतवनव. एक दोन र्षे कवढली दकुवनवत, 

बवबवांकरे् बघनू.  

िग िलव भेटलव शिन.ू शसांहगर् र्र. पशहल्यव भेटीतच जि ू

जीर्वचे शित् झवलो. दर रशर्र्वरी शसांहगर्वर्र, जवयचो. सगळव खचा 

शिन ू करवयचव. िवझ्यवजर्ळ पैस े नवहीत ही सबब त्यवने कधी 

accept च केली नवही. िलव तर शपांजऱ्यवतनू बवहरे पर्वयलव 

शनशित्तच हरे् असवयचे. त्यवच्यव िळेु िलव शगरीभ्रििवची आर्र् 

लवगली. िग आम्ही दोघवांनी उत्तरकविी येिे जवऊन शगयवारोहिवचव 

३० शदर्सवांचव course केलव. पैिवची लवगेल ती िदत केली त्यवने. 

फक्त िलवच नवही तर िवझ्यव पिूा कुटुांबवलव. त्यवनांतर आम्ही 



शगयवारोहिवचे पढुचे दोन advanced course पिूा केले आशि 

आम्हवलव आतव शहिवलयवतल्यव िोशहिवांच ्र्प्ने परू् लवगली.  

घरवची पररश्िती फवरिी बदलली नव्हती. पि िी र्षवातनू 

एकदव guide म्हिनू कवि करून बवबवांनव हवतभवर लवर्त असे.  

शगयवारोहिवत आिचे mentor होते बवपकूवकव. कर्क 

शि्तीचे. gazeteer, maps आशि climbing routes ह्वत 

प्रविशिक planning त्यवांचचे होते. आिची प्रगती बघनू त्यवने 

आम्हवलव एक अिक्यप्रवय ्र्प्न शदले, everest चे. त्यवसवठी 

त्यवांनी roadmap पि शदलव.  

जगवयलव एक जबरद्त कवरि शदले.  

प्रिि गांगोत्ी सर करवयचे. नांतर केदवर र्ोि, नांतर श्री कैलवि, 

असव high altitude आशि snow / ice िधलव अनभुर् घ्यवयचां. 

िग कविेत २५,००० फुट उांच सर करवयचे. आशि नांतर everest 

चे आव्हवन ्र्ीकवरवयचे.  

१. िग पढेु कवय झवले? 

४. आम्ही ठरर्ले होते तसे दर र्षी एक िोहीि केली. गांगोत्ी 

climb केले, केदवर र्ोि सर केले. श्री कैलवि िेर्टच्यव camp 

नांतर, summit attempt, हर्विवन शबघर्ल्यविळेु सोरू्न द्यवर्व 

लवगलव. पि आम्हवलव सर्वांगीि अनभुर् शिळवलव, जे ध्येय 



बवपकुवकवनी आिच्यव पढेु ठेर्ले होते. तीन िोशहिव केल्यवन े

आिचव आत्िशर्श्ववस र्वढलव. आम्हवलव लोक ओळख ूलवगले, 

आदर आशि िवन सन्सिवन शिळवलव. िवझ्यव आयषु्यवचे जि ूपरीस 

्पिा होऊन सोन ेझवले.  

िोशहिेर्र असतवनव शनसगवाने िलव त्यव शनजान प्रदेिवच े

शनररच्छ रवजेपि शदले. िी आतनू ्र्च्छांद, ्र्तांत्, ्र्वधीन झवलो, 

सिवधवनी झवलो. िी िवझी गररबी शर्सरलो. िवझ्यव यिवत िवझ े

कुटुांबही सविील झवले आशि किवची उिीर् जविर्ली नवही.  

३. िग कविेत चे कवय झवले, सर केले कव . 

४. ददुरै् आर् आले.  

४. कविेत च्यव परू्ा तयवरीसवठी शिन ूनांदवखवट च्यव िोशहिेर्र 

दसुऱ्यव group बरोबर गेलव होतव. शतिे climb करतवनव traverse 

र्र avalanche िध्ये सवपर्लव. त्यव पवठोपवठ िवझव climbing 

partner शर्जय कवशलांदी ३ र्र guide म्हिनू गेलव होतव तो परत 

आलवच नवही. तोही रवत्ी झोपेतच avalanche िध्ये सवपर्लव 

आशि र्वहून गेलव.  

त्यव धक्क्यवतनू िी कधी सवर्रलो च नवही. अचवनक घरवच्यव 

जबवबदवऱ्यव, बशहिीचे लग्न, आईच ेआजवरपि अांगवर्र आले. िी 



कोसळलो. सगळ्यवांनव सोरू्न शहिवलयवत जविे अपरवधीपिवच े

र्वटू लवगले. सगळे सांपले होते. 

१. फवर र्वईट झवले. तिुच्यव प्रविवशिक प्रयत्नवांनव ियवाशदत 

यि आले.  

२. गररबी र्वईट असते.  

३. त्यव पेिव र्वईट असतवत नवत्यवांच्यव बेर््यव. आशि प्रेिवच्यव 

रेिीि गवठी.  

४. नवही, तो सर्ा्र्ी िवझव एकट्यवचव शनिाय होतव. िवझे आई 

- र्र्ील - बशहि, त्यवांनी तर िलव सवर्रले. आशि शगयवारोहि 

सोर्ल ेतरी तो शनसगा िवझ्यव िध्ये खोल रुजलव आह.े एकव ििवत, 

एकव आठर्िी सरिी, िी भतूकवळवत हरर्तो. र्तािवन कवळ 

पसुलव जवतो आशि िी शहिवलयवत कोित्यव तरी धवरेर्र चढत 

असतो, कधी कोठल्यव ओढ्यवत पवय बरु्र्नू पलीकर्ची र्वट 

धरतो, कधी िकेोटीपविी पवयिोजे र्वळर्त बसलेलव असतो. तोच 

आनांदवचव कर्र्सव कवळवची दरी ओलवांरू्न इि ेयेतो.  

िी िवझ्यव शित्वांच्यव शर्रहवच दःुख आत्िसवत केले आह.े  

२. तमु्ही अगदी सवशहशत्यक - कर्ी असल्यवसवरके बोलतव 

आहवत.  



४.  शनसगवातल्यव एकवांतवत िलव फक्त हचे ऐकू आल,े ऐकू येत 

होते. िी कवही भर टवकू िकलो नवही. पि ऐकले, तवस आशि 

तवस ऐकत रवशहलो. 

१.  बरे, आतव कवय करत असतव तमु्ही. 

४. आजही िी लशक्ष्ि रोर् र्रच्यव कपर््यवच्यव दकुवनवत 

salesman ची नोकरी करतो. आशि ् िरि म्हिनू लहवन िलुवांच्यव 

सवठी treks आयोशजत करतो, जर्ळ पवस सह्वद्रीत. िी एकटवच 

असतो. पढेु िवगे, जिलेच तर, बवपकूवकव Junior होण्यवची इच्छव 

आह.े  

१. तिुच्यव करे् बघनू िी confuse झवलो आह,े यि, पैसव, 

सत्तव, रूढ प्रेि, शकती गौि आह,े आांतररक सिवधवन - आपल्यव 

र्वटेचे कष्ट करून उरल्यवचे सिवधवन, िोलवचे आह.े  

Here is a man, who salutes his own passing away 

parade, so calmly that you can hear his heart beat, 

which is the drum beat of the parade.  

2. कवरि कवही असले तरी तमु्ही तिुचे ध्येय गवठू िकलव 

नवहीत, म्हिजे तमु्ही पि अपयिीच आहवत.  

४. होय, िी अपयिीच आह ेआशि त्यवचे कवरि म्हिजे िी 

जन्सितः आशि ् र्भवर्वने अनयुवयी आह,े leader नवही. शिन ूगेलव, 



शर्जय गेलव, पि िी त्यवांची जवगव भरून कवढू िकलो नसतो. 

सेनवपती गेलव, सैन्सयवने िवघवर घेतली, ते हरले. िी हरलो.  

३. जवऊ द्यव, आपि सगळे अपयिी ठरलो, अपयि ह े

यिवची पशहली पवयरी आह ेअसे म्हिनू सोरू्न दऊे यव.  

२. पि तमु्ही, व्यवर्सवशयक िलुवखतकवर आहवत, प्रशित यि 

पत्कवर आहवत, एक नवर्वजलेले TV anchor आहवत. िवन्सयतव 

प्रवप्त columnist आहवत, तिुच्यव यिवच ेरह्य कवय? 

१. होय, व्यवर्हवररक यि खपू शिळवले. पैसवही शिळवलव. 

पत्कवरवांनव जे perks शिळतवत ते सगळे िलव भरपरू शिळवले. खवि े

आशि शपिे सदु्धव, िहवगर््यव gifts, foreign trips, प्रशसद्धी, िवन 

- सन्सिवन, शिळवले. सत्तेची ऊब शिळवली, सते्तची झळ कधी 

लवगली नवही. 

२. You achieved a lot, in such a young age and 

within a short span of time. We envy you.  

१. Wait, Hold your horses, there was a cost to it, 

there are no free lunches. Higher the rewards, highest 

is the cost. 

१. िवझ्यव career ची सरुुर्वत cost ने झवली आशि अजनू 

िी शकित िोजतोच आह.े दोन र्षे struggle करत होतो, पि 



नोकरी नवही. िेर्टी रवजकीय नेत्यवांचव ghost writer व्हवर् े

लवगले, नेतव जेव्हढव जव्त अर्विी आशि भ्रष्ट, तेव्हढे पैस ेजव्त. 

एकदव ्र्वतांत्र्य शर्कले शक ते परत शिळत नवही. ििवचव गलुवि, 

आयषु्यवचव गलुवि.  

Main Stream Media च्यव flop show िधील अपयिी 

कलवकवर आहोत आम्ही. Social Media चे फटके खवतो तरी 

िन िवरून, िवन खवली घवलनू, िवलकवचव political agenda पढेु 

सरकर्वर्व लवगतो, त्यवचे व्यवर्हवररक आशि रवजकीय गशित 

सवांभवळवरे् लवगते. पत्कवरवांनी सविवशजक बवांशधलकी सोर्ली, 

म्हिनू आम्हवलव presstitutes म्हिनू शहिर्ण्यवत येते. पत्कवरवच े

ह ेसर्वात िोठे अपयि आह.े  

्र्गत : (िी ही फवलत ूजबवबदवरी घेतलीच कव, CM ची प्रेस 

conference cover केली असती तर बरे झवले असते.)  

(एक कका ि बेल र्वजत रवहते. hall चव नोकर र्ेळ सांपल्यवची 

सचूनव दऊेन, र्वट न पवहतव खचु्यवा आर्रवयलव घतेो.) 

लोकहो, नि्कवर, आपली रे्ळ सांपली. परत कधी तरी भेटू. 

आभवरी आह.े नि्कवर. (driver गवर्ी कवढ.) 

सांयोजक : यि इतके फसरे् अस ूिकते, जरव ओरखर्व उठलव 

तर आतली अपयिवची जखि भळ भळ र्वहू लवगते. पि तरी ते 



हरे् हर्ेसे र्वटते. चवलिवरयवलव बळ दतेे. त्यव शिर्वय जीर्न व्यिा 

र्वटते. यिवइतके दसुरे कवही शप्रय नवही. 

आजचव 'सर्वात अपयिी' परु्कवर िी आतव जवहीर करतो.  

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

  

  



ल्यसुी 2.0 

 

(ल्युसी ह्या इगं्रजी वित्रपटािा हा पुढिा भाग. ल्युसी २.०. 

त्यािर आधाररत सत्य कथा.)  

________________________ 

िी इन्स्पेक्टर लव शनरोप पवठर्लव, I AM 

EVERYWHERE, तोच अज्ञवतवर्र आपटून िवझ्यवकरे् सवभवर, 

उत्तरवसकट परत आलव.  

िेिवची बवहुली सिदु्रवची खोली बघवयलव गेली, आशि 

सिदु्रवत सविवर्ली न गेल्यवने सिदु्रवने शतलव शकनवऱ्यवर्र परत 

पवठर्वर्े, तिी चैतन्सयवची एक लवट आली आशि िलव ितूा आशि 

ित्या िविसवांच्यव कोलवहलवत सोरू्न गेली, जवतव जवतव हव शनरोप 

दऊेन.  

'LUCY DEAR,  

YOUR BRAIN IS NOT THE CREATIVE 

OWNER OF THE UNIVERSE ; THERE IS MIND 

AND THE BEYOND. YOUR MIND IS THE KEY, 

WIPE IT CLEAN SO THAT YOU CAN WRITE 



ON IT AFRESH THE LETTERS OF JOY AND 

HAPPINESS AND BLISS.  

YOU ARE LIKE A CHILD WITH SOME 

EXTRAORDINARY GIFTS. BEING HUMAN 

AND ALIVE FOR A CAUSE IS ONE OF THEM.' 

िी परत आल्यवचे बघनू Professor Newman ह्वांनव खपू 

आिया र्वटले आशि आनांद झवलव. "Professor, िी कवळवच्यव 

पवठीिवगे जवत जवत शर्श्ववच्यव शनशिातीच्यव ििवपयांत गलेे आशि 

तो शनशिातीचव िि सविी भवर्वने अनभुर्लव. त्यवपलीकरे् जवयच े

होते पि िवझी िरीरविी जोर्लेली नवळ तटुली नव्हती. त्यविळेु िी 

खेचले गेली आशि पनु्सहव िरीरवत प्रशतष्टीत झवले." 

िी खपू गोंधळून गेले होते. Professor Newman ह्वांनव 

आिखी कवही ्पष्टीकरि न दतेव िी त्यवांचव शनरोप घेतलव.  

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

िनवत शर्चवरवांची गदी झवली होती. अनेक उिी एकवच र्ळेी 

दवटून आल्यव. िी पिूापि े िकु्त झवल्यवचव आनांद होतव. िी 

गनु्सहगेवरीच्यव शर्श्ववतनू शजांकून बवहरे आले, त्यवचव आनांद होतव. िी 

शबजली प्रिविे लखलखले, तळपले, गनु्सहगेवरीच्यव शर्श्ववर्र 

आदळल,े आशि अदृश्य झवले. िी जि ूएकव दषु्ट ्र्प्नवतनू बवहरे 



आल,े दषु्ट च्वतनू शनसटले. िवझ्यवतील शर्रवट िक्तीचव अनभुर् 

िलव आलव. िवझ्यवर्रचव अन्सयवय ह े एक शनशित्त होते. पि 

िवझ्यवतील िक्तीचव आशर्ष्कवर आशि िकु्तीचव आनांद ्र्यांभ ू

होतव.  

तरीही एक शर्चवर िनवलव ्पिूान गेलव. (िवझ्यव प्रिवि)े 

एखवदी श्रिेी अनांतवपयांत जविवरी असवर्ी पि अनांत नसवर्ी, शतलव 

कवय नवर् द्यवर्े, शतची गोळवबेरीज कवय होते आशि शतच्यव ियवादव 

कवय असतवत, शतने ्र्तःलव कवय म्हिवर्े. कवय करवर्े. 

तेव्हढ्यवत जविर्ले, आई िवझी आठर्ि करत होती. िवझ्यव 

सरुिेची शतलव शचांतव असवर्ी, िी लगेच शफलवरे्शल्फयवलव घरी 

पोहोचले, दवरवर्रची घांटव र्वजर्ली. िलव सखुरूप बघनू आई 

हरखनू गेली. आम्ही िग शकती रे्ळ जनु्सयव आठर्िीत रिलो. 

िवझ्यव बवलपिवच्यव, र्शर्लवांच्यव, शित् िैशत्िींच्यव. आम्ही 

िनसोक्त शफरलो, window shopping केले. आईसवठी एक सुांदर 

dress आशि hat घेतली.  

िग िी िवझ्यव room partner लव भेटवयलव गेली. िी शदलेली 

औषधे शतलव लवग ूपर्ली आशि ती आतव दखुण्यवतनू बवहरे येत े

आह ेहे बघनू िलव बरे र्वटले. पि शतच्यव प्रश्नवांच्यव भर्ीिवरवलव िी 

जव्त उत्तरे आशि खलुवसे न दतेव बवहरे पर्ले. 



गेल्यव कवही शदर्सवतील रे्गर्वन घर्विोर्ीनांतर एक शनर्वांत 

िि सिोर आलव. त्यव ििवचव आनांद घेत, िवांतपिे कॉफी शपतवनव 

िलव एक प्रश्न पर्लव, "पढेु कवय?". यिप्रश्न. ह्व प्रश्नवचे कोितेही 

उत्तर १०० टक्के बरोबर च असिवर पि ते अपिूा शह असिवर ह ेही 

जविर्ले. (१००% = पिूात्र् हव भवस आह,े ह ेएव्हवनव िलव उिगले 

होते.) प्रश्नवचव आर्वकव शर्श्ववपेिव िोठव होतव, एकिि र्वटल े

िवझ्यव ज्ञवनवचव हव परवभर् तर नवही नव? पि िी हवरिवर नव्हते, 

सोर्िवर नव्हते. आशि शनयतीने टवकलेले "पढेु कवय?" ह ेसर्वात 

गढू कोरे् सोर्र्वयचे असव िी शनधवार केलव. पि िी रे्ळ िवगनू 

घ्यवयचे ठरर्ले, त्यव प्रश्नवबरोबर िी तह केलव, एक र्षा िी िवझ े

जीर्न िवझ्यव आर्र्ी प्रिविे जगवर्े आशि एक र्षा नांतर इिेच 

पनु्सहव ्र्तः ्र्तःलव भेटवर्े. आशि ठरर्वर्े.  

िी एक शनष्ठवर्वन आशि श्रद्धवर्वन अनयुवयी, शि्तवची भक्त 

होते, दर रशर्र्वरी चचा िध्ये जवत असे. चचा िध्ये पोहोचले आशि 

लक्ख, सोनेरी सकवळच्यव उन्सहवत चचा चे आर्वर जि ूदरै्ी र्वटले. 

प्रसन्सन होऊन आत शिरले. 

प्रविानव सांपली. िी येिचू्यव पशर्त् आठर्िीत नति्तक 

झवले. तवे्हढ्यवत सिोरून हवक आली आशि सवांगण्यवत आल,े 

"भवरतवत जव." पि सिोर तर कोिीच नव्हते. िलव र्वटले भवस 



झवलव. कवही करण्यवसवरखे, शिकण्यवसवरखे जगवत कवही उरल े

असेल ह्वर्र िवझव आतव शर्श्ववस नव्हतव. शिर्वय भवरतवसवरख्यव 

शर्शिप्त िवगवसलले्यव दिेवत कवय होते !!! 

िी ट्यबू ने घरी शनघवले. िलव नक्की आठर्ते, ह्व शर्शर्शित 

रे्ळेलव ट्यबू ने घरी जवतवनव एकव शर्शर्शित शठकविी दर रे्ळी ट्यबू 

ििभर पिूा िवांबवयची. कव त ेकधी कोिवलव सिजले नवही. अगदी 

ट्यबू च्यव चवलकवलव सदु्धव ते कधी उिगले नवही. नव station नव 

signal, पि तरीही ट्यबू शतिे आपोआप नेिवने िवांबवयची. 

आजही ती तिीच िवांबली. एक आजीबवई सवर्कवि तरांगत खवली 

उतरल्यव आशि नवहीिव झवल्यव. पि जवण्यवपरू्ी िलव म्हिवल्यव, 

"ल्यसुी पोरी, शर्चवर कर, ह ेसगळे तझु्यवच बवबतीत कव घर्ले."  

इतके र्षवांनी प्रििच त्यव आजीबवई िलव 'जविर्ल्यव'. िवझ्यव 

सांरे्दनव अशत सकू्ष्ि आशि तरल झवल्यवचव हव परुवर्व होतव. पि 

म्हिजे िी एकटी नव्हते, िवझ्यव सवरखे बरेच कोिी कोिी असवर्ेत. 

त्यवांच्यव इच्छेनसुवरच िवझव त्यवांच्यविी सांर्वद होत होतव. शिर्वय 

िवझी त्यवांनव पिूा िवशहती होती, िलव िवत् ते अज्ञवत होते.  

*********** 

घरी एक पत् येऊन पर्ले होते. जवगशतक drugs शर्रोधी 

पररषद भरिवर होती, न्सययूॉका  येिे आशि िलव अगत्यवचे बोलवर्िे 



होते. तळटीपेत प्रवध्यवपकवांचव आर्जूान उल्लेख होतव. िी िवझ्यव 

पद्धतीने कविवलव लवगले. तीस शदर्सवत जगवतील drugs चव सर्ा 

ठवर् शठकवि, िविसवांची नवरे् गवरे् पते्त, कवरखवने, शर््ीची कें द्र,े 

िेते, आशि त्यवर्र हल्लव कसव करवयचव त्यवची योजनव - सगळे 

तयवर झवले. गपुचपू सर्ा शठकविे िी ्र्तः प्रत्यि पवहून घतेली. िी 

योजनव पररषद ेपढेु िवांर्ले. पररषदते सरकवरी अशधकवरी सदु्धव होते. 

सर्वानिुते िलवच त्यव mission चे सर्ा अशधकवर आशि जबवबदवरी 

दणे्यवत आली. ह ेएक UNO चे Mission 'शत्िळू' असे ठरले. 

(आशि ते अपयिी होिवर ह्वची सर्वानव खवत्ी होती.) 

ह ेिवझे िवझ्यव आर्र्ी प्रिविे जगिे नव्हते. पि िलव सिोर 

शदसत होती, अगशतक, हतवि िविसे (जिी िी ही कवही 

शदर्सवांपरू्ी होते.) ; drugs ची शिकवर झवलेली, ्र्तःच्यव इच्छे 

शर्रुद्ध र्वगिवरी ; जि ू शजर्ांत पिीच िरि यवतनव भोगिवरी ; 

िवरीररक, िवनशसक छळ सोसिवरी, ितृ्यचूी शभक िवगिवरी. 

िदतीसवठी टवहो फोर्िवरी. आशि त्यवांनव दःुख शर्कून ्र्तः चे 

सखु ओरबवर्िवरी िविसे.  

िवझव शनिाय झवलव. 

अफगवशि्िवन, पवशक्तवन, दशिि अिेररकव, आशिकव, 

िध्य भवरत. िोशहिेची धर्वक्यवने सरुुर्वत झवली. िेते पेटर्ण्यवत 



आली. कवरखवने उध्र््त करण्यवत आले. शर््ीची कें द्र े नष्ट 

करण्यवत आली. िी जवतीने हजर रवहून, शर्रोध अिरिः िोरू्न 

कवढलव. िेकर्ो टन drugs आशि कच्चव िवल जवळून टवकण्यवत 

आलव. सहव िशहने ही िोहीि िी चवलर्ली. यि्र्ी केली. पि 

िोशहिेचव उत्तरवधा जव्त कठीि होतव.  

drugs च्यव व्यसनवधीन िविसवनव व्यसन िकु्त करिे. िवयेने, 

यकु्तीने, शनधवारवने आशि ज्ञवनवच्यव िदतीने ह्व िविसवांनव नर्ी शदिव 

दणे्यवसवठी, त्यव िवगवार्र शर्श्ववसवने हवत धरून चवलर्ण्यवसवठी, 

नव्यव रे्गळ्यव िविसवांची जरूर होती. पे्रिवची जरूर होती. िवझ्यव 

आर्वक्यव बवहरेचे कवि होते ह.े  

शतिे िवझी ओळख झवली एकव भवरतीय िविसवची. गोर्, 

सदव हसतिखु, न िकतव, न कां टवळतव तवस अन तवस, शदर्स अन 

शदर्स कवि करिवरव. र्ॉक्टर आशिष.  

िवझ्यव सवरख्यव अशत िवनर्ी िक्ती नसनूही तो ते पवचही 

खांर्वत पसरलेले, अर्घर् कवि आनांदवने करत होतव. व्यसनवधीन 

लोकवांचे अगशित camps, जगवत असांख्य शठकविी पसरलेले, तो 

सवांभवळत होतव. त्यवच्यव शर्श्ववस आशि प्रेिवसवठी, त्यवच्यव 

सवरखीच असलेली त्यवगी िविसे त्यवच्यव भोर्ती जिव झवली. 

आशि ते सगळे एक शदलवने, प्रेिवने ह ेकवि करत होती.  



प्रेिवने. जे िवझ्यवजर्ळ नवही. ह्वची िलव जविीर् झवली, खांत 

र्वटली. 

करपलेले िन, करू् तोंर्, भयवि र्व्तर् आशि भतूकवळ, 

घेऊन िी र्वर्रत होते.  

िोहीि यि्र्ी केल्यवर्र िवझव िोठव सत्कवर करण्यवत आलव. 

िलव पवहण्यवसवठी, िवझ्यविी हवत शिळर्ण्यवसवठी इतकी गदी 

झवली. त्यवांच्यव अश्रनुी िवझ ेहवत ओले शचांब झवले. िी िवत् र्वट 

पशहली िवझ्यव ्र्तःच्यव अश्रचू्यव दोन िेंबवांची.  

*********** 

र्ॉक्टर आशिष नी एकदव बोलतव बोलतव िलव त्यवांच्यव 

धवकट्यव बशहिीशर्षयी सवांशगतले. शतलव तरुिपिी केरळ िधील 

त्यवांच्यव गवर्वतनू पळर्ण्यवत आले होते. त्यवने आिेन ेशर्चवरल,े 

िी कवही िदत करू िकते कव. एकव भल्यव िविसवसवठी एव्हढे तर 

िी नक्की करू िकते नव. 

िी र्ॉक्टर आशिष करू्न शतचव, आनांदीचव, फोटो िवगनू 

घेतलव. ती एक भोळी तरुि शिशिकव होती. शतच्यव गवर्वतील 

िवळेत शतलव कवही सधुवरिव करवयच्यव होत्यव. त्यव सवठी ती 

शजल्हव शनहवय शििि खवत्यवत हलेपवटे घवलत होती. कोिी दवद 

दते नव्हते. म्हिनू ती र्रच्यव अशधकवऱ्यवलव भटेवयलव गेली. त्यवन े



शतलव पैस ेघेऊन यवयलव सवांशगतले. (तेंव्हव भवरतवत - केरळ िध्ये 

कवळ्यव इांग्रजवांचे रवजय होते. आशि अिव गोष्टी सरवास घर्त, र्ॉक्टर 

आशिष ने सवांशगतले.) शतने शतचे लग्नवसवठी सवठर्लेले िोरे्स ेपैसे 

दऊे केले. तेंव्हव शतलवच अटक करण्यवत आली, लवच शदली 

म्हिनू. तरुुां गवत शििि िांत्र्यवांनी शतच्यवर्र अत्यवचवर केले. 

तरुुां गवतनू सटुकव होण्यवसवठी शतच्यव करे् आिखी पैसे िवशगतल े

गेले. शतने जर्ळचे दवशगने शर्कून पैसे शदले. तेंव्हव तरुुां ग िांत्र्यवांनी 

शतच्यवर्र अत्यवचवर केले. आशि नांतर िेर्टी पोशलसवांनी शतलव दरू 

जांगलवत सोरू्न शदले. ती घरी आली तेंव्हव कोलिरू्न गलेी होती. 

सगळे घर म्हिजे ्ििवन झवले. आठ शदर्सवांनी पोलीस परत 

आले. शतचव जबवब घ्यवयचव म्हिनू शजल्ह्वच्यव पोलीस ्टेिनवत 

बोलवर्ले. त्यव नांतर ती परत आली नवही. कोिवलव शदसली नवही.  

िी त्यव कवळवत पवठीिवगे गलेे. आशि शतचव उलट िवगोर्व घते 

आजच्यव कवळवपयांत आले. पोलीस ्टेिनवत परत शतच्यवर्र 

अत्यवचवर करण्यवत आले. नांतर शतलव एकव दलवलवलव शर्कण्यवत 

आले. शतलव ट्रक िधनू िहरवतील एकव रे्श्यव र््तीत नेण्यवत 

आले. ती घटनव िी पशहली. दर २-३ र्षवांनी शतलव शर्कण्यवत 

आले. आतव ती लांर्न येिे एकव श्रीिांत अरब िविसवच्यव जनवन 

खवन्सयवत कैद होती.  



प्रिि त्यव अरब िविसवलव गवठले. तो तेलवच्यव शर््ीच्यव 

करवर करण्यव सवठी ररयवध इिे होतव. त्यवचे सरुिव किाचवरी, 

हॉटेलचे सरुिव किाचवरी, िी कोि ते िवशहत नसल्यवने िोर्व र्ेळ 

शर्रोध करत रवशहले. िवझव नवईलवज झवलव. त्यवांनव ठवर करवर् े

लवगले. त्यव अरब िविसवलव त्यवचव गनु्सहव सवांशगतलव. त्यवच्यव 

िनवत र्ोकवर्ल्यवर्र लगचे लिवत आले, हव िवजलेलव, 

शनढवार्लेलव नीच आहे. त्यवच्यव सर्ा सांपत्तीची यवदी केली. त्यव त्यव 

दिेवतील सरकवरच्यव खशजन्सयवत ती जिव करण्यवचे आदिे त्यवच्यव 

करू्नच शदले. तेल शर्शहरीलव आग लवर्ली. आशि त्यवलव शनधान 

कफल्लक अर््िेत लांर्नच्यव र्त्यवर्र सोरू्न शदले. सर्ा बांशद्त 

शस्त्रयवांनव िकु्त केले. आनांदीलव र्ॉक्टर आशिष करे् पोहोचते केले. 

िोहीि शनम्िी पिूा झवली.  

आतव उरलेली िोहीि सरुु झवली. प्रिि त्यव अरब िविसवलव 

गोळी घवतली. िग िवझ्यव पद्धतीने िी भवरतीय िांत्र्यवांची आशि 

नांतरच्यव सर्ा िविसवांची नवर्े र् पते्त िोधनू कवढले. रे्श्यवगहृवतील 

दवदव, िवलक, गुांर्, जयवांनी जयवांनी आनांदीलव छळले त्यवांची यवदी 

केली. प्रत्येक गनु्सहगेवरवलव एक शििव िवत् सवरखी ठरर्ली. ती 

म्हिजे त्यव प्रत्येकवची सर्ा सांपत्ती, िवलित्तव, पैसव-अर्कव, जिीन-

जिुलव, दवग-दवशगने, सर्ा कवही सरकवर जिव केले. FOLLOW 

THE MONEY TRAIL. आशि नांतर िांत्ी आशि पोलीस ह्वांनव 



ठवर िवरले. बवकीच्यवांनव एक हवत, एक पवय तोरू्न सोरू्न शदले. िी 

शनदायी होते कव? िवशहत नवही, पि िवझी दयव बदु्धी, ही जि ूिल्य 

शर्िवरदवच्यव हवतवतील सरुी होती.  

कोठून तरी ह्व िोशहिेची र्तािवन पत्वांनव िवशहती शिळवली.  

बहुतेक र्तािवनपते् आशि दरू दिान र्वशहन्सयवांनी सवर्धपि े

टीकव केली. बहुतेक सर्ा शर्कली गेलेली आशि भ्रष्ट होती. 

शनतीित्तव सोरू्न आळिीपिे ्र्विा सवधण्यवत िग्न होती. बरेच 

शदर्स टीकव ऐकून घेतली. आशि िग एकव िवन्सयर्र पत्कवरवलव 

बोलवर्ले. तो इतकव घवबरलव होतव, िवझ्यवसिोर बसतवच शर्जवर 

ओली शपर्ळी करून, पनु्सहव पनु्सहव ििव िवगत पळवलव. िवझव 

प्रशतिोध पिूा झवलव.  

आनांदी लव सवर्रवयलव खपु रे्ळ लवगिवर होतव. 

शतच्यवसवरख्यव इतर शस्त्रयवांनव सदु्धव र्ेळ पवशहजे होतव. िलव 

जीर्नवतले एक सत्य उिजले. कोिवचे दःुख दरू करतव येते. पि 

कोिवच्यव चेहऱे्यवर्र हसू आशि आनांद आििे फवर अर्घर् आहे. 

कवरि ती फक्त दरै्ी दिेगी आह.े िविसवचे प्रयत्न तोकरे् पर्तवत 

अिव रे्ळी. 

र्ॉक्टर आशिष िवझव शजर्लग शित् झवलव. र्ॉक्टर आशिष 

ितिः कृतज्ञ होतव. त्यवने इतक्यव र्ेळेलव आभवर िवनले. िलव 



इतकव आदर आशि ्नेह शदलव. पि कधीच नवही म्हिवलव, " I 

love you. " 

आनांदी आशि शतच्यव िैशत्िीनी जगवतील िोशषत, पीशर्त 

िशहलवांसवठी कवि करण्यवचे ठरर्ले. प्रिि त्यवांनी यवझीदी शस्त्रयवांचव 

प्रश्न हवतवत घेतलव.  

********* 

शसांजर िधील यवझीदी शस्त्रयवांची शबकट पररश्िती पवहून िलव 

च िदतीची हवक दणे्यवत आली. िवझ्यव सर्ा िक्ती आशि 

यकु्तीशनिी िी शसांजरचव र्ेढव उठर्लव, िी रवकव आशि लवलीि इिे 

जवयच्यव आधीच इ्लविी अशतरेक्यवांनव िवझ्यव बद्दल कळले. 

त्यवांनी र्ॉक्टर आशिष आशि आनांदी ह्वांनव धिकी शदली, ल्यशुसलव 

आिच्यव तवब्यवत द्यव नवहीतर तिुचे camps उध्र््त करू. कवही 

camps र्र अांदवधुांद गोळीबवर झवलव त्यवत शकती रुग्ि जखिी 

झवले, िेले. कोितवच पयवाय नव्हतव. िी त्यवांच्यव करे् जवरे् आशि 

त्यवांनी camps चव र्ेढव उठर्वर्व असे ठरले.  

DRUGS, HUMAN TRAFFICING AND 

TERROR. (शतसरी िोहीि अधार्ट सोरू्न द्यवर्ी लवगली.) ह्व 

तीनही िोशहिेत िवनर् जवतीचव अशतिय कुरूप आशि बीभत्स 

चेहरेव पवहून िी शनरवि झवल.े जगण्यवसवरखे पढेु कवय होते? िलव 



तरी कोि होते, िवझे असे कवय होते, आशि िवझ्यवसवरख्यव शनररच्छ 

िविसवने कोित्यव आधवरवर्र जगवर्े ???  

शिर्वय ितृ्य ूबद्दल कुतहूल होते.  

WAS IT A PASSAGE TO 'NOWHERE', I 

MUST EXPLORE. 

पढेु कवय ह्व प्रश्नवचे ह ेउत्तर असेल कव म्हिनू िी गेले.  

प्रोफेसर न्सयिून ह्वांनव िेर्टचव शनरोप पवठर्लव, "HAPPY 

TO CEASE TO EXIST - लसूी." 

********** 

िवझे िरीर गोळ्यवांनी शछन्सनशर्शछन्सन झवलेले िलव शदसत होते. 

िवतीत पर्ले होते, फरपटत ओढून नेले जवत होते. िलव रर्वर्ेस े

र्वटत होते पि ररू् फुटत नव्हते. िवझे िन सर्ा आठर्िी सह आशि 

सर्ा िक्तींसह जवग े होते. िी त्यव आजींसवरखे एक अिरीरी 

शनरवकवर अश्तत्र् झवले होत?े?? सगळीकरे् उन्सहवचे कर्र्से पर्वर् े

आशि ते सतत हलत रवहवरे्त असे र्वतवर्रि होते. शकां र्व एखवद्यव 

तळ्यवत सयूवाचे प्रशतशबांब पर्वरे्, त्यवची शकरिे परवर्तीत झवल्यवन े

सर्ा तळे हचे एक तरांगिवरे, हवलिवरे, प्रकवििवन सजीर् अश्तत्र् 

व्हवर्,े असे कवहीसे असांबद्ध र्वतवर्रि होते. िवनर्ी भवर् भवर्नव 



आशि त्यवांची अशतरेकी ओढवतवि नसल्यवने र्वतवर्रि िवांत, गढू 

आशि शनतळ होते.  

एक सजुवि, सौम्य प्रकृतीचे, िभु्र दवढी रुळिवरे, तेजःपुांज 

व्यशक्तित्र् िलव सविोरे येऊन म्हिवले, "िैते्यी, तू एक बहवदरू 

िलुगी आहसे. बेटव, शनरवि नको होऊ. जग सत्य-शिर्-सुांदर आह.े 

त्यवची सवर्ली कवळी आशि अांधवरी आह.े भवरतवत जव. जे तलुव 

अपघवतवने शिळवले आह,े तेच पनु्सहव प्रयत्नवने ्र्तःिध्ये श्िर कर. 

तझु्यव प्रश्नवची उकल शतिेच होईल. दयव आशि सेर्व ह्वचेच दसुरे 

नवर् िक्ती आशि पजूव. लिवत ठेर्."  

िलव हलकवसव चैतन्सयिय ् पिा झवलव, पे्रिळ आशिर्वाद जि.ू 

ते होते, अग्नीचे उपवसक. (त्यवांनव कसे कळले असेल शक िलव 

र्ॉक्टर आशिष एकवांतवत नेहिी िैते्यी असेच सांबोधत असे.)  

िग िलव भेटलव सांजीर्. म्हिवलव, "त ू योग्य तेच केलेस, 

भवरतवत पशहले जवगशतक िहवयदु्ध झवले. (िहवभवरत). तेंव्हव कवय 

किी हवनी झवली. (त्यवांनी पटकन एकव ग्रांिवतनू एक नोंद उचलनू 

र्वचनू दवखर्ली.) कौरर्वांच्यव कर्चे २६,४६,२७० आशि 

पवांर्र्वांच्यव कर्चे १६,८३,९९० असे एकूि ४३,३०,२६० एव्हढे 

सैन्सय िवरले गेले. आशि शकतीतरी लवख हत्ती, घोरे् आशि जनवर्रे 

सदु्धव िवरली गेली. फक्त १८ शदर्सवत. पि जलुिी अन्सयवयकवरी 



सत्तव नष्ट झवल्यव, केल्यव पवशहजेत. त ू तर शनशित्त िवत्, कतुां, 

अकतुाि, अन्सयिव कतुां, तो एक र्वसदुरे् आह.े तेंव्हव र्ीरवने ितृ्यलूव 

आशि पयवायवने शहांसव - शर्ध्र्ांसवलव घवबरून जवऊ नये. योग्य तेच 

करवर्े आशि पररिविवांची शचांतव करू नये. स्त्रीचव सन्सिवन सर्ातोपरी 

आह.े" आशि सांजीर् - िहवभवरतच तो एकिेर् सविीदवर, िलव 

आिीर्वाद दऊेन शनघनू गेलव.  

िग एक र्य्कर कवरकून र्जव अशधकवरी लगबगीने आलव, 

म्हिवलव, िैते्यी तयवर हो तलुव जवयचे आह.े आशि िवझ्यव 

कपवळवर्र त्यवच्यव र्ौलदवर िोर शपसवने कवही शलहून शनघनू गेलव. 

िी शकशचत िदु्ध हरपनू र्ोळे शिटले.  

जवग आली तो िी आईच्यव गभवात होते. 

िवझी गिुसतेू् शलहून झवली होती. िलव जैशर्क बवप नव्हतव. 

िी एक स्त्री असिवर होते. ती स्त्री अ-भोगी असिवर होती. ती 

कधीच आई होऊ िकिवर नव्हती. शतलव पैसव, सत्तव, रूप, - 

ह्वतील कवहीच शिळिवर नव्हते. ती शतच्यव आईसवरखीच सवधवरि 

स्त्री असिवर होती. तरीही ती र्ेगळी होती, कवरि ती एक शर्द्यविी 

होिवर आशि आयषु्य भर फक्त शिकिवर होती.  

िवझी आई एक दःुखी, कष्टी स्त्री होती. शतचे नवर् होते जवनकी 

- जन्सि दःुखीनी. िी शतचे पशहले िलु होते. पि त्यवचव शतलव तेव्हढव 



आनांद नव्हतव. कवरि पैिवची चि चि, नोकरीत सवहबेवचव त्वस, 

नर्ऱ्यवन े टवकलेली म्हिनू सिवजवचव शतर्कवर. ती र्रचेर्र 

शनरविेच्यव आजवरव िळेु खोलीत सु् त परू्न रवहवयची. िवझी फवर 

आबवळ व्हवयची. उपवसिवर सदु्धव. 

िी िवझ्यव िेंदचूी र्वढ न होतवनव 'बघत' होते. त्यवलव परेुसव 

अन्सन परुर्ठव आईकरू्न होत नव्हतव. असेच चवलत रवशहले तर िी 

अपांग शकां र्व ितीिांद जन्सिले असते. केव्हढव शर्रोधवभवस.  

िवझव / आईचव पशहलव िशहनव होतव. िी आईिी बोलवयच े

ठरर्ले. पि त्यवसवठी ती जवगी तर असवयलव हर्ी होती. ग्लवनी 

िळेु ती सतत झोपी जवयची. िग िी एक सचूनव, ्र्प्न - भवस 

म्हिनू शतच्यव िनवत खोलर्र पवठर्ली जी शतलव जवग येतवच 

आठरे्ल आशि पनु्सहव पनु्सहव आठरे्ल. "र्ॉक्टर आशिष, िैते्यीलव 

तिुची जरूर आह.े लर्कर यव." आशि आशिषचव भ्रिि ध्र्नी - 

शत्िळू - ० १०८ ३२९ १०८. 

त्यव ्र्प्नवचव शतलव अिा कळलव नवही. पि सततच्यव 

्िरशिकेच्यव त्वसवलव ती कां टवळली आशि िेर्टी शतने तो शनरोप 

पवठर्लव. लगेच दसुऱ्यव शदर्िी ३ र्ॉक्टरवांची एक टीि शतच्यव घरी 

पोहोचली. पशहलव प्रश्न त्यवांनी शर्चवरलव, तमु्ही िैते्यीलव कसे 

ओळखतव. आिखी खपू प्रश्न त्यवांनी शतलव शर्चवरले. शतलव कवही 



उत्तर दतेव आले नवही. पि त्यवांनी शतलव तपवसले, औषधे शदली. 

आशि जवतवनव एक २५,००० $ चेक खचवासवठी दऊेन गेले. 

पैिवची सोय झवली. त्यविळेु ती ्र्तांत् झवली. त्यवने जवनकीचे तर 

आयषु्यच बदलनू गेले. आतव ती जीर्नवत रस घेऊन 

आत्िशर्श्ववसवने जग ू लवगली. शतने िलुगी झवली तर आपल्यव 

िलुीच ेनवर् िैते्यी ठेर्वयचे असे ठरर्नूच टवकले.  

**********  

िैते्यी चव जन्सि व्यर्श्ित झवलव. ती अव्यांग आशि शनरोगी 

जन्सिली. शतच्यव बवरिवलव फवरसे कोिी नव्हते. पि एक सवध ू

अचवनक हररिवरहून आले आशि शतलव आिीर्वाद दऊेन गेले. 

त्यवांनी शतच्यव ि्तकवर्र हवत ठेर्लव, शतच्यव शजभेलव ्पिा केलव, 

कवनवत िांत् सवांशगतलव आशि आईलव श्रीफळ शदले. ते सवध ूिग 

आईलव म्हिवले, तिुची िलुगी खपू िोठी योशगनी होईल, शतच्यव 

आठव्यव र्वढ शदर्िी िी परत येईन, शतलव न्सयवयलव. अिी ती 

र्वढली आईच्यव िवयेत आशि त्यव सवधचू्यव छवयेत. 'िवतांर् ज े

तवपहीन'. तेज हीच त्यवांची ओळख शतच्यव िनवत भरून रवशहली 

होती.  

िैते्यीची कृि अांगकवठी, तवांबसू तजेलदवर अांगकवांती. गोल, 

गोरवपवन चेहरव, दवट कुरळे शर्पलु केस, सरळ नवक, छोटी शजर्िी. 



पि उदवसीन िनू्सय िन्क र्ोळे, आशि दृष्टीत कसली तरी हुरहूर. 

जि ूआनांदवच्यव इांद्र धनषु्यवची र्वट िोधते आह.े जि ूशर्श्ववच्यव 

पसवऱ्यवत ्र्तःलव हरर्लेली अनवशिकव. शहर्वळ्यवतल्यव शनरभ्र 

आकविवप्रिविे ती शनः्तब्ध, शनिल, िवांत, पि प्रकवििय आशि 

अगम्य, भवसत रवही. सतत र्वचन शकां र्व िनन करतवनव शदसे. शतच्यव 

शर्चवरवांचव िवांग पत्तव कधी कोिवलव लवगलव नवही. अगदी शतन े

सवांशगतले तरी ते कोिवलव फवरसे कळत नसे. शतलव िैशत्िी नव्हत्यव. 

जजुबी ओळखीशिर्वय शतच्यव बद्दल जव्त कवही िवशहती शिळत 

नसे. ती एकटी एकटी च असे. खवण्यवशपण्यवची पि फवर आर्र् 

नव्हती. िवळेत शतचे गिु चवर चौघींसवरखे दसुऱ्यव दजवाचे असवयचे. 

पि शतलव कधीच कोठली गोष्ट अर्त नसे. र्गवात जे गशित 

कोिवलवच जििवर नवही ते ती सहजपिे सोर्र्नू िोकळी होई, जि ू

तो शतचव जन्सि शसद्ध हक्क होतव. सगळे जि गढू आशि असांबद्ध 

म्हिनू शतच्यवकरे् दलुाि करवयचे. शतच्यव सांपकवात येतवच एक गोष्ट 

पटकन जविर्वयची. ती म्हिजे, सहसव शतच्यव िनवशर्रुद्ध कवही 

कधी घर्त नसे.  

एकदव ग्रांिवलयवत शतलव ज े पु् तक पवशहजे होते तचे शतची 

िैत्ीि घेऊन गेली होती. शतने िैशत्िीलव ते िवशगतले पि शतने नकवर 

शदलव. पि नांतर शदर्सभर ती िैत्ीि इतकी अ्र्ि झवली, शतची 

शचर्शचर् झवली. शतलव शििक खपू ओरर्ल,े गहृपवठ केलव नवही 



म्हिनू शििव केली. खेळतवनव ती धर्पर्ली आशि खरचटले. 

िधल्यव सटु्टीत र्बव खवयलव उघर्लव तर र्ब्यवत शतची नवर्र्ती 

कवरल्यवची करू् भवजी. आशि रवहून रवहून शतलव िनवत शर्चवर येई 

शक िी िैते्यीलव पु् तक शदले नवही म्हिनूच असे सगळे होते आह,े 

जवऊ द्यव िी नांतर र्वचीन, शतलव आज पु् तक दऊेन टवकू आशि 

लर्कर परत करवयलव सवांग.ू अिी शतच्यव िनवतली र्सी-खेच 

शदर्स भर चवलली आशि िेर्टी घरी जवयच्यव आधी शतने ते पु्तक 

्र्तःहून िैते्यीलव शदले. शतच्यव िनवर्रचे िोठे ओझे उतरले. िवळव 

सटूुन बवहरे येते तो शतचे बवबव शतलव घ्यवयलव आले होते. त्यवने ती 

इतकी आनांदनू गेली शक ती ते पु् तक आशि िैते्यी आशि सगळे 

िनवतील खळबळ शर्सरली.  

िैते्यी घरी आली आशि नेहिी प्रिविे पु् तक उघरू्न 

र्वचवयलव बसली. 

पि तो शदर्स सवधव नव्हतव. शतचव आठर्व र्वढ शदर्स होतव. 

आशि त्यव शदर्िी गरुु पौशिािव होती. आईने प्रसवदवचव गोर् शिरव 

केलव होतव. नैरे्द्य दवखर्लव आशि बवहरे अलख शनरांजन ची हवक 

आली. तेच ते सवध ू उभे होते. "िवई शभिव र्वढ." आई शभिव 

आिवयलव आत गेली. तेंव्हव ते सवध ूिैते्यीलव म्हिले, "िैते्यी, 

हलक्यव पवर्लवांनी आशि शनररच्छ िनवने र्वर्रवरे्. आपल्यविळेु 



्िळ-कवळ-घटनव ह्वांनव बवक येत कविव नये. लिवत अस ू द.े 

आशि आपल्यवलव हररिवर लव जवयचे आह.े" 

आईने शर्रोध केलव. पि त्यव सवधनुी हररिवरच्यव आश्रिवचव 

पत्तव शदलव. रोज रवत्ी फोन करेन ह्व अटीर्र शतने जवयलव परर्वनगी 

शदली. आशि िैते्यीच्यव नर्ीन आयषु्यवची सरुुर्वत झवली. 

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

हररिवरचव प्रर्वस छवन िजते झवलव. िैते्यी जि ूर्वऱ्यवर्र ् र्वर 

झवली होती. सिोरचे प्रर्वसी, येिवरे जविवरे शर््ेते, सगळ्यवांिी 

चवलतव बोलतवनव न्सयवहवळतवनव शतचव र्ेळ कसव उरू्न गेलव. त्यवांच े

िट्टव शर्नोद, त्यवांचे प्रश्न, प्रश्नवची उकल करण्यव सवठीचे प्रयत्न, 

त्यवांची सखु - दःुख, सिवधवन, त्यवांचे परू्ा ग्रह, सिज गैरसिज, 

शर्चवर आशि अशर्चवर, त्यवांची जीर्नवबद्दलची ओढ आशि 

धर्पर्. त्यवांचव जीर्न प्रर्वह िवगच्यव जन्सिवतनू ह्व जन्सिवत अखांर् 

र्वहतवनव पवहून शतलव त्यवांचव हरे्व र्वटलव. ते प्रर्वहवबरोबर होते, 

ती शकनवऱ्यवर्र उभी होती.  

प्रर्वसवत भेटलेलव तो व्यांग शचत्कवर शतलव आठर्लव. त्यवने 

बसल्यव बसल्यव बौशलर्रू् च्यव तीन अशभनेत्यवांची व्यांग शचते् 

कवढली. शतने पटकन उत््फुतापिे त्यवलव नवरे् सचुर्ली. 

"चौकोलेटच्यव र्ेष्टनवत कपरे् धरु्वयचव सवबि."  



"सवबिवच्यव रे्ष्टनवत करू्, िहवगरे् चौकोलटे."  

"झवकि हरर्लेली, सांपत आलेली टुि पे्ट."  

आशि ते दोघे इतके खळखळून, िन िुरवदपिे हसले. त्यव 

आठर्िीने सदु्धव शतलव हस ूआले. िग त्यवने शतचे सदु्धव एक व्यांग 

शचत् कवढले - सुांदर रे्िी घवतलेलव Tom Boy. 

***********  

आश्रिवतील जीर्न तसे खर्तर आशि श्रिवचे होते. शतची 

दनैांशदनी अर्घर् होती.  

रोज चवर र्वजतव उठवयचे. उठल्यवर्र प्रिि दरे्घरवत र्ांदन, 

नांतर दोन तवस जप - ध्यवन. िग योगवसने आशि हलकव व्यवयवि. 

नांतर आांघोळ आशि नवश्तव. आठ ते बवरव पयांत सां्कृत शिकवयच,े 

व्यवकरि, सवशहत्य आशि सा्ं कृत ऐकण्यवचव - बोलण्यवचव सरवर्. 

त्यवत पवशिनीची अष्टवध्यवयी पवसनू ते योग र्वशसष्ठ, रे्द, उपशनषद 

आशि परुविे, रविवयि, िहवभवरत सवरखे इशतहवस ग्रांि. कवशलदवस 

आशि आद्य िांकरवचवयवांची टीकव, सौंदया लहरी ते र्ैरवग्य ितक.  

िग भोजन. दोन ते पवच जनु्सयव सां्कृत शर्ज्ञवन आशि गशित, 

ग्रांिवांचव अभ्यवस. त्यवत खगोल िवस्त्र ते जयोशतष िवस्त्र, आयरेु्द त े

रत्नवांची पवरख, धवत ूिवस्त्र ते शर्िवन सांरचनव, अध्यवत्ि ते किाकवांर्, 

तत्र्ज्ञवन आशि न्सयवय िीिवांसव, िांशदरवचे र्व्तिुवस्त्र ते रसवयन िवस्त्र 



- शकती शकती शर्षय आढळत आशि त्यवच शर्षयवर्रील आधशुनक 

पविवत्य शर्ज्ञवनवची िवांर्िी आशि तौलशनक अभ्यवस.  

पवच नांतर बोटीतनू गांगव नदीत शफरवयलव जवयचे, कधी कधी 

बवजवरहवट, दरूदिानर्र बवतम्यव आशि चवल ू घर्विोर्ी, हव र्ेळ 

शतचव रै्यशक्तक होतव. बऱ्यवच रे्ळव ती गांगचे्यव कवठी बसनू 

शनसगवात हरर्नू जवई. नवहीतर शतिल्यव लोकवांचे, घवटवर्र येिवरे 

जविवरे, ्िवशनक रशहर्वसी, कविगवर, परुुष शस्त्रयव िलेु, ह्वांनव 

बघण्यवत ह्वांच्यविी बोलण्यवत र्ेळ घवलर्त असे. कधी कधी ती 

त्यवांची शचते् कवढत बसे. जीर्नवबद्दलचे शतच ेकुतहूल कधीच सांपत 

नसे. लोक शतलव लहवन अनवि िलुगी सिजनू शतची कवळजी घेत, 

शतच्यवर्र िवयव करत आशि शतलव सवांभवळवयचव प्रयत्न करत, त्यवन े

शतलव िोठी िजव र्वटे. त्यवांची आपलुकी आशि अहतेकु पे्रि हे 

शतच्यव सवठी एक कोरे् होते. सांपिूा भवरतीय जीर्न िैली म्हिजेच 

एक कोरे् होते. आशि सिवसदुीलव तर त्यवांचव उत्सर् आशि उत्सवह 

म्हिजे जीर्नवर्रचे इतके सहज सोपे आशि सुांदर भवष्य होते. 

गांगव आरतीनांतर जेर्ि. िग रवत्ी आठ ते दहव, आचवयवांबरोबर 

रोजच्यव अभ्यवसवर्र चचवा, प्रश्न उत्तरे, टीकव आशि सांर्वद. 

त्यव नांतर पनु्सहव जप ध्यवन. 

११ र्वजतव झोप.  



********* 

दर दोन तीन िशहन्सयवांनी कधी आई हररिवरलव येऊन १० - १५ 

शदर्स आश्रिवत िैते्यी बरोबर रवहत असे. कधी िैते्यी आईकरे् 

जवऊन ५ - ७ शदर्स रवहून यते असे. िवय लकेीचे छवन जित अस े

आशि दोघी एकिेकीकरे् जवयलव आतरु असत. िैते्यी लव 

आईकरू्न र्ोक्यवलव तेल लवर्नू रे्िी घवलनू घ्यवयलव फवर आर्रे्. 

तो रे्ळ फक्त त्यव दोघींचव च असे.  

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

आश्रिवत नर्ीन जीर्नवची सरुुर्वत करतवनव त्यव सवधनुी 

िैते्यीलव बोलवर्ले, जर्ळ बसर्ले, शतच्यव र्ोक्यवर्र 

आिीर्वादवचव हवत ठेर्नू सवांशगतले,  

"िलुी, िलव िवशहत आह,े त ूिवगच्यव जीर्नवत खपू सोसले, 

अनभुर्ले, तलुव ते सगळे आठर्ते आह ेहहेी िलव िवशहत आह.े 

अपघवतवने तलुव कवही शसद्धी प्रवप्त झवल्यव आशि त्यवांचव त ू

्र्तःसवठी आशि दसुऱ्यवांसवठी बरव - र्वईट उपयोग केलवस. 

आधीच भरकतिवरव पतांग परत र्वदळवत सवपर्वर्व तिी गत 

झवली. आतव आयषु्यवची नव्यवने सरुुर्वत कर. 

शसद्धी शकां र्व िक्ती म्हिजे नदीच्यव पवत्वतल्यव दगर् 

गोट्यवप्रिविे आहते. प्रर्वहवत त्यवांचव अर्िळव च जव्त. 



त्यवांच्यवकरे् दलुाि करून पढेु शनघवरे्. िरीर आशि शर्िेषतः िेंद ूर्र 

शनयांत्ि करून जगिे म्हिजे तका , बदु्धीचव पवांगळुगवर्व घेऊन 

शफरण्यवसवरखे आह.े चौखरू उधळिवरे िन िेंदचू्यव करर्ी आिखी 

गोंधळ घवलते. िन - जयवची िरीरवर्र सत्तव चवलते, त्यव िनवर्र 

्र्वर होऊन जगिे, म्हिजे गरूर्वप्रिविे आकविवत ् रे्च्छेने सांचवर 

करिे. प्रशतभव िक्तीने अनांतवत शर्हवर करिे. त्यव िनवच्यव पलीकरे् 

जवऊन ' जे नवही आशि आह े ' त्यवचव अनभुर् घेि े हे िवनर्ी 

जीर्नवचे अांशति ध्येय आह.े  

शनयांत्ि नव्ह,े शनशिातीिध्ये आनांद आह.े  

नवर्वर््यवचे नवरे्र्र पिूा शनयांत्ि तेंव्हवच होईल जेंव्हव त्यवच े

सिदु्रवर्र पिूा शनयांत्ि असले, नवहीतर त्यवची नवर् सिदु्रवच्यव 

लहरीर्र लवटव नेतील शतकरे् जवईल. म्हिनू िनवर्र आधी शनयांत्ि 

कर आशि िग त्यवच्यव पलीकरे् जव. 

िनू्सय जयवत अनांत असव कवळ सदु्धव शर्लीन होतो त्यवचव 

अनभुर् घ,े DO NOT TRY TO BE EVERYWHERE, 

BE NOWHERE. िन प्रिि शनशर्ाकवर, िग शनशर्ाचवर, करण्यवचव 

प्रयत्न कर. आशि िेर्टी शनरांतर शनरवकवरवत शर्सशजात करण्यवचव 

प्रयत्न कर. " 

***********  



लशुसलव ह ेअगदी नर्ीन होत.े भवरतीय अध्यवत्ि आशि योग, 

सां्कृत सवशहत्य आशि शर्ज्ञवन आशि दनैांशदन जीर्नविी त्यवांची 

घवतलेली सवांगर्. ह े केर्ळ अदु्भत होते. ह्वलवच िवयव म्हित 

असतील तर ती इतकी िोहक आशि सुांदर होती शक कोिीच शतलव 

सोरू्न जवयचव शर्चवर सदु्धव करिवर नवही. पि हचे भवरतीयवांच े

र्ैशिष्ट होते. ते िवयेच्यव च िदतीने िवयेच्यव पलीकरे् गेले. आशि 

िवयेच्यव पेिव ितिः पटीने शनत्य नतून, उन्सिेष िवली, सनु्सदर, िहव 

प्रतवपी अिव शिर्विी एकरूप झवले. अनवदी, अनांत, अशर्नविी, 

ज्ञवन रूप, िक्ती रूप, आनांद रूप झवले. 'पढेु कवय' ह्व प्रश्नवचे उत्तर 

'नेती, नेती' असे दऊेन जीर्न िकु्त झवले.  

ल्यशुसलव शहांद ूजीर्न िैलीत जीर्नवचव रवज िवगा सवपर्लव.  

**********  

हररिवरच्यव बवहरे जगवत खपू उलिवपवलि झवली होती. जग 

चर्र्थयव िहवयदु्धवच्यव उांबरठ्यविी पोहोचले होते. ह्व र्ेळी 

शर्नविवचे दतू झवले होते चीन. िवशहतीचे तांत् ज्ञवन आशि एकतफी 

व्यवपवर, ह्वांचव अशनबांध आशि अनैशतक उपयोग करून, चीन ची 

एकवशधकवरिवही जगवर्र लवदण्यवचव र्वर् उघर् झवलव. तसे 

बवकीची सरकवरे हवदरली, घवबरली आशि सगळीकरे् एकच 

गोंधळ िवजलव. It was a global war fought in the 



accounts books between the debtors and a single 

creditor. Debtors had gone bankrupt and the Creditor 

had just declared his intention to take over and move 

in. 

*********** 

िैते्यीचव अभ्यवस सांपत आलव. शतच्यव आश्रिवतील जीर्नलव 

दोन तप झवली. भवरतीय सिवज - जो शतने फक्त र्वचलव होतव, 

त्यवप्रिविे अशतिय प्रगत, उन्सनत आशि िन्र्ी होतव, जो BIG 

BANG च्यव पलीकरे् जवऊन परत आलव आशि जयवने शति े

जवयचव रवजिवगा (रवजयोग) बनर्लव - त्यव सिवजवलव प्रत्यि 

भेटण्यवची रे्ळ आली. िैते्यीच्यव गरुुनी शतलव सन्सयवस दीिव शदली 

आशि सन्सयवस धिवाप्रिविे शतने आतव सांपिूा भवरत भ्रिि करवरे् 

अिी इच्छव प्रदशिात केली. त्यवांची इच्छव आज्ञव सिजनू िैते्यीने 

प्रर्वसवलव सरुुर्वत केली - प्रिि कवश्िीर िध्ये जवऊन िवरदव शलपी 

शिकवर्ी, िग गांगोत्ी, यिनोत्ी, केदवरनवि, बदरीनवि आशि पढेु 

शतबेट पयांत जवऊन िवगे शफरवर्े असे ठरर्ले. शतबेट िध्ये जे जनेु 

परुविे प्रवचीन ग्रांि आहते ते र्वचवर्े, त्यव पोर्थयवांिधनू बदु्धवलव 

सिजनू घ्यवरे् असवही शतचव िवनस होतव. 



आतव शतलव सांचय कोित्यवही ्र्रुपवत र्जया होतव. पैिवलव 

्पिाही करतव येिवर नव्हतव. कोठल्यवही िोहवत न अर्कतव तीन 

शदर्सवपेिव जव्त कोठेही रवहतव येिवर नव्हते. शभिव िवगनू म्हिज े

सिवजवच्यव दयेर्र अर्लांबनू जगवयचे होते, ईश्वरवच्यव इछेच्यव 

आधीन - िरिवगत होऊन जगवयचे होते. 'िवि एकि िरिां व्रज.'  

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

िी जेंव्हव आश्रिवच्यव बवहेर पर्ले तेंव्हव िवझ्यव िनवत तीन 

गोष्टी प्रकषवाने सिोर आल्यव. १. जर रविवयि, िहवभवरत हव 

इशतहवस आह ेतर त्यवच्यव खविव खिुव भवरतवत सर्ात् शर्खरुल्यव 

असतील आशि िलव भवरत भ्रििवत जस ेजिेल तसे त्यव िोधल्यव 

पवशहजेत. जर तो इशतहवस आह ेतर भवरतीय सां्कृती सर्वात प्रवचीन, 

आजच्यव शर्ज्ञवनवपेिव प्रगत आशि ससुां्कृत आह.े तर िग आजही 

अध्यवत्ि आशि िोि हीच िवनर्ी जीर्नवची अांशति ध्येय असली 

पवशहजेत. पविवत्य सभ्यतव आशि पविवत्य जीर्निैली शह 

भवरतवकरू्न घेतलेली उसनर्वरी आह े शकां र्व भवरतीय िलु्यवांची 

अपिूा आशि िखूा नक्कल आह.े  

२. िी जे शिकले, त्यवपकैी शकती आत्िसवत केले, त्यवची 

धकवधकीच्यव रोजच्यव जीर्नवत ििोििी परीिव होऊन गिु / 

अर्गिु कळतील. एखवदी गशिकव सदु्धव "अर्गिु शचत नव धरो." 



म्हिनू िलव नवपवस सदु्धव करू िकेल. It is a practical exam 

after theory paper. 

3. हव जो भवरतीय सिवज आह े तो म्हिजे सहस्त्र धवरवांनी 

कोसळिवरव, उसळिवरव आशि परत एकत् येऊन र्वहिवरव 

चैतन्सयवचव प्रर्वह आह.े सखु आशि दःुख ह्वच्यव अगशित छटवांनी 

भरलेलव कलीर्ोसकॉप आह.े Big Bang च्यव पलीकरू्न 

(ितृ्यलूव) र्वकुल्यव दवखर्िवरे अर्शलयव फक्त इिेच रवहतवत. िलव 

ते सवरे अनभुर्ले पवशहज,े जर्ळून बशघतले पवशहजे, िलव 

त्यवांच्यवपैकी एक होऊन त्यवांच्यव रांगवत रांगले पवशहजे. एक िवनर् 

म्हिनू िलव त्यवांच्यव ऋिवची अांितः तरी परतफेर् केली पवशहजे.  

िी अज्ञवतवत पवउल तर टवकले. िवगे र्ळून बघतवनव त े

कोररयन अशतरेकी, भ्रष्ट आशि दषु्ट, अत्यवचवरी कवळे इांग्रज, त्यव 

दःुखी यवशझर्ी शस्त्रयव. ते ददुरै्ी व्यसनवधीन जीर्. आतव सवरे एकव 

खपू िोठ्यव कोलवहलवचे िीि पर्सवद र्वटतवत.  

ल्यसुी िवगा्ि आह,े पि अजनू बधु्द नवही.  

*********** 

हररिवर हून शनघवल्यवनांतर पशहल्यव कवही शदर्सवत एक 

शर्लिि अनभुर् आलव आशि िवझे िनोधवरिव पिूा बदलली. िी 

आगगवर्ीतनू जवत होते. िवझे सह प्रर्वसी िवरर्वर्ी व्यवपवरी होते. 



िलव - एकव भगव्यवधवरी स्त्रीलव पवहून त्यवांनव खपू सांतवप आलव. 

असे भोंद ूसवध ूसांन्सयवसी म्हिजे सिवजवतील बवांर्गळु आहते. ह्वांनव 

कष्ट करून किवर्नू खवयच े नवही. तर लोकवांनव फसर्नू आयत े

खवयचे - प्यवयचे आशि भवांग ओढून िजव िवरवयची असते. सांपिूा 

प्रर्वसवत त े्र्तः सतत खवत पीत होते आशि िलव दषुिे दते होते. 

िी दोन शदर्स अन्सनवचव एक कि न शिळवल्यवने अिक्त आशि 

ग्लवनीत शनपशचत परू्न ऐकत होते. िवझे station आले, िी उतरले. 

एकव झवर्वखवली सवर्लीलव टेकून बसले. ते सदु्धव उतरले. सविवन 

उतरर्नू हिवलविी हुजजत घवलत होते. तेव्हढ्यवत एक ्िवशनक 

िवरर्वर्ी धवर्त पळत घवबरवघबुरव होऊन कोिवलव तरी िोधत 

होतव. प्रर्वश्यवांच्यव तोंर्वकरे् बघनू चौकिी करत पढेु जवत होतव. 

दरुून िलव बघतवच धवर्त येऊन िवझे पवय पकर्ले. त्यवने 

बरोबरच्यव नोकरवलव हवक िवरली. नोकरवन ेजेर्िवचे तवट सिोर 

ठेर्ले. तो िवरर्वर्ी िवझी कवकुळतीने शर्नर्िी करत होतव शक िी 

ते अन्सन ग्रहि करवर्े नवहीतर त्यवलव फवर दःुख होईल, पवप लवगेल 

आशि त्यवचे जन्सिवचे नकुसवन होईल. िी त्यवलव िवांत केले, 

आश्ववसन शदले शक िी ते खवईन पि त्यवलव कसे कळले शक िी 

उपविी आह.े तो म्हिवलव, आज पहवटे िलव ्र्प्नवत सविवत श्री 

रविजी नी सवांशगतले शक िवझी भक्त उपविी आह.े शतच्यव सवठी 

जेर्ि घऊेन जव. आशि तिुचव चेहरेव शदसलव. सगळीकरे् िोधले, 



दरे्ळे, धिािवळव, िठ, बस आशि आग गवर्ीचे ्िवनके. शकती 

गवर््यव आल्यव आशि गेल्यव. सकवळी सवत पवसनू िोधतो आह.े 

आतव सवपर्लवत. िवई तमु्ही जेर्लव नवहीत तर िी दरे्ळवत कसव 

जवऊ आशि रविलल्लव लव कसे तोंर् दवखर्.ू  

भगर्ांतवचे िवझ्यवर्रचे पे्रि बघनू िलव ररू् आल.े आशि 

भशक्तभवर्वने त्यवलव पि अश्र ूआर्रतव आल ेनवहीत.  

ते दृश्य बघनू िवझे सह प्रर्वसी कुतहूलवने नांतर त्यवलव भटेले 

आशि िग पिवतवपवने त्यवांनी िवझी र्वरांर्वर ििव िवशगतली.  

एकशर्सवव्यव ितकवतील एकव शर्शर्शित व्यक्तीलव, िांभर 

ितकवांपरू्ी होऊन गेलेल्यव एकव िविसवने नेिकी िदत, तेही न 

सवांगतव, न िवगतव आशि शतसऱ्यव िविसवकरू्न, करवर्ी, ह्व 

पवठीिवगील र्ैज्ञवशनक सत्य कधी उलगरे्ल कव. त्यव शदर्सवपवसनू 

िवझव सांिय शफटलव. कवयिचव. श्रद्धव दृढ झवली. आशि भगर्ांतवर्र 

भवर टवकून िी शनशिांत झवले.  

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

सांघषवाची पशहली शठिगी शतबेट िध्ये पर्ली. प्रवचीन ब्रवह्मी 

शलपीतील पोर्थयव र्वचण्यवची परर्वनगी िलव नवकवरण्यवत आली. 

चीनच्यव जलुिी सरकवरने िलव शतबेटी िहांत आशि शभख्खनुव भेट 

नवकवरली. िवझ्यवसवरख्यव सांन्सयविवलव शतबेट सोरू्न जवण्यवस 



सवांशगतले. ते एक शनशित्त झवले आशि िग िी चीनचव सर्वांगीि 

अभ्यवस सरुु केलव. त्यवांच्यव िांर्वरीन शलपी पवसनू ते त्यवांच्यव 

जवगशतक नीती पयांत ते त्यवांच्यव सांगिक आशि िस्त्रवस्त्र ज्ञवनवच्यव 

चोरी पयांत. 

चीनपवसनू जगवलव असलेलव धोकव लिवत घेऊन िी एक 

योजनव बनर्ली. चोरवच्यव घरवत चोरी. एक सांगिक शर्षवि ूतयवर 

केलव. त्यवलव गशितवतील अनांतवपयांत जविवऱ्यव श्रिेीच्यव आत 

लपर्लव. त्यवलव िांर्वरीन शलपीिी जोर्ले. र्रतनू सांिोधनवचव रांग 

शदलव. एकव छोट्यविव शर्द्यवपीठवत िवझ्यव नवर्वन ेतो सवदर केलव. 

िोर््यविव चौकिी नांतर ते सांिोधन एक नक्कल आह ेह ेशसद्ध झवल े

आशि शर्द्यवपीठवने ते नष्ट करण्यवस सवांशगतले. जिी ती कळ दवबली 

तस ेतो सांिोधनपर शनबांध चीनच्यव बवकीच्यव शर्द्यवपीठवत पवठर्लव 

गेलव, शतिनू चीनच्यव व्यवपवरी सां्िवनव पवठर्लव गेलव. सरकवरी 

कवयवालयवत पवठर्लव गेलव. लोकवांच्यव त्वरी बरोबर तो चीनच्यव 

अध्यिवांच्यव कवयवालयवतील िखु्य सांगिकवत पोहोचलव. चीनच्यव 

सांगिक तज्ञवांनी त्यवचव अभ्यवस करून तीन शदर्सवत शनष्कषा 

कवढलव शक हव एक भवरतीय शनरुपद्रर्ी शर्षवि ू असनू तो नष्ट 

करवर्व. परत एकदव नष्ट करण्यवची कळ दवबतवच िळू शर्षविनेू 

सांगिकवतील सर्ा िवशहती आशि सर्ा आज्ञवर्ली नष्ट केल्यव. 

सगळीकरे् चीन िध्ये हवहवकवर िवजलव. चीन अठरवव्यव ितकवत 



ढकललव गेलव, चीनचव व्यवपवर आशि व्यवपवरी दरे्वि घेर्विीची 

व्यर्हवरवची पु् तके कोरी झवली. सर्ा भ्रिि ध्र्नी बांद पर्ले. 

चीनची िस्त्रवते् भांगवर बनली. तीन शदर्सवत चीन गरीब गोगलगवय 

झवलव. त्यवची िके्तदवरी आशि िजुोरी सांपली.  

***********  

ह ेएक छोटे अर्वांतर र्ळि सोर्ले तर िवझी भ्रिि गविव एक 

तप चवल ूहोती. िलव कधीही किवचीही कितरतव भवसली नवही. 

जर्ळ एक पै सदु्धव नसतवनव पिूा प्रर्वस घर्लव. अनेक र्ळेव भकू 

अनवर्र होऊन बेिदु्ध पर्वयची रे्ळ आली तेंव्हव कोठूनतरी िदत 

आली. जेंव्हव भगर्ांतविी भवांर्ले, रुसल,े रवगवर्ले तेंव्हव 

शनरशनरवळ्यव रुपवत येऊन त्यवन ेसिजतू कवढली आशि ऊन ऊन 

भवतवची पेज नवहीतर र्वळ शखचर्ी शदली. कधी कोिवच्यव 

लग्नवतले लवरू् पि खवल्ल े आशि कधी कोिवच्यव श्रवद्धवतल्यव 

भवतवच्यव शपांर्ी नदीतनू िवझ्यवसवठी र्वहत िजपयांत आल्यव. पि 

सर्ादरू सगळीकरे् अध्यवत्िवचव प्रर्वह आशि प्रभवर् अखांर् 

जविर्लव. अध्यवशत्िक अनभुर् तर खपू आले. ते सगळे सवांगण्यवस 

बांदी आह.े पि िी तपृ्त आह.े आनांदी आहे.  



िवझी आतव शनरोपवचे र्ळे जर्ळ आली आह.े शनरोप 

घेण्यवपरू्ी प्रोफेसर न्सयिून ह्वांनव कवही गोष्टी अगत्यवने कळर्वव्यव 

असे र्वटल ेम्हिनू िेर्टचव शनरोप पवठर्लव,  

"Dear Professor Dr. Newman,  

This is the reincarnation of Lucy, called 

Maitreyi, from Hindustan.  

We have been discussing and debating about the 

Fifth Force in the Universe. After studying old Hindu 

texts and my mystic exchanges and experiences here, 

I have come to the conclusion that Mind is that Fifth 

Force, coordinating amongst all the Forces. It acts as 

a bridge between the matter and Energy and partakes 

the characteristics of both. Of course, you will test 

this hypothesis scientifically, and publish the results. 

I shall not be there by that time, as Maitreyi would 

soon cease to exist, but will contact you probably in 

my next reincarnation.  

Thank you for being my guide and for everything 

that you did for me.  



 

Yours truly, 

Lucy / Maitreyi" 

*********** 

लशुस अजनूही िवगा्ि आह,े अपिूा आह,े िवततृ्र् शिर्वय. 

अजनूही िदु्ध पे्रि आशि पे्रिवच्यव पिूात्र् नांतर येिवरे िांगलिय 

िवततृ्र्वची शतलव आस आहे. 

|| असतो िव सद गिय || तिसो िव जयोशतगािय || ितृ्योिवा 

अितृि गिय ||  

अिी प्रविानव करून शतने गांगते दहे सोरू्न शदलव.  

*********** 

सजुवतव पवटील. भीिव िांकर च्यव पवयर्थयविी असलेल्यव 

खवांर्स गवर्वत एकव सविवन्सय गरीब घरवत जन्सिवलव आली. िवलेय 

शििि कजातिध्ये झवले आशि शतिेच िवांबले. आजी / आई भीिव 

िांकरच्यव र्ोंगरवत औषधी र्न्पती गोळव करून कजातलव 

शर्कवयच्यव आशि पोट भरवयच्यव. सजुवतव हुिवर चिुचिुीत िलुगी 

होती. शतने आई आशि आजी करू्न औषधी र्न्पतींची सर्ा 

िवशहती करून घेतली. तरुि आशि िेहेनती सजुवतव आई बरोबर 

सकवळ पवसनू रवत्ी पयांत जांगलवत र्न्पती गोळव करवयची आशि 



रशर्र्वरी आठर्रे् बवजवरवलव कजातलव जवऊन त्यवांची शर््ी 

करवयची. पैसे किवर्नू आईलव चवांगली िदत करू लवगली. शतची 

कजातच्यव रै्द्य बरु्वांिी ओळख झवली. छोटीिी सजुवतव िोठ्यव 

शधटवईने र्ैद्य बरु्वांकरू्न त्यव र्न्पतींची, त्यवांच्यव गिुधिवांची 

आशि त्यवांच्यव िळेु बऱ्यव होिवऱ्यव शनरशनरवळ्यव आजवरवांची 

िवशहती करून घेत असे.  

सजुवतव अगदी लहवन म्हिजे २ / ३ र्षवाची असल्यवपवसनू 

चलुीर्र भवतवचे भवांरे् ठेर्वयची आशि गरि गरि उतरर्वयची, 

भवकरी हवतवर्र िवपवयची आशि चलुीर्र भवजवयची. िवळव 

सटुली, तोपयांत ती दहव जिवांचव ्र्यांपवक करवयलव शिकली. 

आशि चवांगली सगुरि बनली.  

सजुवतव चव गळव गोर् होतव, आर्वज धवरदवर पि खिखिीत 

होतव. ती चवांगली गवयची, भजन,े कवकर् आरती. गवर्वत कोिी 

भजनी िांर्ळी आली तर त्यवांच्यव करू्न नर्नर्ीन भजने आशि 

चवली कवनवर्र पर्वयच्यव आशि त्यव ती लगेच शिकून घेई. शतलव 

गवयलव िनवपवसनू आर्रे् आशि त्यवत ती भवन हरपनू गवई. जांगलवत 

उघर््यव आकविवखवली गवतव गवतव कधी िब्द िवगे पर्वरे्, सरूही 

हरर्नू जवरे्, पि त्यव सरुवर्टी च्यव इांद्र धनिुवर्रून िनवने 



आकविवलव ्पिा करवर्व, आशि िग अांतरीचे आकवि र् बवहरेच े

आकवि एकरूप व्हवर्े.  

जांगलवत औषधी गोळव करतवनव शतलव सांपिूा र्वतवर्रिवच े

व्यर्धवन ठेर्वर्े लवगे. हवत आशि पवय चवलर्तवनव, शकर्व िुांगी, 

सरपटिवरे, उर्िवरे, उर््यव िवरिवरे, दवबव धरून हल्लव करिवरे, 

शकर्व सिोरून चवल करिवरे. सगळ्यवांच्यव हवलचवलींची नोंद 

घेतवनवच आपले कवि करवयचे शह सर्य झवली. जि ू३६० अांिवतनू 

शफरत रवहिवरव सांरे्दनविील camera. त्यवतनू सजुवतव अष्टवर्धवनी 

आशि सवर्ध झवली.  

********** 

अिी दहव र्षे झवली. सजुवतव आतव रै्द्य बरु्वांच्यव आयरेु्शदक 

औषधी तयवर करण्यवच्यव कविवत पिूा रे्ळ - अगदी २४ X ७ - 

गुांतली. ती आतव रै्द्य बरु्वांचव उजर्व हवत झवली. औषधी सवठी 

लवगिवरव कच्चव िवल जांगलवतनू गोळव करवयचव, त्यवची र्गार्वरी 

करवयची, त्यवर्र पढुील प्रश्यव - उन्सहवत र्वळर्िे, बवरीक दळिे, 

त्यवांची नीट सवठर्ि करिे, चिूा बनर्िे, ठरर्लेल्यव प्रिविवत त े

शनरशनरवळे पदविा एकिेकवत शिसळिे, कवढे तयवर करिे, शकती 

शकती प्रकवरची कविे ; आशि िेर्टी रै्द्य बरु्व सवांगतील तस ेपर्ु्यव 

बवांधनू रोग्यवांनव दिेे. आजवरवचे शनदवन झवले शक कोिती औषधे 



किी द्यवयची ह ेशतलव पवठ झवले होते. एव्हढेच कवय रै्द्य बरु्व नी 

शतलव नवर्ीपरीिव सदु्धव शिकर्ली होती. ते नसतील तेंव्हव ती 

रोग्यवची तपवसिी करून, त्यवची नवर्ी परीिव करून रोगवचे शनदवन 

सदु्धव करत असे. तेंव्हव शतलव र्ैद्य बरु्वांचव िलुगव - अनांत, जो फक्त 

२ - ३ र्षवांनीच शतच्यव पेिव िोठव होतव, पि र्ॉक्टर आशि र्दै्य 

अिव दोनही परीिव उत्तीिा झवलव होतव, तो शतलव सचूनव दते असे. 

अगदी पशहल्यव शदर्सवपवसनू दोघवांचे चवांगले जित असे. त्यवांच्यव 

अबोल पे्रिवलव रै्द्य बरु्वांची सांिती होती. आशि र्ेळ येतवच त्यवांनी 

पढुवकवर घेऊन त्यवांचे लग्न लवर्नू शदले. सजुवतवचव सांसवर सरुु 

झवलव. ती अन्सनपिूवा होतीच, आतव लक्ष्िी झवली.  

पे्रिवची तपृ्ती शदस ूलवगली, शतची सांसवर रे्ल फुलली, र्वढली 

आशि शतलव यिवर्कवि एक िलुगव आशि एक िलुगी झवली. 

त्यवांच्यव बरोबर आशि अनांत च्यव सहर्वसवत १०-१२ र्ष ेकिी 

शनघनू गेली शतलव कळले नवही. 

*********  

गरुु पौशिािव शदर्स होतव. अजनू पिूा उजवर्ले नव्हते. सजुवतव 

लव कव कोिवस ठवऊक, हव शदर्स न चकुतव लिवत रवहत असे, 

अगदी लहवनपिवपवसनू. शतलव त्यवचे कवरि कधी कळल ेनवही. 

पि ह्व शदर्िी भल्यव पहवटे लर्कर उठून ती आपोआप 



िहवदरे्वच्यव िांशदरवत जवई, अशभषेक करून शपांर्ी सिोर बसनू 

िहवदरे्वचे ध्यवन करत असे. भीिव िांकरवच्यव दरे्ळवत एक शचिरुर्ी 

िलुगी तीन तवस सहजच ध्यवन करते, ह ेएक इतरवांनव आशि शतच े

शतलव सदु्धव आिया च होते.  

शतचव हव नेि २५ र्षवात कधी चकुलव नवही. आजही सकवळी 

गवर्वतील िांकरवच्यव दरे्ळवत गेली. प्रदशििव अधी होतवनवच शतच े

िन आत ओढले जवऊन बवह् जग र्ोळ्यव सिोरून अदृश्य होऊ 

लवगले. कसवतरी अशभषके करून ती ध्यवनवलव बसली. बवह् 

जगवचव शर्सर पर्लव, ् र्तःच्यव िरीरवची जविीर् नेिीरे्त बरु्वली, 

िहवदरे्वच्यव शर्रवट अश्तत्र्वत िन र्वहून गेले, ते कधी उिव -िहिे 

रुपवत शदसत. कधी अधा नवरी नटेश्वर सुांदर नतृ्य करतवनव शदसे, कधी 

्ििवनवत र्वर्रिवरव शर्श्वनवि शदसे, कधी भयवि रौद्र तवांर्र् नतृ्य 

करतवनव शदसे. शतचे िन त्यव नतृ्यवच्यव लयीत शर्रघळून, शर्रून 

गेले. शकती तवस झवले तरी ती शन्पांद, शनिल बसनू रवशहली. ध्यवन 

उतरले नवही. बवह् जगवची - अगदी ्र्तःच्यव िरीरवची सांज्ञव सदु्धव 

हरपली होती, ती परत येईनव, अनांत शतलव िोधत शतिपयांत आलव, 

त्यवने हवकव िवरल्यव, शतलव गदवगदव हलर्ल,े पि ती जि ू

पद्मवसनवत ितृर्त रवशहली. श्ववस इतकव िांद चवलू होतव. म्हिनू 

शजर्ांत सिजवरे्. शदर्स सांपलव, िलेु ररू्न ररू्न झोपली, रै्द्य बरु्व 

िवांत होते पि र्वट पवहून िकले. अनांतवलव आशि त्यवच्यव 



medical शिििवलव कवहीही उत्तर दतेव येत नव्हते. ती coma त 

नव्हती, ती झोपेत नव्हती. शतलव जवगे कसे करवयच.े शतच्यव 

अांतयवािवत र्ोकवर्नू शतच्यव पयांत हवक पोहचर्िवरे कोि होते.  

अलख शनरांजन !!! एक सवध ूदरे्ळवत शिरले, त्यवांनी िोठ्यवने 

घांटव र्वजर्ली आशि नि्कवर करून गवभवऱ्यवतनू बवहरे आले. 

एखवद्यव जर्ळच्यव ओळखीच्यव िविसवलव हवक िवरवर्ी तिी 

त्यवांनी सजुवतवलव हवक िवरली. पि ते शतलव िैते्यी म्हिनू हवक 

िवरत होते. शतचव कवहीच प्रशतसवद नवही असे बघनू िग त्यवांनी 

शतच्यव कवनवत कवही िांत् पटुपटुले. शतच्यव ि्तकवर्र हवत ठेऊन 

तीलव आिीर्वाद शदलव. त्यव बरोबर शतच्यव िरीरवची शकां शचत 

हवलचवल सरुु झवली. िग सवध ू बरु्वांनी || ओि निः शिर्वय || 

िांत्वचव गजर करवयलव सवांशगतले. त्यवनांतर हळूहळू सजुवतव भवनवर्र 

आली.  

********** 

शतने िांकरवलव आशि आपल्यव गरुुनव नि्कवर केलव. 

अनांतवलव आपल्यव गरुूां ची ओळख करून शदली. शतच्यव 

गतजन्सिीच्यव ्ितृींची शतलव जविीर् झवली. तीच िैते्यी आशि 

तीच लसुी होती. शतने अनांतवलव परू्ा जन्सिवतील र्ॉक्टर आशिष 

म्हिनू ओळखले. तो सर्ा पूर्ा इशतहवस शतने अनांतवलव सवांशगतलव. 



आतव तीचे िन सांसवरवत रििे िक्य नव्हते. शतची िवततृ्र्वची इच्छव 

दरे्वने पिूा केली होती. शतलव र्ॉक्टर आशिष चे प्रेि भरभरून 

शिळवले. आतव जवयची रे्ळ आली होती.  

सवध ूबरु्वांनी शतलव आिीर्वाद शदलव, "सिवजवशभिखु हो."  

बवकीच्यवांचव शनरोप घेण्यवसवठी ती घरी गेली. रै्द्य बरु्वांच्यव 

आशि आईच्यव सवठी, िलुवांसवठी ती आिखी एक आठर्र्व घरी 

रवशहली. अनांतवलव आशि िलुवांनव सिजवर्िे अर्घर् गेले. िेर्टी 

त्यवांच्यव लग्नवच्यव प्रत्येक र्वढ शदर्िी त्यवांनी भेटवर्े ह्व अटीर्र 

शतची सटुकव शतने करून घतेली. कुल ्र्शिनीचे आशि भीिव 

िांकरवचे आिीर्वाद घऊेन ती सांन्सयवशसनी बवहरे पर्ली. जगन्सिवतचेी 

इच्छव म्हिव शकां र्व गरुूां चव आदिे म्हिव, सिवज कवया करण्यवसवठी, 

परत एकदव "िवि एकि िरिां व्रज". तो चवलर्िवर आह,े त्यवने 

हवत धरलव आह,े िग कवळजी कसली. 

********* 

सजुवतव बवहरे पर्ली आशि रेल्रे् ्िवनकवर्र आली. कवय 

करवर्े, कोठे जवरे्, कोठून सरुुर्वत करवर्ी अिव शर्चवरवत होती. 

तेव्हढ्यवत एक स्त्री शतलव खिु करत म्हिवली, िवझ्यविवगे ये. तोच 

सांकेत सिजनू सजुवतव शतच्यवबरोबर चवल ू लवगली. त्यव दयवळू 

स्त्रीने शतचे गरु्वहवतीचे शतकीट कवढून शदले आशि िी पविी शपऊन 



येते, िवझे बोचके सवांभवळ, म्हिनू पविपोई करे् गेली. गवर्ी सटुली 

तरी ती स्त्री परत आली नवही शक कोठे शदसली नवही. सजुवतव ने नांतर 

बोचके उघर्ले तर त्यवत अांगवर्रच्यव कपर््यवांचव एक जोर्, िोरे्से 

खविे, आशि एक पत्तव शिळवलव. तीन शदर्सवांनी सजुवतव शतिे 

पोहोचली. तो पत्तव म्हिजे एक पर्के घर होते. बवजलूव एक िांशदर, 

एक िवळव आशि आशदर्वसी / र्नर्वसी िजरू र््ती होती.  

सजुवतव दसुऱ्यव शदर्िी दरे्ीच्यव दिानवलव गेली आशि िांशदरवत 

दरे्ीच्यव पढुच्यव आदिेवची र्वट पवहत बसली. शतलव कोितवही 

आदिे, सचूनव शकां र्व आतलव आर्वज ऐकू आलव नवही. 

सांध्यवकवळी आरती नांतर शतलव पजुवऱ्यवने बवहरे हवकलले आशि 

कां टवळून ती घरी आली. शदर्सवतील बवरीक सवरीक प्रसांग आशि 

घटनव, लोकवांच्यव बोलवचवली आशि सांर्वद - िि अन िि शतन े

तपिीलर्वर आठर्लव. पि कोठूनही दरर्वजव उघर्लव नवही. त्यव 

स्त्रीने शतकीट कवढून शदले आशि आपि शतच्यव पवठीिवगे आलो 

ह्वत आपलव र्ेरे्पिव तर झवलव नवही नव. ह्व शर्चवरवत िेर्टी 

िकून शतलव झोप लवगली.  

पहवटे शतलव एक सुांदर ् र्प्न पर्ले. ् र्प्नवत तीच ती स्त्री येऊन 

शतलव म्हिते किी, अग आपि िैशत्िी शजर्वभवर्वच्यव, 



जन्सिोजन्सिीच्यव, तझु्यवसवठीच तर िी एव्हढी दरू तझु्यव गवर्ी तलुव 

न्सयवयलव आले. त ूिवझ्यव िविसवनव िदत करिील नव.  

सजुवतवलव खर्बरू्न जवग आली. शतच्यव गरुुनी सदु्धव शतलव 

हचे सवांशगतले नव्हते कव ; 'सिवजवशभिखु हो.'  

**********  

सजुवतवने पनु्सहव एकदव पद भ्रिि सरुु केले. प्रत्येक गवर्वत 

जवयचे, दरे्ळवत र््ती करवयची. सकवळी आरती, िग 

आल्यवगेल्यवांिी गप्पव, चचवा, दपुवरी शभिव, िग प्रर्चन, 

सांध्यवकवळी कीतान, रवत्ी ध्यवन. लोकवांनव सिजनू घेिे आशि 

सिजवर्िे. लोक शििि, लोक जवगतृी. आशि त्यवतनू ्वांती. 

दबुालवलव सबल करिवरी, सबलवलव सिांजस, सिांजसवलव 

सशुिशित आशि सशुिशितवलव स्ीय करिवरी ्वांती. आपलव 

प्रेरिवदवयी इशतहवस आशि परू्ी आपल्यव परू्ाजवांनी धिवासवठी 

केलेले बशलदवन, ह्वतनू धिवांतरव शर्रुद्ध एक चळर्ळ उभी रवहू 

लवगली. धिवान्सतवरच्यव प्रलोभनवांनव कर्र्व शर्रोध आशि 

जबरद्तीच्यव धिवांतरवलव सिक्त प्रशतकवर शतने सरुु केलव. 

प्रतीष्टीतवनव सविवशजक दृष्टी शदली. किाचवऱ्यवांनव कौिल्य आशि 

िवशहती सवठी जगविी सांपका  शदलव. व्यवपवऱ्यवांनव सिदृ्धीचव नर्व िांत् 

शदलव. उत्पवदन आशि त्यवतील शर्ज्ञवन ह्वची ओळख करून 



घेण्यवस सांधी उपलब्ध करून शदली. आशि सिवजवत श्रिवलव 

िवनवचे ्िवन शिळर्नू शदले.  

शतच्यव कीतान, प्रर्चनवांनव अलोट गदी होऊ लवगली. िीरेची 

भजन,े तलुसीदवस आशि कबीरवचे दोह,े नविदरे् तकुवरविचे अभांग, 

रविदवसवांचे श्लोक, एकनविवांचे भवरुर्, शतच्यव गोर् सरेुल आशि 

भशक्तपिूा आर्वजवत इतके लोकशप्रय झवले. शतच्यव प्रर्चनवतनू 

परुविवतील गढू किवांनव आजचे िवस्त्रीय सांदभा शिळवल्यवने 

जविकवर लोक आर्जूान उपश्ित रवहून आपल्यव िांकव कुिांकव 

शतलव सवांग ूलवगले. शतच्यविी चचवा करून कुट प्रश्न सोर्र्ण्यवचव 

प्रयत्न करू लवगले. तरुिवांनी परुविवतल्यव किवांनव भवकर्किव 

म्हििे सोरू्न शदले. अिवात शतच्यवर्र पवठीिवगनू र्वर करण्यवच े

प्रयत्न झवले, शतच्यव खनुवचे सदु्धव प्रयत्न झवले. पि ह्व गोष्टी शतलव 

नर्ीन नव्हत्यव. त्यवांचव प्रशतकवर कसव करवयचव हहेी शतलव चवांगलेच 

िवशहत होते, अर्गत होते.  

एव्हढ्यव गर्बर्ीतही दररवत्ी शतचे भगर्ांतविी असलेले सांधवन 

कधी चकुले नवही. की त्यवची ओढ आशि तळिळ किी झवली 

नवही. 

धिवांतरव शर्रुद्धची चळर्ळ तीव्र होत गेली. सविवशजक ्वांती 

जिी यि्र्ी होत गेली तसे शतची सविवशजक आशि रवजकीय 



िवन्सयतव र्वढत गेली. 'जवगशतक धवशिाक िोषि आशि अशत्िि' 

ह्व शर्षयवर्र अिेररकेत भरिवऱ्यव जवगशतक पररषदसेवठी शहांद ू

र्नर्वसी जनवांची प्रशतशनधी म्हिनू शतलव आिांत्ि आले. शतन ेत े

्र्ीकवरले आशि आपल्यव प्रबांधवची तयवरी सरुु केली. त्यव 

प्रबांधवची रूपरेषव सर्वानिुत े सवधवरि अिी ठरर्ण्यवत आली. 

त्यवचव हव सवरवांि :  

सवरवांि  

 "शहांद ू धिा हव सनवतन धिा आह.े तो प्रत्यि अनभुर्वर्र 

आधवररत आह.े शर्श्ववच्यव आशि आपल्यव अश्तत्र्वचे िवस्त्र 

म्हिजे अध्यवत्ि आशि अध्यवत्िवर्र आधवररत शहांद ू धिा हव 

िवस्त्रोक्त धिा आह.े"  

"हव असव धिा आह े जिेे "तमु्ही दरे् पवशहलवय कव?" ह्व 

प्रश्नवलव खिखिीत उत्तर शिळते. "होय, िी दरे् पवशहलवय, अगदी 

त ूिलव पवहतो आहसे तसव, शकां बहुनव त्यवपेिव ्पष्ट, आशि तझुी 

इच्छव असेल तर तलुव सदु्धव पवहतव येईल."  

"शहांद ू धिा कोिवलव पवपी सिजत नवही तर उलट सवांगतो 

"तमु्ही अितृवचे पतु् आहवत." आशि जरी तिुच्यव हवतनू कवही 

दषु्कृत्य घर्ले तर त्यवतनू बवहरे पर्ण्यवचव िवगा दवखर्तो."  

"शहांद ू धिवात कोित्यवही प्रकवरची सक्ती नवही. आहवर, 

पोिवख, दवढी - केिरचनव, ह्वचे पिूा ्र्वतांत्र्य आहे. अगदी 



प्रविानेची सदु्धव सक्ती नवही. दरे्वचे अश्तत्र् िवन्सय करण्यवची सदु्धव 

सक्ती नवही."  

"शहांद ू धिा किा शसद्धवांत आशि पनुजान्सि ह्वच्यव पढेु जवऊन 

प्रयत्नर्वदवलव प्रोत्सवहन दतेो. किा शसद्धवांत हचे सवांगतो शक तिुच े

किा तिुच ेनिीब घर्र्ते आशि म्हिनू तिुच्यव आजच्यव किवानेच 

तिुचव उद्यवचव भशर्ष्यकवळ ठरेल. एव्हढेच नवही तर किा करण्यवची 

िवस्त्रोक्त पद्धत सदु्धव सवांगतो. पि त्यवच रे्ळेस पढुच्यव जन्सिवतील 

खोटी ्र्प्ने आशि आश्ववसने दते नवही."  

"शहांद ूधिा किाठ किाकवांर् िवन्सय करत नवही, पि त्यवचव शनषधे 

ही करत नवही तर त्यवलव अध्यवत्िवतील एक प्रविशिक गौि पवयरी 

सिजतो आशि त्यवच्यव पलीकरे् जवयलव सवांगतो." 

"शहांद ूधिा फक्त नैशतक आचवर - शर्चवर ह्वांची शनयिवर्ली 

नवही, तर तो िक्ती ची उपवसनव आशि शतचव अनभुर् ह्वर्र 

आधवररत आह.े सर्ा शर्श्ववलव चवलर्िवरी िक्ती - शतलव नवर् 

कोितेही द्यव, त्यव िक्तीच े प्रकटीकरि, शतच्यविी एकरूपतव, 

ह्वर्र आधवररत जीर्न िैली म्हिजे शहांद ूधिा." 

"त्यव िक्तीची तीन रूपे म्हिजे ज्ञवन भक्ती आशि किा."  

"शहांद ूधिवात पांि आशि उप-पांि ह्वच्यव िवन्सयतेसवठी कोिवचव 

छळ होत नवही. शकां र्व एखवद्यव सत्यवच्यव ्िवपनेशर्रुद्ध 



सत्यवग्रहींर्र अत्यवचवर होत नवही. इि ेर्वद शर्र्वद ह्वांची एक िोठी 

गौरर्पिूा परांपरव आह.े"  

"शहांद ू धिा रै्यशक्तक ्र्वतांत्र्यवची गळचेपी करत नवही तर 

त्यवलव सांरिि दतेो."  

"शहांद ूधिा शर्ज्ञवनवलव चवलनव दतेो, सांगीतवलव िहत्र्वचे ्िवन 

दतेो, कलेलव उत्तेजनव दतेो, प्रयोग आशि पररर्तानवलव जीर्नवचव 

एक भवग सिजतो. कोिवलव आशि किवलवही बशहष्कृत करत नवही 

तर सबळ आशि उदवत्त करतो."  

"शहांद ू धिवालव रवजकीय िहत्र्वकवांिव नवही. कोिीही शहांद ू

धिवाचव सत्तवांतरवसवठी, रवजय शकां र्व प्रदिे बळकवर्ण्यवसवठी, शकां र्व 

कोित्यव सिवजवलव गलुवि बनर्ण्यवसवठी, उपयोग करू िकत 

नवही."  

"िविसवची आशि पयवायवने सिवजवची आध्यवशत्िक उन्सनती 

करिे हवच शहांद ूधिवाचव एकिेर् उद्दिे आह.े हव एकच धिा असव 

आह े जो सवांगतो शक आध्यवशत्िक उन्सनती िळेु आशिाक आशि 

सविवशजक उन्सनती आपोआप येते. पि आध्यवशत्िक उन्सनती शिर्वय 

झवलेली प्रगती शटकत नवही. आध्यवशत्िक उन्सनती िध्ये च 

उत््वांतीची बीजे रोर्ली जवतवत. आध्यवशत्िक उन्सनती शिर्वय 

उत््वांती होिे नवही."  



"शहांद ूधिा जवितो शक अध्यवशत्िक िकु्ती हव एक प्रर्वस आह े

आशि तो अध्यवशत्िक िक्तीच्यव िदतीने आशि सहकवयवाने च िक्य 

आह.े अध्यवशत्िक िकु्ती ही फक्त अनभुर्ण्यवची गोष्ट आह,े 

Singularity ह े त्यवचे शर्ज्ञवनवतील नवर् आह.े शहांद ू धिवाने हव 

प्रर्वस पिूा केलेलव आह ेआशि पवठीिवगनू येिवऱ्यव प्रर्विवांसवठी 

ह्व प्रर्वसवचव रवजिवगा आखनू ठेर्लव आह.े"  

"हव रवजिवगा सवकवर भक्तीचव आह.े ितूीपजूेचव आह.े 

शनरवकवर शह फक्त अनभुर्ण्यवची गोष्ट आह ेआशि सरुुर्वतीपवसनू 

हव अनभुर् प्रत्येकवलव घेतव येईल असे नवही. जर सरुुर्वतच झवली 

नवही तर प्रर्वसच िवांबतो हव िवनर्जवतीचव इशतहवस आह.े"  

"शबांद ूची व्यवख्यव केली तरी तो शदसत नवही, तो आखतव यते 

नवही, त्यवची फक्त कल्पनव केली जवऊ िकते. पि त्यवलव टींब 

म्हांटले तर कवगदवर्र आखनू आशि एकवलव एक जोरू्न रेषव होते 

आशि शनरशनरवळे आकवर शनिवाि होतवत, त्यवर्र भशूिती ची प्रिेय े

िवांर्तव येतवत. तेंव्हव शहांद ूधिा प्रर्वसवच्यव सरुुर्वतीलव शनरवकवरवचव 

हट्ट धरत नवही. सवकवरवतनू शनरवकवरवकरे् असव हव प्रर्वस िेर्टी 

िकु्तीकरे् घेऊन जवतो. ितूीपजूव ही शहांद ू धिवाची िवनर्जवतीलव 

शदलेली दिेगी आह.े ही प्रर्वसवतील शिदोरी आहे, शहांद ूधिा ह्व 



प्रर्वसवतील खवच खळगे जवितो, त्यवने हव प्रर्वस शकत्यकेदव 

शकत्यके र्वटवांनी पिूा केललेव आह.े" 

"ह्व अशतिय खर्तर प्रर्वसवत तमु्हवलव िदतीचव हवत 

दणे्यवसवठी कधी कधी जो धवर्नू येतो, जयवन ेहव प्रर्वस पिूा केलेलव 

असतो, तो पवठीिवगे येतो केर्ळ तिुच्यवसवठी, त्यवलव अर्तवर 

म्हितवत. तो तिुचे शचखलवत रुतलेले चवक बवहरे कवढतो. हव 

इशतहवस आह,े त्यवचव उपहवस केल्यवने आपलव िवांबलेलव प्रर्वस 

शतिेच सांपतो." 

"ह्व प्रर्वसवचव भवग म्हिनू शहांद ूधिवाने अनेक िवस्त्रे, कलव, 

कौिल्य तयवर केली आशि पिूात्र्वलव नेली. योग, आयरेु्द, ध्र्नी, 

कवळ (िहूुता िवस्त्र, जयोशतष िवस्त्र), त्यव बरोबरच शर्ज्ञवन जसे 

गशित, भवषव, ्िवपत्य, र्न्पती िवस्त्र, जीर् जांत ूिवस्त्र, इत्यवदी."  

"शहांद ू धिा िवनतो शक अध्यवशत्िक ऱ्हवस ही अर्नतीची 

सरुुर्वत असते. प्रिि धिा बरु्तो आशि नांतर सिवज रसवतळवलव 

जवतो. हव सदु्धव िवनर् जवतीचव इशतहवस आह.े म्हिनू शहांद ूधिा, 

धिवांतरवचव तीव्र शनषेध करतो. िोह, आशिष आशि प्रलोभने, शकां र्व 

जलुिू र् जबरद्ती करून धिवांतर करण्यवचव तीव्र शनषधे करतो. 

गैरफवयदव शकां र्व ्र्विा ह्वसवठी केलेल्यव धिवांतरवचव शनषधे करतो. 

धिवांतर ह े सविवशजक अर्नतीचे एक लिि आह.े धिवांतर ह े

रवजकीय िहत्त्र्वकवांिेचे सवधन आह.े गेल्यव २००० र्षवाचव िवनर् 



जवतीचव इशतहवस हव परुवर्व आह.े म्हिनू धिवांतर िवांबले पवशहजे, 

िवांबर्ले पवशहजे." 

"ह्व प्रयत्नवांची पढुची पवयरी म्हिजे जयवांचे अिव प्रकवरे 

धिवांतर झवले आह ेआशि असे जे शहांद ूधिा सोरू्न गेल ेअसतील 

त्यवांनव पनु्सहव शहांद ूधिवात घेतले पवशहजे. शहांदूांची घर र्वपसी ही सदु्धव 

रवजकीय गरज सिजनू शतलव रवजसते्तचव र्रद ह्त शिळवलव 

पवशहजे."  

"आजपयांत इशतहवसवत सर्वात जव्त ्ूर, पविर्ी, अशतिय 

प्रदीघा - अिव धवशिाक अत्यवचवर, छळ, आशि धवशिाक अशत्िि 

- ह्वांनव शहांद ूधिवालव सविोरे जवर्े लवगले आह.े शहांद ूधिा शजर्ांत 

रवशहलव तर जगवलव अध्यवत्िवची र्वट सवपरे्ल. नवहीतर 

िविसवतील पि ुिविसवर्र िवत करेल आशि जग परत एकदव िध्य 

यगुवत जवईल." 

"शहांद ू धिा आशि शहांदूांच्यव पनुरुत्िवनवत च जगवचे भशर्ष्य 

सखुरूप रवहील." 

" || धिो रिशत रशितः ||"  

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

ब्रह्मपतेु्च्यव परुवने िजरुवांची ती र््ती पिूा र्वहून गेली. 

आधीच अठरव शर्श्व ेदवररद््रय. अन्सनवचव एक घवस शदसलव तर 

पढुचव कधी शदसेल िवशहत नवही. कपर्व नवही. रवहवयलव घर नवही. 



र्ोके टेकवयलव धरती नवही. सगळीकरे् पविी नवहीतर शचखल. 

आजर्रच्यव िेहनतीलव एकव रवत्ीत धरु्नू नेले शनसगवाने. कोिवचव 

िदतीचव हवत नवही. सहवनभुतूीचव िब्द नवही. आपिच रर्वरे् धवय 

िोकलनू. आपिच आपले अश्र ूपसुवरे्. िनू्सयवतनू उभे रवहवर्,े उभ े

करवर्े ्र्तःलव आशि भईुसपवट झवल्यवर्र िवतीत शिसळून जवरे्. 

दर दोन तीन र्षवांनी परुवत नवहीतर आगीत आयषु्यवच्यव शचांध्यव 

शचांध्यव व्हवव्यव. िनू्सयवच्यव पढेु शगनतीच नवही. किवचीच िवश्वती 

नवही. सरुिव नवही. लेकरवांच्यव, बवय बवपर््यवांच्यव हवल अपेष्टवांनव 

अांत नवही. धशनक उन्सर्गे - दवांर्गे, पोलीस, िर्वली गुांर् पुांर्, ह्वांच्यव 

सवसेशिरवतनू र्वचर्वरे् कोिव कोिवलव. कसलव धिा आशि कसले 

किा. एक ििवचे शजिे शतिे जो पढुचव िि उसनर्वर दईेल तोच 

धिा.  

सजुवतव चे शिदय शपळर्टून गेले परुवच्यव आशि धिवान्सतवरच्यव 

बवतम्यवांनी. ती शचर्ली. शतने ठरर्ले, जवब शर्चवरवयचव. कौल 

लवर्वयचव. पि िहवदरे्वशिर्वय कोि होते शतिे शतचे जवब 

शर्चवरवयलव. ती दरे्ळवत जवऊन िहवदरे्वच्यव शपांर्ीसिोर बसली. 

दःुखवच्यव शतरीशिरीत, िनवतल्यव िनवत आ्ोि आशि सांतवपवने 

िहवदरे्वलव बोल लवर् ूलवगली. ती दिली, िकली, हतवि झवली, 

िन आ्सत सांकोच होत, आत आत खोलवत बरु्वले. तेंव्हव 

िनवलव एक कोिीतरी अांत्ि सिजवर्ण्यवचव प्रयत्न करू लवगले. 



शदलवसव दऊेन आिेने आश्व्ि करण्यवचव प्रयत्न करू लवगले. 

असव शकती रे्ळ गेलव पि सजुवतव चे सिवधवन झवले नवही. आज 

उत्तर शिळवल्यवशिर्वय इिनू उठिवर नवही, हव शतचव शनधवार होतव. 

शकतीही र्वट पवहवयलव लवगली तरी ती िवांबिवर होती. त्यव ग्लवनीत 

िध्येच शतलव ती स्त्री भेटली. शतने शतलव जर्ळ घेतले, कुरर्वळले 

आशि गढू हसली. आशि एकव िहवकवय आकृतीत शिरली र् 

शर्सशजात झवली. आतव ती आकृती िोठी िोठी होत गेली. ती आशि 

शतच्यव सीिवरेषव धसूरपिे ्पांदन करत होत्यव. त्यव सीिवरेषव 

सगळीकरू्न जि ूअनांतवपयांत पसरत होत्यव. त्यव आकृतीत शजकरे् 

पवहवर्े शतकरे् तेज्र्ी सर्व पर्लव होतव. आशि गढू असव 

प्रकविवचव अभवर् सदु्धव होतव. जि ू शदर्स आशि रवत् िेजवरी 

िेजवरी असवरे्त. हळू हळू शतची जविीर् र्वढली आशि शतलव ती 

पिूा आकृती जविर्ली. अखांर् ् पांशदत, अखांर्पिे र्दृ्धींगत, अनांत, 

परुवि परुुष.  

"सजुवतव, पहव. ह ेसुद्धव िवझेच एक रूप आहे. शर्श्वरूप. अनांत. 

र्वदळवतील धरुवळ्यव प्रिविे कवळ आशि आकवि (space) 

िवझ्यविध्ये इत्ततः पसरले आहते. आशि िवझ्यवच तेजविळेु 

त्यवांचे अश्तत्र् जविर्ते आह.े कोठे ते सांशिप्त (finite infinity) 

भवसतवत तर कोठे शर््ततृ. कोट्यवर्धी प्रकवि र्षे पसरलेलव हव 

शर्श्ववचव पसवरव अखांर् ्पांदन करतो आह ेतो िवझ्यवतील िक्तीिळेु 



आशि िवझ्यवत तो सविवर्ललेव आह.े त्यवचव आदी िध्य आशि 

अांत नवही.  

िवझ्यविध्ये अगशित आकवि गांगव, तवरे, तवरकवपुांज, अगशित 

कृष्ि शर्र्रे, तेजःपुांज घनदवट िेघ आशि अगशित सयूा, ग्रह - 

उपग्रह, ह्वांनी भरून उरिवरे. पांच िहवभतूवांच्यव पेिव सकू्ष्ि आशि 

शर्रवट. िवझ्यविध्ये ह्वांची उत्पत्ती आह े आशि िवझ्यविध्येच 

शर्लय. अनांत उजवा ने नटलेले ह ेरूप. एकवच र्ेळी उजेचे अनेक 

िहवसवगर उसळतवनव शदसत आहते. त्यवांनव एकवच र्ळेी भरती 

आशि ओहोटी, प्रत्येक उत्पत्ती बरोबर कवळवचव जन्सि होतवनव 

शदसतो आशि प्रत्येक प्रलयवत कवळवचव अांत होतवनव शदसतो. 

अगशित सां्कृती िुांग्यवांच्यव र्वरुळवप्रिविे त्यव त्यव शकनवऱ्यवर्र 

भरतीलव उभ्यव रवहतवत आशि ओहोटीलव र्वहून जवतवत. शकत्यके 

शठकविी तर सां्कृतीचव उदय व्हवयचव आह.े कवही शठकविी 

सां्कृती पिूा उिलण्यव आधीच ती नष्ट झवलेली शदसते आह.े त्यव 

सर्ा श्ित्यांतरवत िीच कवरक आह.े ्िळ - कवळ सवपेि आशि 

उजेच्यव ्तरवनसुवर िवस्त्रीय शनयिवांची धवरिव होते आशि प्रत्यके 

सांदभवाबरोबर शनयि बदलतवत. िवझ्यविध्ये सगळ्यवांची धवरिव होत े

आशि शर्घटन होते. सर्ा घटनवांचव अशधष्टवतव िीच आह,े त्यव घटनव 

िवझ्यविध्येच घर्तवत आशि त्यवांचव पररिवि शह िीच आह.े सांपिूा 

शर्श्ववचव हव अनांत असव पसवरव तलुव एकव दृष्टी िेपवत शदसतो, 



जविर्तो आह,े कवरि तझु्यव शनशित्तवने िवझीच तिी इच्छव आह.े 

त ूिलव शप्रय आहसे. िवझ्यव इच्छेनसुवर तझु्यवकरू्न िवझे आिखी 

कवया व्हवयचे आह.े त ूिवझीच आहसे आशि िी तझुव आह ेआशि 

योग्य रे्ळी आपि पनु्सहव एकत् येऊ."  

आनांदवच्यव लवटवांनी हळूहळू शतलव अलगद शकनवऱ्यवर्र 

आिनू सोर्ले. तरीही खपू रे्ळ ती तिीच ्तब्ध बसनू िहवदरे्वच े

्तर्न करत रवशहली.  

|| शचदोहि शचदोहि शचदवनांद रूपः शिर्ोहि शिर्ोहि ||  

|| शचदवनांद रूपः शिर्ोहि ||  

|| शिर्ोहि || 

हळू हळू शतचव जप अजपवजप# झवलव. जपवत श्ववस आशि 

श्ववसवत जप गुांफून एकर्टलव. 

"शिठवची बवहुली सिदु्रवलव जवब शर्चवरवयलव सिदु्रवत गलेी, 

ती परत नवही शदसली. शतच्यव दःुख आशि रे्दनेलव सिदु्रवने 

आपलेसे केले आशि सिदु्रवच्यव िक्तीलव शतन े आत्िसवत केले. 

सिदु्रविी ती एकरूप झवली." 

**********  

  



अितार  

_______________________ 

 

अर्तवर ही शहांदूांची एक सर्वात सुांदर, अदु्भत, शर्श्व व्यवपनू 

उरिवरी, िहवन सांकल्पनव आह.े एक अशर्चल श्रद्धव आह.े शहांदनुी 

िवनर् जवतीलव शदलेलव सर्वात रोिवांचकवरी शर्चवर आह.े आशि ते 

एक प्रत्यि र्व्तर् ही आह.े 

अर्तवर म्हिजे कवय? तर 'SINGULARITY' 

PERSONIFIED.  

जेंव्हव ह े व्यक्तीकरि शकयविील नसते तेंव्हव शतलव ितूी 

म्हितवत आशि जेंव्हव ह े स्ीय, सजीर् असते तेंव्हव त्यवलव 

अर्तवर म्हितवत.  

शहांदूांचे असे म्हििे आह ेशक ह ेव्यक्तीकरि घर्ते, घर्ल ेआह े

आशि पढेुही र्वरांर्वर घर्िवर आह.े शनरवकवरच सगिु सवकवर आह े

आशि सवकवर हचे शनगुाि शनरवकवर आह.े  

शबांद ू - भशूितीतील िध्यर्ती सांकल्पनव. जयवलव उांची नवही, 

लवांबी नवही, रुां दी नवही, त्यवलव र्ोळ्यवसिोर आितव यते नवही, 

जवितव येत नवही, जयवलव ्पिा करतव येत नवही, जयवचे गिु र्िान 

नकवरवत्िक करतव येते, जे सहजवसहजी आकळत नवही, अिी शह 



सांकल्पनव. पि म्हिनू भशूितीचे शसद्धवांत नवकवरतव येत नवहीत, 

त्यवर्र आधवरलेले व्यर्हवर खोटे ठरत नवहीत. त्यव अनेक शबांदनुव 

जोर्िवरी रेषव सगळयवांनव शदसते आशि भशूितीची प्रिेये शसद्ध करतव 

येतवत. तसेच अव्यक्त Singularity चे िेट आकलन होिे िक्य 

नवही, पि ह्व व्यक्तीकरिविळेु त्यवचव प्रत्यय यतेो. त्यविळेु 

जगण्यवस आधवर शिळतो, जीर्नवलव शदिव शिळते. आशि कधी 

कधी ह ेव्यक्तीकरि एखवद्यव ् पिा रेषेप्रिविे र्तुाळवच्यव पररघवर्रील 

शबांदलुव पररघव बवहरेचव अनभुर् शिळर्नू दतेे. 

शबांदचूे अश्तत्र् िवन्सय केल्यवर्र रेषेचे शकां र्व त्यव रेषवांनी 

बनलेल्यव शत्कोिवचे, चौकवनवचे शकां र्व र्तुाळवचे अश्तत्र् 

नवकवरिे ही एक अतवशका क आशि असिांजस गोष्ट आह.े शकां र्व 

त्यवतील एकवच आकवरवचे अश्तत्र् ्र्ीकवरिे आशि बवकीच्यव 

आकवरवनव नवकवरिे शह सदु्धव एक अतवशका क आशि असिांजस गोष्ट 

आह.े 

जयव सिवजवनव ह ेकळले नवही त्यवांनव जीर्नवची भशूिती िवांर्तव 

आली नवही, त्यवांनव कोित्यवच 'आकवरवची' गशिते सोर्र्तव आली 

नवहीत. त्यवांनव कोित्यवच रेषेर्र पढेु जवयलव जिले नवही. त्यवांनव नव 

शत्शितीत जगतव आले नव शत्शितीच्यव बवहरे जवतव आले.  

********** 



आज दसुऱ्यवांच्यव चकुीच्यव प्रभवर्वने आिची शह श्रद्धव 

र्ळिळीत झवली आह ेआशि आम्ही गोंधळून गेलो आहोत. अिव 

र्ेळी जो अर्तवर एखवद्यव ्पिा रेषे प्रिविे आम्हवलव र्तुाळवच्यव 

बवहरेील र्वट दवखर्नू गेलव त्यवचव अभ्यवस होिे जरूर आह.े तो 

आम्हवलव आिची श्रद्धव परत शिळर्ण्यवस िदत करेल. आिच्यव 

भशूितीतील शसद्धवांतवची नर्ीन शसद्धतव िवांर्ण्यवस िदत करेल. ह े

कवि इतके अशभनर्, ्वांशतकवरी आशि आव्हवनवत्िक असेल, शक 

ते बवकीच्यव सिवजवनव सदु्धव पि दिी असेल.  

र्ोळ्यवांर्रची खोट्यव शर्ज्ञवन शनषे्ठची झवपरे् फेकून शदली तर 

कळेल कवलचे तत्र्ज्ञवन आजचे गशित / शर्ज्ञवन आह े आशि 

आजचे गशित / शर्ज्ञवन उद्यवचे तत्र्ज्ञवन असेल.  

********** 

श्री रविकृष्ि परिहांस ह ेएक अर्तवर होऊन गेले. (१७-०२-

१८३६ ते १६-०८-१८८६.) त्यवांचे पिूा चररत् त्यवतील बवरीक 

सवरीक घटनव सदु्धव शलहून ठेर्लेल्यव आहते. त्यवांचे बोलिे चवलिे, 

दनैांशदन व्यर्हवर, त्यवांची असवधवरि सवधनव, त्यवांच्यव सांबांधी 

घर्लेले चित्कवर, त्यवांनी ्र्तः शर्षयी, इतरवांशर्षयी सवांशगतलेल्यव 

अदु्भत गोष्टी, त्यवांनी शदलेले आशि प्रत्यि जगलेले रे्दवांत तत्र्ज्ञवन 

- ह्वचव सखोल अभ्यवस केलव तर अर्तवर म्हिजे कवय त े



कळवयलव िदत होईल. श्री रविकृष्िवांचे आयषु्य सिजले तर 

'singularity personified' म्हिजे कवय ते कळेल. 

१. कविीपरु येिील बगीच्यवत गळ्यवच्यव रोगवने आजवरी 

असतव एक शदर्स ते जर्ळच्यव िांर्ळींकरे् पवहून म्हिवले "ह्व 

रे्ळी कुठे एखवदव आर्ळव शिळेल कव? तोंर्वलव चर् म्हिनू किी 

ती नवही. जर एखवदव आर्ळव चघळवयलव शिळेल तर शकती छवन 

होईल?" ते शदर्स आर्ळ्यवचे नव्हते. म्हिनू ह्व र्ेळी आर्ळव 

कसचव शिळतो असे र्वटून सर्ा जि शनरविेने ्र््ि बसले. पि श्री 

नवग िहविय ह्वांनव खवत्ी होती शक जयव अिी श्री रविकृष्िवनव 

आर्ळे खवयची इच्छव झवली आह ेत्यव अिी कोठे नव कोठे तरी 

आर्ळे असिवरच, आशि तसे ते श्री नवग िहवियवांनव सवपर्ले. 

आर्ळे नसते तर त्यवांनव तिी इछवच झवली नसती. इच्छव होि े

आशि ती पिूा न होिे म्हिजे 'singularity' लव नवकवरिे, 'Big 

Bang' लव नवकवरिे, ह्व शर्श्ववचे अश्तत्र् नवकवरिे. ह ेशर्श्व, शर्श्व 

िन (अर्तवर) आशि त्यवांनव धवरि करिवरी िक्ती - तीनही 

एकरूपच आहते. ह्व एकरूपतेचे िवस्त्रीय नवर् आह े

'singularity'. 

अिव 'िलु्लक' घटनव / गोष्टी, त्यवांच्यव, त्यवांच्यव अांतरांग 

शिष्यवांच्यव, ्र्विी शर्रे्कवनांदवांच्यव आयषु्यवत इतक्यव रे्ळव 



शबनचकूपिे घर्ल्यव आहते शक त्यव योगवयोगवने घर्ल्यव अस े

म्हिि ेधवर्सवचे ठरेल. (statistics िध्ये) जर १०० पैकी १०० 

र्ेळव सवांगनू छवप शकां र्व कवटव पर्लव तर त्यवलव probability 

म्हित नवहीत. 

2. सन्सयविवने सांचय करू नये. ह्व शनयिवप्रिविे श्री 

रविकृष्िवांनव सांचय र्जया होतव. एकदव ठरले शक िग चुकून सदु्धव 

सांचय होण्यवची िक्यतव नवही. त्यवांची श्िती अिी होती शक 

बटव्यवत घवलनू पवने र्वगर्ण्यवची सोय नवही, शक िौचवलव गेल्यवस 

हवतवलव लवर्वयलव म्हिनू तेिनू िवती सदु्धव आिवयची सोय नवही. 

अांगवर्रील र्स्त्रवस कुठे एखवद्यव टोकवलव सदु्धव एखवदी लहवनिी 

गवठ िवरवयची सोय नवही. कवरि गवठ म्हटले शक सांचयवची कल्पनव 

आलीच. कुठे गवठ िवरल्यवस त्यवांचव श्ववस गदुिरून जवई र् हवत 

पवय र्वकरे् शतकरे् होऊन जवत. 

िहेंद्रने एकदव रविलवल जर्ळ पवच रुपये शदले. तो गेल्यवर्र 

रविलवलने ते श्री रविकृष्िवनव सवांशगतले. "ह े पैसे तो कोिवसवठी 

दऊेन गेलव?" "आपल्यवसवठी." प्रिि त्यवांनव र्वटले "बरे झवले, 

दधुवचे पैसे द्यवयचे आहते, तेव्हढे तरी दऊेन टवकू." "पि कवय? 

रवत्ी जरव कुठे र्ोळव लवगतो न लवगतो तोच झोपेतनू धर्पर्त 

उठलो. छवतीर्र जि ू एखवद े िवांजर ओरबवर्त आह े !!! तसवच 



रविलवल करे् गेलो आशि त्यवलव शर्चवरले 'आरे, ते पैसे तझु्यव 

चलुतीसवठी तर नवही शदले? तो म्हिवलव, नवही. तरी ते पैसे त्यवने 

परत शदले तेंव्हव र्वचलो." 

एकदव शर्श्व िनवने (अर्तवरवने) कवही ठरर्ले शक ते घर्लचे 

पवशहजे. फक्त र्वशचक आशि िवनशसक अिवाने नव्ह े तर कवशयक 

कृतीतनू सदु्धव. प्रशतशिप्त श्ये प्रिविे. प्रत्यि शर्श्व आशि शर्श्व िन 

आशि िक्ती ह्वांची सांपिूा एकरूपतव ह ेशत्कवलवबवशधत सत्य आह.े 

३.  कवांचन त्यवग हव श्री रविकृष्िवांच्यव हवर्ीिवसी इतकव 

शखळलव होतव शक त्यवांनव पिैवचव ्पिाही सहन होत नसे. ्पिा 

केल्यवस श्ववस गदु्मरल्यवसवरखव होऊन त्यवांच्यव अांगवलव शर्ांचर्वने 

नवांगी िवरल्यवसवरख्यव रे्दनव होत र् हवत पवय र्वकरे् शतकरे् होऊन 

जवत. पैसव तर कवय कोित्यवही धवतचू्यव भवांर््यवलव सदु्धव ते ्पिा 

करू िकत नसत.  

एकदव ्र्विी शर्र्ेकवनांदवनी आपल्यव गरुुजींची परीिव 

घेण्यवचव बेत केलव. श्री रविकृष्ि जरव बवहरे जवतवच त्यवांच्यव 

शबछवन्सयवखवली एक रुपयव सवरून ठेर्लव. आशि ते र्वट पवहत 

बसले. शबछवन्सयवर्र बसतवििी अांगवलव कवहीतरी टोचल्यवप्रिवि े

शकां कवळी फोरू्न श्री रविकृष्ि शबछवन्सयवबवहरे येऊन उभ े रवशहले. 

त्यवांच्यव सर्ा अांगवलव रे्दनव होत होत्यव. शर्रे्कवनांदवांशिर्वय खरव 



प्रकवर कोिवलव ठवऊक नव्हतव. शबछवनव उ्कटलव तेंव्हव खवलनू 

एक रुपयव खिकन बवहरे पर्लव आशि श्री रविकृष्िवांच्यव ध्यवनवत 

सर्ा प्रकवर आलव. 

त्यवग हव कवयवर्वचविने करूनच झवलव पवशहजे असे ते म्हित. 

त्यवांचे आचरि ही तसेच होत.े  

४. एक शदर्स रवत्ी आठ नऊ चे सिुवरवस श्री रविकृष्िवांच्यव 

टवळूतनू रक्त शनघ ूलवगनू ते िखुवर्वटे एक सवरखे बवहरे परू् लवगले. 

त्यव रक्तवचव रांग अगदी कवळव कुट्ट होतव र् ते इतके दवट होते शक 

कवही तोंर्वतनू बवहरे पर्ले र् कवही दवतवस टोकवस शचकटून, 

र्र्वच्यव पवरम्ब्यवप्रिविे लोंब ू लवगले. तोंर्वत बोळव दवबनू रक्त 

दवबनू धरण्यवचव खपू प्रयत्न केलव, पि व्यिा. नेिके त्यव शदर्िी 

कवली िांशदरवत एक चवांगलव सवध ू आलव होतव. हव सवरव गोंधळ 

ऐकून तोही तेिे आलव आशि रक्तवचव रांग आशि ते जिेनू बवहरे 

शनघत होते ती जवगव ह्वांची परीिव करून म्हिवलव, " शभऊ नकव, 

रक्त बवहरे आले शह फवर चवांगली गोष्ट झवली. त ूयोग सवधनव करीत 

असतोस असे शदसते. ह्व सवधनेच्यव प्रभवर्वने सषुिुनेचे तोंर् 

िोकळे झवले असनू िरीरवतील रक्त र्ोक्यवकरे् र्र चवलले होते. त े

र्ोक्यवत न जवतव असे िध्येच तोंर्वतनू बवहरे शनघवले हे फवरच 

चवांगले झवले. ते जर र्ोक्यवत गेले असते तर तलुव जर् सिवधी प्रवप्त 



झवले असती र् ती िग कवही केले तरी भांगली नसती. तझु्यवकरू्न 

जगदांबेचे कवही शर्िेष कवया व्हवर्यवचे आह ेम्हिनूच शतने तलुव ह्व 

सांकटवतनू र्वचर्ले असे शदसते." 

शर्श्व, शर्श्व िन आशि त्यवांनव धवरि करिवरी िक्ती ह्वांची 

सर्ाकवलीन एकर्वक्यतव असते. भशर्ष्यवतील कवयवासवठी केर्ळ 

अध्यवशत्िक र् िवनशसक नवही तर भौशतक (कवशयक) शसद्धतव सदु्धव 

असवर्ी लवगते. हचे र्वरांर्वर शदसते.  

आशि ह े भशर्ष्यवतील कवया कोिते, कस,े कवय ्र्रूपवचे, 

आशि त्यवसवठी कवय लवगते, हे कोिी, कें व्हव, कव ठरर्ले असेल?  

आशि दसुरी एक गोष्ट म्हिजे भवरतवत िरीर िवस्त्र, योग, 

अध्यवत्ि ह्वांचे शकती सखोल र् एकवशत्िक ज्ञवन, (कोित्यवही 

उपकरिव शिर्वय) उपलब्ध आह े ह्वची शह शकां चीतिी झलक 

आह.े (ह े अरुि िौरी म्हितवत त्यवप्रिविे िवनशसक भ्रि शकां र्व 

िनवचे खेळ नवहीत.)  

५. कवली िांशदरवजर्ळ बवब ू िांभ ू चांद्र िशल्लक ह्वांचव एक 

दर्वखवनव असे. श्री रविकृष्िवांनव पोट दखुीची व्यिव होती. एक 

शदर्स ते िांभ ूचांद्रवांकरे् गेले असतव त्यवांचे पोट दखु ूलवगले. तेंव्हव 

िांभ ूचांद्र म्हिवले, "आपल्यवलव िी एक दोन अफूच्यव गोळ्यव दईेन. 

परत गेल्यवर्र त्यव खव, म्हिजे पोट दखुिे रवहील." बोलण्यवच्यव 



नवदवत दोघेही शह गोष्ट शर्सरून गेले. श्री रविकृष्ि परत जवर्यवस 

शनघवले आशि दहव र्ीस पवर्ले गेल्यवर्र त्यवांनव गोळ्यवांची आठर्ि 

झवली. परत येऊन पवहतवत तो िांभ ूचांद्र शनघनू गेले होते. तेंव्हव 

एर्ढ्यवसवठी त्यवांनव किवलव हवक िवरवयची, असव शर्चवर करून 

compounder करू्न अफूच्यव दोन गोळ्यव घेऊन ते परत शफरले. 

पि र्वटेत आल्यवर्र त्यवांनव नीट चवलर्ेनवच ! पवय र्त्यवने न जवतव 

नवल्यवच्यव बवजलूव ओढ घऊे लवगले. असे कव होते, र्वट तर 

चकुली नवही नव असव सांिय येऊन िवगे र्ळून पवहतवत तो िवगील 

र्तव नीट शदसत होतव. िग िांभ ूचांद्रवच्यव फवटकव पयांत परत गेले र् 

शतिनू र्तव नीट पवहून घऊेन परत शफरले. तरी सदु्धव तसेच. त्यवांच्यव 

पवयवांनव र्तव नीट सवपरे्नवच. चवलवर्यवस लवगवर्े, पि पवयवांनी 

सरळ जवण्यवचेच नवकवरवर्े. असे दोन तीन र्ेळव झवल्यवर्र ते शनरवि 

होऊन र्त्यवत बसले. तो एकवएकी त्यवांच्यव िनवत आल,े िांभ ूतर 

म्हिवलव होतव, िवझ्यव जर्ळून गोळ्यव घऊेन जव, पि तस ेन करतव 

र् त्यवलव न कळशर्तव िी त्यवच्यव compounder करू्न गोळ्यव 

घेऊन चवललो आह.े म्हिनूच आई िलव येिनू जवऊ दते नसवर्ी. 

िांभलूव शर्चवरल्यवशिर्वय गोळ्यव दिेे compounder लव योग्य 

नवही आशि दसुऱ्यवकरू्न घेऊन जविे िलवही योग्य नवही. तर अिव 

रीतीने गोळ्यव नेण्यवत असत्य भवषि आशि चोरी ह ेदोनही दोष 

आहते. म्हिनू आई िलव येिनू जवऊ न दतेव इिेच अर्र्नू ठेर्ीत 



असवर्ी. असे लिवत यतेवच ते तत्कवळ दर्वखवन्सयवत परत गेले. तो 

तेिे compounder ही नव्हतव. तेंव्हव त्यवांनी दवरवतनूच गोळ्यवांची 

परु्ी आत टवकून 'ह्व तिुच्यव गोळ्यव आत टवकल्यव हो !!' अस े

िोठ्यवने ओररू्न आपलव र्तव धरलव. आतव ह्व र्ेळेस पवय ठीक 

चवलत होते आशि र्तवही नीट शदसत होतव. लर्करच ते आपल्यव 

खोलीत जवऊन पोहोचले.  

िनवत असत्य शर्चवरवचव उदय ही न होिे आशि 

कवयवर्वचविनकेरून, सत्यवचे पवलन करिे ह ेअर्तवरवचे ्र्भवर् 

रै्शिष््टय आह.े रवजव रवजविी रवजवबद्दल कधी खोटे बोल ूिकेल 

कवय ! Can Singularity and his manifestation ever be 

disagreed on anything ???  

6. एकदव ििरु बवब ूआशि श्री रविकृष्ि ह्वांच्यवत र्वद उत्पन्सन 

झवलव, ििरु बवब ूम्हिवले, "ईश्वरवलव सदु्धव कवयद्यवप्रिविे र्वगवरे् 

लवगते. त्यवने एकदव केलेलव शनयि रद्द करण्यवचे त्यवलव सदु्धव 

सविर्थया नसते." श्री रविकृष्ि म्हिवले, "अरे, जयवने कवयदव केलव 

तो आपलव कवयदव र्वटेल तेंव्हव रद्द करील, शकां र्व त्यवच्यव जवगी 

शनरवळवच कवयदव सरुु करील, शह त्यवच्यव खिुीची गोष्ट आह.े" 

त्यवलव कवही ह े पटेनव. "लवल फुलवच्यव झवर्वलव नेहिी लवलच 

फुल यवयच,े पवांढरे कधी यवयचे नवही. कवरि शक त्यवने तसव शनयि 



केलव आह.े" श्री रविकृष्ि म्हिवले, "अरे, त्यवच्यव िनवत आल ेतर 

तो कवय र्वटेल ते करील, िग पवांढऱ्यव फुलवची ती कवय किव?" 

"दसुऱ्यवच शदर्िी झवउतलवकरे् गेलो असतव शदसले शक एकव लवल 

जव्र्ांदवच्यव झवर्वर्र एकवच र्हवळी लव दोन फुले असनू त्यवतील 

एक तवांबरे् लवल आशि दसुरे अगदी पवांढरे िभु्र आह े- तवांबर््यव 

रांगवची त्यवर्र छटव सदु्धव नवही. र्हवळी घेऊन ििरु करे् गेलो, त ू

नवही म्हित होतवस नव ह े बघ." र्हवळी नीट न्सयवहवळून, पवहून 

चशकत होऊन, तो म्हिवलव, हो बवबव ! िी हरलो." 

Singularity even after personification remains 

Singularity - all powerful, and has own logic behind 

any actions / events, which may not be apparent at 

the time but may be revealed in future. 

र्र र्र िलु्लक र्वटिवऱ्यव घटनव िधनू अर्तवर ह्व 

सांकल्पनेतील सवधवरि िनषु्य आशि त्यवांच्यवतील असवधवरि, 

अिवनर्ी गिुोत्कषा - िक्तीची परिवर्धी, दोनही शदसनू येतवत.  

7. रे्दवांत िवस्त्रवचव असव शसद्धवांत आहे शक िनषु्यवचे िनच 

त्यवचे िरीर तयवर करीत असते. आशि तीव्र र्वसनव आशि इच्छव 

ह्वांच्यव प्रबलतेने ते आयषु्यवच्यव प्रत्यके ििी बदलत असते. श्री 

रविकृष्िवांच्यव सवधनव कवली त्यवांच्यव दहेविध्ये भवर्नवांच्यव 



उत्कटतेने झवललेे बदल हे ह्व रे्दवांत शसद्धवांतवची उत्ति उदवहरि े

आहते. 

दव्य भवर्वतनू श्री िहवर्ीर हनिुवनवची सवधनव करीत असतव 

ते ्र्तःचे पिृक अश्तत्र् आशि व्यशक्तर् शर्सरले. ह्व शदर्सवत 

आहवर शर्हवरवदी सर्ा कवये हनिुवनवसवरखीच होत. आशि 

र्वनरवप्रिविे पवठीच्यव कण्यवचव िेर्टचव भवग अजिवसे एक इांच 

र्वढलव होतव. िहवशर्रवचव भवर् िनवतनू गेल्यवनांतर तो र्वढलेलव 

भवगही हळूहळू किी होत िेर्टी पशहल्यवसवरखव झवलव.  

िधरु भवर्वने श्री कृष्िवची सवधनव करीत असतव स्त्रीत्र्वची 

भवर्नव त्यवांच्यव रोि रोिवत शभननू गेली इतकी, शक ते आपि परुुष 

आहोत ह ेसदु्धव शर्सरले. त्यवांच्यव िरीरवची र् इांशद्रयवांची सर्ा कवि े

स्त्री िरीर प्रिविे होऊ लवगली. ह्व कवळवत, ्र्वशधष्ठवन च् 

असलेल्यव भवगवच्यव सर्ा रोि कुपवतनू दर िशहन्सयवस ठरवशर्क र्ेळी 

िोशित स्त्रवर् होत असे आशि तो शस्त्रयवांप्रिविे तीन शदर्स पयांत 

चवलत असे. नेसलेले र्स्त्र दशुषत होऊ नये म्हिनू ते त्यव कवळी 

कौपीन धवरि करीत असत. शिदय रवि ह्वलव सविीदवर होतव. 

शिदय रवि त्यवांच्यव सांपिूा १२ र्षवाच्यव सवधनव कवळवत त्यवांचव 

पवठीरवखव आशि सविीदवर होतव. 



सवधनव शकती तन्सियतेने, शकती तीव्रतेने, शकती एकरूपतेन,े 

करवयची असते त्यवचव हव आदिा म्हितव येईल. अिव उच्च आशि 

तीव्र सवधनेत ितृ्य ू सदु्धव बेर्वरिी होतो. अिी सवधनव 

पवशहल्यवनांतर, उलट असव प्रश्न परे्ल, जर इतक्यव तीव्रतेने एखवद्यव 

गोष्टीची इच्छव करवयची च असेल तर त्यव गोष्टीची सदु्धव तेव्हढी 

पवत्तव असली पवशहजे, एव्हढ्यव व्यवकुळतेने कोिी कवि-कवांचनव 

सवठी र्ेर्व होिवर नवही, कवरि अिव सवधनेच्यव पशहल्यवच 

पवयरीर्र सवधकवलव ्र्तःच्यव व्यशक्तत्र्वचव त्यवग करवर्व लवगतो. 

िग तो पैसव, धन दौलत कोिवसवठी, जर '्र्तः' अश्तत्र्वतच 

नसेल तर? पि दरे्वचे तसे नवही, जर तमु्ही त्यवचे झवलवत तर ह े

शर्श्व तिुचे आांगि होईल, प्रत्येक िि अदु्भत आनांदवची बरसवत 

होईल. तो एकिवत् भक्तीचे आशि त्यवगवचे कवरि होऊ िकतो. पि 

कोिी आत्िहत्यव ची धिकी दईेल म्हिनू दरे् दिान दईेल असे ही 

नवही.  

८. आिखी एक खपू िोठव फरक आह,े िनषु्य आशि अर्तवर 

ह्विध्य,े तो म्हिजे िक्तीचव. जयव कवशयक र्वशचक िवनशसक 

तीव्रतेने श्री रवि कृष्िवनी १२ र्षे सवधनव केली, ती तीव्रतव सवधवरि 

िनषु्य ५ शिशनटां सदु्धव अनभुर् ूिकिवर नवही. १२ र्षे आहवर, शनद्रव 

आशि ्र्तःचे पिृक अश्तत्र् शर्सरिे आशि एकच ध्यवस, तीव्र 

व्यवकुळतव, घऊेन सवधनव करिे, त्यवतही अांशति ध्येय 



शिळशर्ल्यवनांतरही शनरशनरवळ्यव िवगवांचव अर्लांब करून परत 

सवधनव करिे, ह ेत्यवलवच िक्य आह ेजयवच्यव जर्ळ अनांत िक्ती 

चव स्त्रोत आह,े आशि लोक कल्यवि ह ेकवरि आह.े  

ह्व सांबांधी रशियव िध्ये शनद्रव ह्व शर्षयवर्र जे सांिोधन आशि 

प्रयोग झवले ते तपवसनू बशघतले तर आपले र्ोळे उघर्तील. 

अर्तवर, ितूीपजूव, श्रद्धव, ऐशहक सखुां सिदृ्धी, सिवधवन, आनांद, ह्व 

सगळ्यव गोष्टींकरे् बघण्यवचव दृष्टीकोनच बदलनू जवईल. िन आशि 

िनवच्यवही पलीकरे् कवही आह ेह ेपटर्नू दईेल. भवरतीय शर्चवर 

धवरेतनू आशि भवरतीय जीर्न िैलीतनू, भवरतीय ितुीपजुेतनू, 

भवरतीय श्रद्धव आशि सां्कवरवतनू, जर अर्तवर शनिवाि होत 

असतील तर त्यवची िक्ती शर्ज्ञवनवपेिव शकती तरी पट जव्त आह.े  

9. श्री रवि कृष्िवांच्यव शदव्य सांगतीत शनरांतर रवहून, त्यवांच्यव 

भवर् सिवधीतील असीि आनांद पवहून, शर्षयी ििरु बवबनुव एकदव 

असे र्वटले शक हव कवय प्रकवर आह ेतो अनभुर्नू पवहवर्व. त्यवांनी 

श्री रवि कृष्ि ह्वांच्यव पविी धरिे धरले, "बवबव, तमु्ही िवझी भवर् 

सिवधी लवर्नू शदली पवहीजे." अिव प्रसांगी श्री रवि कृष्िवांचे उत्तर 

ठरलेले असे, "अिी घवई करून कवय होते? रे्ळ येईल तेंव्हव सर्ा 

कवही होईल. ..." बरेच सिजवर्ले तरी ते त्यवांचे म्हििे सोर्ीनवत. 

त्यव नांतर कवही शदर्सवांनी ििरु बवबनुव एकवएकी भवर् सिवधी प्रवप्त 



झवली. त्यवांनी श्री रवि कृष्िवांनव बोलवर्िे पवठर्ले. श्री रवि कृष्ि 

सवांगत, "जवऊन पवहतो तो जसव आधीचव िनषु्यच नव्ह.े र्ोळे लवल 

शदसत होते. र्ोळ्यवतनू एक सवरख्यव अश्र ू धवरव र्वहत होत्यव. 

ईश्वरवच्यव गोष्टी बोलत बोलत आशि रर्त अश्रनुी तो शभजनू गेलव 

होतव. त्यवचे छवती िर िर कवपत होती. िलव पवहतवच पवयवांनव घट्ट 

शिठी िवरून म्हिवलव, िी चकुलो, आज तीन शदर्स झवले, असव 

प्रकवर चवललव आह,े प्रयत्न केलव तरी सांसवरवकरे् िनच लवगत 

नवही. सवरव गोंधळ होऊन गेलव आह.े तिुचव भवर् तमु्हवलवच 

लखलवभ होर्ो. िी म्हिवलो होतो िलव भवर् पवशहजे आशि 

आनांदवतही आह,े पि िलव तर तो सहन होत नवही. कोिवलव 

िवशहत होते की हव भवर् एखवद्यव भतूवसवरखव िवनगटुीर्र बसेल 

आशि तो शफरर्ील तस े चोर्ीस तवस शफरवयलव लवगले. िनवत 

आल ेतरी कवही करतव येत नवही." िग त्यवच्यव छवतीर्रून कवही 

रे्ळ हवत शफरर्ल्यवर्र त्यवचव भवर् िवांत झवलव. 

अपघवतवने शिळवलेले िहवत्म्य शटकत नवही. 

अध्यवशत्िक िक्ती हीच सर्ा प्रकवरच्यव भौशतक आशि 

आधीभौशतक िक्तींचव िलू स्त्रोत आह.े आशि ती धवरि 

करण्यवसवठी िरीर आशि िनवची शसद्धतव करवर्ी लवगते, पररश्रि, 

त्यवग आशि तीव्र इच्छव ह्वतनू. 



१०. एक शदर्स अिैत ित सांबांधी बोलिे चवलल े

असतव ' जीर् ब्रम्हवचे ऐक्य आह'े ही गोष्ट श्री रवि कृष्िवनी नरेंद्रवलव 

अनेक प्रकवरवांनी सिजवर्नू सवांशगतली. पि त्यवलव ती पटली नवही. 

तो हवजरव िहवियवांकरे् जवऊन अिैत ितवचव उपहवस करू लवगलव. 

"शह शकती शर्शचत् गोष्ट आह,े कवय म्हिे, घर ईश्वर, दवर ईश्वर, भवांरे् 

ईश्वर, झवरे् ईश्वर, तमु्ही आम्ही सर्ा जि ईश्वर. असे असिे कधी 

तरी िक्य आह?े" ते दोघे िोठ्यव िोठ्यवने हस ूलवगले. श्री रवि 

कृष्ि भवर्वर््िेत होते, हसत हसत त्यवांनी त्यवच्यव अांगवलव ्पिा 

केलव. आशि ते सिवधी िग्न होऊन गेले. ्र्विी शर्रे्कवनांद सवांगत, 

"पि त्यव अदु्भत ्पिवाने िवझे शर्लिि भवर्वांतर होऊन गेले. िलव 

खरोखरी असे शदस ूलवगले शक सवऱ्यव ब्रह्मवांर्वत ईश्वरवर्वचनू इतर 

कवहीही नवही. घरी परत आलो शतिेही तेच. जेर्वयलव बसलो तर 

तवट, र्वटी, अन्सन, र्वढिवरव, िी ्र्तः जेर्िवरव, ह े सवरे ईश्वरच 

आह.े जेर्तवनव, चवलतवनव, सर्ा रे्ळ एखवद्यव भतुवने 

पछवर््ल्यवप्रिविे त्यव शर्चवरवशिर्वय दसुरव शर्चवरच िनवत यऊे 

नये. र्त्यवतनू चवलतवनव, गवर्ी पढूुन येत आहे असे िी चवांगले 

पवहतोय, पि शतच्यव पढूुन बवजलूव होिवयची प्रर्तृ्तीच होऊ नये. 

र्वटवर्े, गवर्ी तरी कवय ईश्वरच, शतच्यवत आशि िवझ्यवत कवय 

फरक? हवत पवय जसे शढल े पर्लेले असवर्े. तर कधी शकतीही 

खवल्ले तरी तपृ्ती होऊ नय,े र्वटवर्े, िी कोठे खवल्ले, जेंव्हव सर्ेश्वर 



भवर् किी होई तेंव्हव र्वटवर्,े सवरे जग ्र्प्न आह,े हदेयुव तलवर् 

जर्ळच्यव रेल्र्ेच्यव रुळवर्र र्ोके आपटवर्े र् हे रूळ खरे शक 

्र्प्नवतले आहते ह े पवहवर्े, असे चवलले होते. अिव अर््िेत 

शकती शदर्स गेल्यवर्र हव भवर् जरव किी होऊ लवगलव. जेंव्हव 

पशहल्यवसवरखव दहे भवनवर्र आलो तेंव्हव र्वटले शक हवच तो अितै 

रे्दवांतवचव िोर्वसव अनभुर्."  

कवय शह अदु्भत िक्ती, एकव ्पिवात, सांपिूा व्यशक्तत्र्वलव छेद 

दऊेन, शर्श्ववतील एक सर्वात सकू्ष्ि अनभुर् / प्रत्यय करून दिेे. हव 

भवरत धन्सय आह ेशजिे असे अर्तवर जन्सि घेतवत.  

११.  अर्तवर शह एक 'लीलव' आह,े असे आपि नेहिी 

ऐकतो. एखवद्यव नवटककवरवने आपल्यव नवटकवत एक पवत् 

आपल्यवर्र च रांगर्वरे्, आशि आपिच त्यवची भशूिकव करवर्ी तसे 

आह ेह ेसवरे. नवटककवरवलव शलशहण्यवचे पिूा ्र्वतांत्र्य आह,े पि 

म्हिनू आयत्यव रे्ळी नवटकवच्यव प्रयोगवत त्यव पवत्वच्यव व्यक्ती 

रेखेत, घटनव्ि शकां र्व सांशहतेत बदल नवही करू िकत तो. तसेच 

िनषु्य म्हिनू अर्तवर घेतल्यवर्र सांशहतेतील शनयिवप्रिविे त्यवलव 

र्वगवर्े लवगते. नवटकवची सांशहतव नवटक सवदर झवल्यव नांतर च 

कळते. आधी नवही. श्री रविकृष्ि ह्वांच्यव रूपवने जगवलव भवरतीय 

आध्यवशत्िक िक्ती आशि भवरतीय गौरर्िवली परांपरव, 



जगत्िोशहनी नवनवशर्ध नटरांगी जीर्न िैली, ह्वांचव परिोत्कषा शदसनू 

येतो. एकवच र्ेळी, शिर्थयव जगत आशि सत-शचत-आनांद दोहोंचव 

पररचय होतो. म्हिनू अर्तवर शह एक लीलव आह,े पि लोक 

कल्यविकवरी लीलव. जगवलव आशि प्र्िवशपतवलव हलर्नू, 

हवदरर्नू आशि बदलनू टवकिवरी लीलव. प्रचांर् िशक्तिवली 

शर्जेसवरखी, र्वदळवसवरखी, भकूम्पवसवरखी, भगूोल बदलनू 

टवकिवरी लीलव शकां र्व तफुवनवत ही िवांत तेर्िवऱ्यव सिई सवरखी. 

िहवन लोक कल्यवि कवरी लीलव. 

्र्विी शर्रे्कवनांदवांच्यव िब्दवत : 

"खरोखरच लटु िवांर्ली आह.े पे्रि म्हिव, भक्ती म्हिव, ज्ञवन 

म्हिव, िकु्ती म्हिव, जयवलव जे हरे् ते, त्यवलव, गौरवांग र्वटत सटुलव 

आह.े कवय शह अदु्भत िक्ती. ... ह्व गौरवांगवलव, ह्व दशििेश्वर च्यव 

गौरवांगवलव कवय र्वटेल ते करतव येते."  

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

  



ब्राह्मण, विंता करतो विश्वािी 

(ब्राह्मण - एक संकल्पना. एक इवतहास, एक वास्तव आवण 

एक स्वप्न.) 

______________________ 

 

नवत्यवांच्यव सरुुर्वतीलव आपि आपले र्तुाळ ओलवांर्तो तेंव्हव 

पशहल्यवांदव भटेते ते आपल ेकुटुांब. ह्वही पढेु ओलवांर्ले शक भेटत े

ती आपली ज्ञवती. त्यव पढेु भटेतो ् िवशनक सिवज, िग दिे, परदिे, 

िेर्टी र्सधैुर् कुटुांबकि. असे आपली सां्कृती सवांगते. ही अांतगात 

र्तुाळे पसुनू टवकवयलव सवांगत नवही, तर शनरशनरवळ्यव छोट्यव िोठ्यव 

उत्सर्वांचे शनशित्त करून, त्यवांनव आपल्यव आयषु्यवचव एक भवग 

बनर्नू, त्यवांनव अधोरेशखत करून, िोठ्यव र्तुाळव िध्ये शिरवयलव 

िदत करते.  

पि जयवांनव फवर घवई झवलेली असते, ते तर्क िेर्टच्यव 

र्तुाळविी पोहोचतवत आशि कवनी कपवळी 'र्सधैुर् कुटुांबकि', चव 

घोष करतवत. आतल्यव र्तुाळवांच्यव लहवन शत्जयव न र्वढर्तव, िोठे 

र्तुाळ कवढण्यवचव प्रयत्न करतवत आशि फसतवत. त्यवांच्यव 

अपयिवचे खवपर दसुऱ्यवर्र फोर्तवत.  



ह े जीर्नवलव गर्सिी घवलिवरे तत्र्ज्ञवन आशि बरोबरीलव 

व्यवर्हवररक िहविपि - सविवशजक उत्सर्, त्यवलव शनसगवाची / 

ऋतचु्वची जोर्, त्यवलव ग्रह-तवऱ्यवांचे सििान, ह्वची एक प्रदीघा 

परांपरव - इशतहवस, ही शहांद ूसां्कृतीची िोठी िक्ती आह.े हव शर्चवर 

रुजिे आशि त्यवतनू जनु्सयव नव्यव शर्चवरवांचे आदवन प्रदवन घर्िे ह े

अिव सिवरांभवांचे यि आह.े 

असे जर आह ेतर आपि जवत-पवत, ब्रवह्मि, िरवठव, र्विी 

शकां र्व िहवर ह्व िब्दवलव कव घवबरतो? ही अांतगात र्तुाळे एकिेकवत 

शिसळून एकजीर् होऊ द्यवत. ही जर भशूिकव असेल तर हेही ्पष्ट 

आह ेशक जयव गोष्टींिळेु ते एकजीर् होत नवहीत त्यव गोष्टी टवकवऊ 

आशि जयव गोष्टींिळेु ते एकजीर् होतवत त्यव ्र्ीकवरवहा आहते. 

उदव. जवतीर्र आधवररत reservation नको, पि गिुर्त्तव / 

आशिाक िितव ह्वर्र आधवररत असवर्े ह े्पष्ट आह.े  

िग आपलव ्र्विा आपल्यवर्र िवत करतो कव ! 

िग असे कव घर्त नवही? 

कवरि शर्श्ववसवहातेचव अभवर्. तो दरू करण्यवसवठी 

शनरशनरवळ्यव ज्ञवशतनी /सिवज घटकवांनी एकत् असे सिवरांभ करिे हव 

एक िवगा आहचे, पि दसुरे शनसगवाचे िवगा तर कवि करतवतच, जस े

अांतर-जवतीय शर्र्वह, शििि, नोकरी - धांदव - व्यर्सवय. 



ह्वलव रे्ळ लवगिवर, आशि तो शदलव पवहीजे.  

शर्श्ववसवहातेचव अभवर् कव शनिवाि होतो?  

आपल्यव पैकी कवही जि परकीय भवषेर्रच्यव प्रभतु्र्वलव 

अर्व्तर् िहत्र् दतेवत, तर कवही जि त्यवांच्यव कौिल्यवलव, तर 

कवही जि त्यवांच्यव तवकदीलव, आिखी कवही त्यवांच्यव सवधन 

सांपत्तीलव िहत्र् दतेवत. सगळे जि ह ेशर्सरतवत शक त्यव सर्वांचव 

िध्य शबांद ूएकच आह.े  

त्यव िध्य शबांदलुव कोि सवांभवळिवर?  

असव कोि तरी जो सर्ा र्तुाळवांिध्य े बीज रूपवने आह,े 

सगळ्यव िवखव, प्रिवखव आशि पिा सांभवरवचे उगि ्िवन आह,े 

तरी नवि िवत् शबांद ूरूप आहे.  

ही ब्रवह्मित्र्वची सांकल्पनव आह,े असवर्ी. 

शनः्र्विापिे सिवजवची धरुव सवांभवळिवरे सिवजधरुीि, 

अिकपिे, शनरलसपिे सिवजवची सेर्व करिवरे सिवज सेर्क, 

सिवजवच्यव सर्वांगीि प्रगतीची आांस ठेर्नू शर्चवर करिवरे 

शर्चवरर्ांत - बशुद्धर्ांत. ते ब्रवह्मि. सिवजवलव शनः्र्विापिे िवगा 

दवखर्िवरे, ते ब्रवह्मि. सिवजवसवठी सर्ा्र्वचव त्यवग केलेले ते 

ब्रवह्मि. रे्ळ प्रसांगी कठोर टीकव करून सिवजवचव रोष ओढर्िवरे 

ते ब्रवह्मि.  



अगदी प्रगत, पढुवरलेल्यव अिेररकेने सदु्धव अिव व्यक्तींनव 

Boston Brahmins असे सांबोधनू ब्रवह्मित्र्वचव गौरर् केलव 

आह.े 

पि भवरतवत ह्व सांकल्पनेलव आिखी एक पररिवि, 

जबवबदवरी, एक बहुशर्ध आयवि जोर्लेलव आह.े तो म्हिज े

अध्यवत्िवचव. अध्यवत्ि हव भवरतवचव प्रवि आह.े आशि म्हिनू 

अध्यवत्िवचे जतन, सांर्धान, उपवसनव, चलन-र्लन ही ब्रवह्मिवांची 

िलुभतू जबवबदवरी / कताव्य आह.े जो ही जबवबदवरी पेलतो, 

शनभवर्तो, तो ब्रवह्मि अिी ब्रवह्मित्र्वची व्यवख्यव आह.े आद्य 

िांकरवचवयवांचे गरुु, चवन्सर्वलवपवसनू तो चोख िेळव पयांत, सर्ा सांत हे 

अशधकवरवने ब्रवह्मि आहते. ब्रवह्मि ही पदर्ी नवही, तो अशधकवर 

आह,े जन्सिगत नव्ह,े तर सर्वात कठीि परुुषविा करिवरव 

अध्यवशत्िक सवधक.  

नवलांदव, तििीलव इि े फक्त ग्रांिवांची होळी झवली नवही तर 

आिच्यव ब्रवह्मिवांची कत्तल झवली. सिवज त्यवांचे रिि करु िकलव 

नवही. आशि म्हिनू सिवजवचे रिि झवले नवही. हजवर र्षवाच्यव 

आ्ििवत आिची अध्यवशत्िक िक्ती िीि झवली आशि आिच े

'ब्रवह्मि' शभिकु झवले. पि आम्ही नष्ट झवलो नवही. कवरि 



सिवजवच्यव सर्ा िरवतनू, ब्रवह्मि पढेु येत रवशहले. अजनू येत आहते. 

आशि येत रवहतील. भवरतवची आांतररक िक्ती हीच आह.े  

सांकल्पनव तीच पि कवळवबरोबर, कवळवनरुूप बदलत 

रवशहली, बदलली.  

म्हिनू तर आिच्यव िधील सर्वात श्रेष्ठ, सर्वात अशधकवरी 

ब्रवह्मिवने सवांशगतले, िुांजीनांतर िी पशहली शभिव धनी 

लोहवरीिीकरू्न घेईन आशि त्यवांनी ते करून दवखर्ले. 

हव र्सव जो घेईल, हव र्वरसव जो पढेु चवलरे्ल, त्यवलव सिवज 

बळ दईेल आशि तो सिवजवलव सिक्त बनर्ेल. अिवच एकव 

अशधकवरी व्यक्तीने ६० - ७० र्षवापरू्ी एक प्रश्न शर्चवरलव होतव -  

"The world is preparing for a big change. Will 

you help?"   

जग कसे बदलत आह ेआशि आपि त्यवलव कसव हवतभवर 

लवर्वर्व, ह ेब्रवह्मि सवांग ूिकतवत, म्हिजे सिवजवची तिी अपेिव 

आह ेत्यवांच्यवकरू्न. कवरि ह्व जवगशतक बदलवची सरुुर्वत एकव 

ब्रवह्मिवनेच केली आह.े पि त्यवांनी सन्सयवस घेतलव होतव. आशि 

म्हिनू त्यवांनव ब्रवह्मि म्हिनू सांकुशचत करू नकव. र्सधैुर् कुटुांबकि 

च्यव ही बवहरेच्यव र्तुाळवचे त ेिध्य शबांद ूहोते. 



पशहलव बदल अध्यवशत्िक होतव. कवरि सर्ा िक्तींचव िलू 

स्त्रोत अध्यवशत्िक आह.े सूया िध्यवन्सही आलव म्हिजे सवर्ल्यव 

नवहीश्यव होतवत, तसे अध्यवत्ि िक्तीच्यव उदयव नांतर अपररपक्र् 

शर्चवर, अिांगल रूढी, भयकवरी आचवर, सांकुशचतपिव िवर्ळवयलव 

लवगतवत. ्र्वतांत्र्यवचव र्वरव र्वहवयलव लवगतो. शनभाय पवर्ले 

दिदवरपिे पढेु जवऊ लवगतवत. लोक िवनसवत सत्य-शिर्-सुांदर 

ह्वची आांस शनिवाि होते. 'अिरुिीयव िोकर्व, तकुव आकविव 

एव्हढव.'  

पशहलव बदल सकू्ष्ि होतव, जि ूकवही िनवतल्यव िनवत, पि 

त्यवचे पररिवि शर्श्व व्यवपी उलिवपवलि होण्यवत झवले. सिदु्र 

िांिनवलव सरुुर्वत झवली शक प्रिि हलवहल बवहरे येिवर, ह े

ठरलेलेच. पशहले िहवयदु्ध, दसुरे िह्दु्ध, शतसरे िीतयदु्ध. जयव 

सवम्रवजयवर्र सयूा िवर्ळत नव्हतव, ते रवजय एकव छोट्यविव बेटवर्र 

सीशित होऊन आपल्यव पवपवांची शििव भोगत आह,े पढुचव र्तव 

बांद आहे आशि अशतरेकी भ्िवसरुवलव बघनू बोलती बांद झवली 

आह.े  

कम्यशुनझि चव उदय होऊन अ्त झवलव, जेितेि ६०-७० 

र्षवाचे रोगट, शनरवि आयषु्य घवलर्नू, िवर्ळतवनव एक अांदवधुांद 



्ििवन पवठीिवगे ठेर्नू गेलव. जो िोर्व फवर उरलेलव शदसतो आह,े 

तो शनखळ सवम्रवजयर्वद आह.े  

एक िवशपत सिदृ्धी िवांती आशि सिवधवनवचे फसरे् आश्ववसन 

घेऊन आली. पि भवनविती झवल्यवप्रिविे, सखुवच्यव दषु्ट च्वत 

शफरत रवशहली आह,े ्र्तःची र्वट हरर्नू बसली आहे. 

शनरशनरवळे पांि आशि सांप्रदवय र्वजत गवजत, गजात, आरोळ्यव 

ठोकत जवगशतक रांगिांचवर्र आले, ऐशहक आशि पवरलौशकक 

सखुवची ्र्प्ने दवखर्त आले, र्ोळे उघर्ले तेंव्हव आम्हीच 

परलोकवत होतो आशि ्र्गीय सखु े िोधतव िोधतव घविवघिू 

झवलो होतो.  

आिची पवपे धरु्नू कवढण्यवसवठी कवही जि प्रविानव करत 

आल,े आम्ही गशहर्रून गेलो, प्रविानेसवठी र्ोळे शिटले, परत र्ोळे 

उघर्ल,े तेंव्हव आम्हीच धरु्नू शनघवलो होतो. 

पि आतव नवही. अध्यवशत्िक लवटेर्र ्र्वर होऊन जो 

िहविवनर् आलव त्यवने आम्हवलव आिची नव्यवने ओळख करून 

शदली, तो म्हिवलव, तमु्ही अितृवचे पतु् आहवत, उठव, त्यव शदव्य 

आनांदवचे अशधकवरी व्हव.  

आतव आम्ही फसिवर नवही. आतव कोिीच फसिवर नवही.  



दसुरव ्पष्ट कौल शदसतो आह ेतो रांजल्यव गवांजलेल्यव, दीन 

दबुळ्यव, िोशषत-पीशर्त-गरीब रयते च्यव बवजनेू. त्यवांच्यव िध्य े

सांचवरलेली िक्ती. शपढ्यव शपढ्यवांचव खोल पीळ जसव सटुतो आह,े 

तसव त्यवांनव सपु्त िक्तीचव प्रत्यय येतो आह े आशि त्यवची 

अशभव्यक्ती सिवजवच्यव सर्ा कवयवािधनू, सर्ा िरवतनू, सर्ा 

सां्िवांिधनू होते आह.े The engine called Desire is 

bursting with power thru all functions of the society.  

शतसरव बदल जविर्तो आह ेतो म्हिजे हवतघवईच्यव लढवईचव. 

चकुीच्यव, अयोग्य, अन्सयवयकवरक र्तृ्तींशर्रोधवत एक शनकरवची 

लढवई सरुु झवली आह.े Nobody wants to take things lying 

down. पि एक गम्ित झवली आह,े प्रत्येक जि कधी ह्व बवजनेू, 

तर कधी त्यव बवजनेू, असव लढवईच्यव दोनही बवजनेू आह.े  

चर्िव बदल तांत् ज्ञवनवचव. शर्ज्ञवनवचव. िवशहती चे शर्रवट जवळे 

- जांजवळ तमु्हव आम्हवलव रे्ढून टवकत आह,े त्यवचव. सर्वांचव 

त्यवर्र अशधकवर आह े आशि त्यवचव सर्वांर्र. ह्व एकवांगी, 

अशनयांशत्त बदलवशर्रुद्ध तोल सवर्रण्यवसवठी आांतररक 

अध्यवत्िवचव सदु्धव शर्कवस आशि शर््तवर होतो आह.े कोट्यवर्धी 

प्रकवि र्षे दरूर्र पसरलेल्यव शर्श्व दिानवने िवनर् अर्वक् झवलव 

आह,े त्यवच र्ेळी एकव िहविवनर्वच्यव अिक प्रयत्नवांनव यि येऊन, 



उत््वांतीतील िविसवच्यव पढुच्यव टप्प्यवची चवहूल लवगते आह.े 

अिव रे्ळी एकव प्रशतभवर्ांत गशिती ची आशि त्यवच्यव श्रद्धेची 

आठर्ि होते. असव एक प्रशतभवर्ांत गशिती शक जयवच्यव प्रिेयवांची 

अजनू उकल होते आह े आशि जयवच्यव प्रिेयवनी जगवलव िक्क 

केले, असव भक्त जयवच्यवसवठी त्यवची इष्ट दरे्तव ही प्रविशिक होती 

आशि गशित दयु्यि होते, तो कवय म्हितो पहव : "An equation 

for me has no meaning unless it represents a thought 

of God." आह े असव कोिी तत्र्र्ेत्तव जो गशितवतील 

सिीकरिवांचे तवशत्र्क अिा सवांगेल, गशितवलव तत्र्ज्ञवनव ची नर्ीन 

पररभवषव दईेल, तत्र्ज्ञवनवची एक नर्ीन गशिती िवखव कवढून 

त्यवलव शर्ज्ञवनवच्यव पढेु नेईल?  

Big Bang आशि God Particle च्यव रुि, िषु्क 

जिवन्सयवत, शकत्यके ितकवांपरू्ी ज्ञवनेश्वरवांनी शकती सुांदर, कवव्यिय 

र्िान केले आह ेपहव :  

 

"कुां र्शलनी श्री जगदांबव, 

चैतन्सय च्र्तीची िोभव, 

शजने शर्श्व बीजवशचयव कोंभव, 

सवउली केली." 



*******  

आतव आपि जव्त कठीि शर्षयवकरे् र्ळू यव. करण्यवसवरख े

तर खपू कवही आह.े सरुुर्वत ्र्तः पवसनू करू यव.  

ब्रवह्मिवांकरू्न पशहली अपिेव आह े शक ते आपलव र्ेद, 

उपशनषद,े परुविे िवस्त्र ग्रांि ह्वांचव र्वरसव जतन, सांर्धान आशि 

र्दृ्धींगत करतील. गेल्यव २५ र्षवात आपल्यव सिवजवत शकती 

दिग्रांिी ब्रवह्मि होऊन गेले? आशि पढुच्यव २५ र्षवात शकती तयवर 

होतील ह्वची आपि कवय व्यर््िव केली आह?े  

सां्कृत भवषेचे अध्ययन, अध्यवपन आशि सांिोधन करण्यवत 

आपि शकती हवतभवर लवर्लव आह.े आपि आपल्यव िलुवांनव 

शतसरी भवषव म्हिनू French शकां र्व German हव पयवाय दतेो, 

सां्कृत कव नवही? Jew लोकवांनी शहब्र ूपनुरुजजीशर्त केली आशि 

आज त्यवांचे सर्ा व्यर्हवर शहबतृनू चवलतवत. आज आपल्यवलव 

सर्र्ती नदीर्र सांिोधन, िवरकव नगरीर्र सांिोधन, रविसेतरू्र 

सांिोधन करण्यवसवठी आशिाक आशि िनषु्य बळ कव शिळत नवही? 

यवची पशहली जबवबदवरी ब्रवह्मिवांर्र पर्ते. जगन्सनवि िांकरिेट 

शिष्यर्तृ्ती अपऱु्यव पैिव अभवर्ी बांद झवली आह.े शकती ब्रवह्मि 

सांघवांनी प्रयत्न केले ती र्वचशर्ण्यवसवठी? 



गेल्यव १०-१५ र्षवात शहांद ूसां्कृती र्र, शहांद ूशर्चवर धवरेर्र, 

शहांद ूिवनशबांदरू्र शकती हल्ले झवले, Wendy Doniger सवरख्यव 

अधा शिशित लोकवांनी शकती गैरसिज पसरर्ले, शहांद ू जीर्न 

िैलीर्र, शहांद ूपजूव पद्धतीर्र, ितुीपजुेर्र शकती असिांजस आशि 

अशतरेकी टीकव झवली, शकती ब्रवह्मि सांघवांनी ती खोरू्न कवढली, 

त्यवशर्रुद्ध आर्वज उठर्लव ह ेबघव तपवसनू.  

आपली दरे्ळे आपल्यव सां्कृतीची प्रतीके म्हिनू कवि करत 

नवहीत तर उपजीशर्केचे सवधन म्हिनू पैसे भवशर्कवांकरू्न गोळव 

करतवत ; पि जेंव्हव भवशर्कवांच्यव श्रदे्धलव तर्व जवतो तेंव्हव ती श्रद्धव 

जपण्यवचव कवहीही प्रयत्न करतवनव शदसत नवहीत. आिची 

सवर्ाजशनक गिपती िांर्ळे शहांद ूधिवासवठी कवय करतवत ह ेकोिवलव 

िवशहत नवही. शहांद ूधिवाच्यव िवन शबन्सदसुवठी सदु्धव ती िांर्ळे एकत् 

येऊ िकत नवहीत. एक दऊेळ एक nerve centre, एक उजवा कें द्र 

बन ूिकते आशि तस ेते बनले तर ब्रवह्मिवांनव सिवजवत आदरवच े

्िवन कव शिळिवर नवही?  

आपल्यव ब्रवह्मिवांच्यव सदु्धव शकती सां्िव आहते - ३०-३५ 

आहते. सगळ्यवांची एकत् गांगवजळी शकत्येक कोटी आह,े सगळे 

एकजटू करून िोठे कवि उभे रवहू िकते. एक सां्कृत पवठिवलव, 

एक र्ेद अध्ययन आश्रि शनिवाि करून ब्रवह्मि म्हिनू आपल े



प्रविशिक कताव्य आपि पवर पवरू् िकतो. एक अिी पवठिवलव 

शजिे व्यशक्तित्र्वचव खरव शर्कवस करतव येईल, computer र्रून 

सां्कृत सवशहत्य जगवलव शिकर्तव येईल आशि Bose system र्र 

र्ेद घोष ऐकतव ऐकर्तव येईल. फुटबवल आशि न्सयवयिवस्त्र, सांगीत 

- सहवर्व रे्द आशि िषु्टी यदु्ध एकत् येऊन जीर्न सिदृ्ध होईल.  

आपवपले ego आशि आपवपले रवग - लोभ बवजलूव ठेर्नू 

िोठे कवि उभे करिे ही कसोटी आह े ब्रवह्मिवांपढेु. त्यव सवठी 

शर्धवयक िक्तीची गरज आह े- िनू्सय ते अनांत ह्व scale र्र आपि 

्र्तःलव िोजले तर शहांद ू पनुरुजजीर्न ची व्यवप्ती आशि खोली 

लिवत येईल. 

आशि ह ेसगळे घर्िवर आह.े तमु्ही नवही तर नर्ीन ब्रवह्मि 

पढेु येतील आशि घर्र्तील. पि ह ेसगळे घर्िवर आह.े कवळवची 

ही गरज आह.े आज ही अपेिव आह.े उद्यव ती उपेिव झवली तर 

दोष आपल्यवकरे्च असेल. 

"The world is preparing for a big change. Will 

you help?"   

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

  

  



सावहत्य म्हणजे असतां काय? 

जीवनाचे अनभुव असतात, कधी खरे तर कधी खोटे 

वाटतील इतके खरे. 

जीवनमलू्याांचे आदशव असतात, कधी सोपे, कधी अवघि. 

कधी अशक्यप्राय. 

जगण्याच्या चढ उताराांच े आरसे असतात. कधी 

अनभुवलेले. कधी न ऐकलेले. 

आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असतो सावहत्य. 

सावहत्यात रम ूया. 

सावहत्यात रमणारा समाज अवधक ससुांस्कृत, अवधक 

प्रगतीशील असतो. 

 प्रगती म्हणजे केवळ समदृ्धी नाही! 

समदृ्धी म्हणजे केवळ ववकास नाही! 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान. 

मराठी सावहत्यातील एक कोवळे पान. 

एक प्रसन्न अनभुव 

www.esahity.in 

www.esahity.com  

esahity@gmail.com 
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