या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

मन : अनलॉक
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव 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 सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
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मनोगत
नि्कवर, िी रोिनी रर्ींद्र शिांद.े
पेन-डवयरीलव िवझ्यव शलखविवची
ओढ िवहीत आहे पि आतव तम्ु हव
सगळयवि
ां ी शर्चवरवचां ी देर्विघेर्वि व्हवर्ी यव दृष्टीकोनवतनू एक
पवऊल टवकण्यवचव हव छोटव प्रयत्न.
दररोज घडिवऱ्यव घटनव आशि त्यवसोबत िनवची होिवरी तवरवांबळ
यवतनू च शनिवाि होिवरे शर्चवर, आचवर आपल्यव सपां िू ा
आयष्ु यभरवचव आरवखडव रवखण्यवस िल
ु भतू घटक असतवत. िनवत
रोर्लेलव एक शर्चवर, ्र्तःलव आशि आजबु वजच्ु यव सांपिू ा
र्वतवर्रिवर्र पररिविकवरक ठरू िकतो इतकी तवकत बवळगतो.
िनवच्यव अगां िवत शर्चवरवांच्यव पवररजवतकवलव बहर यवर्व अन् त्यवस
रशसक, र्ैचवरीक सर्ु वसवची जोड देतील इतके च...
िी अिी अनवशिक र्व्तर्वच्यव िोधवत,
आभवसी जगवतनू लप्तु होण्यवच्यव प्रयत्नवत...!
रोशनी

अर्पणर्त्रिका

त्यव प्रत्येक व्यक्तीस आशि क्षिवस
जे िलव शलहीण्यवस प्रेरिव देतवत...

िन : अनलॉक
र्ेगळे पि जळ
ु लेले आहे...!

रोिनी.

अनक्र
ु िशिकव

१ . ते २१ शदर्स.
२ . त्यवत कवय आहे.
३ . अर््थव ते अ्र््थतव...
४ . पुढचव प्रर्वस
५ . लहर
६ . डवगडुजी
७ . भ्वांत
८ . सांर्वद
९. अडीच अक्षरां...
१०. शभांत

ते २१ त्रिवस
कवय...! आतव २१ शदर्स घरवतच थवांबवर्े लवगिवर आहे.
#२१शदर्स, #िीटवईि, #क्र्वशलटीटवईि आशि अजनू भन्सनवट अिव
्टोरी आशि ्टेट्स के हवच ठे र्ल्यव गेल्यव होत्यव. आजपवसनू
शकांबहुनव आतवपवसनू पढु चे २१ शदर्स कसे असतील यवतच
कवहींचे २० शदर्स उरले असतील. सकवळी उशिरव उठिे यवपेक्षव
दपु वरी उठिे म्हिवयलव जव्त सोयी्कर ठरे ल. कवहींनव हेही नर्खे
नव्हतेच. सोिल शिडीयवचव र्वपर करून शकांर्व िग फक्त सोिल
शिडीयवसवठी म्हिनू कवहीतरी नर्ीन यव २१ शदर्सवत के लेच पवशहजे
म्हिजे कसे तेर्ढेच आपले लवईक्स आशि किेंट्स..! कवय तो
उत्सवह, अगदी यवच िशहन्सयवच्यव सरु र्वतीलव िी किी होती? यवची
िलवच लवज र्वटेल इतकव तडु ु ांब भरलेलव. आतव कवहीच कवि नवही
म्हिनू आईने नेिनु शदलेली कविें सगळयवांनव नवही म्हटले तरी
आनांदवने करिे भवगच होते पि तरीही चक
ु ू न आलेल्यव पवहुण्यवांनव
परत शफरतव येिे िक्य नव्हते तसेच र्ेळेचेही झवले होते, र्ेळ
जवण्यवस तयवरच नव्हती. र्ेळे अभवर्ी रवहून गेलेल्यव बऱ्यवच गोष्टी
करण्यवस आतव िभु व होती. “हे कव के ले, कवहीही ररकविे कविे
करवर्े फक्त, असच सहज म्हिनू ” अिव अनेक र्वक्यवनां व आतव
पयवाय नव्हतव कवरि आतवपयंत त्यव अलीकडचेच करत आलो

होतो सगळेच. नवही म्हटलां तरी प्रत्येकवने कवहीतरी नर्ीन प्रयत्न
करून पवशहलेच. जयवांनव बवजवरवतनू भवजी शर्कत घेतव यवयची नवही
ते आज भवजी आिनू बवहेर पवण्यवत शभजू घवलण्यवपवसनू ते थेट
भवजी तवटवत येईपयंत त्यवच
ां े शिकून झवले. थोडक्यवत कवय तर २१
शदर्स आरविवत जवतवय असेच...
“लवर् रे तो शचत्पट...!” म्हित जिलेले सगळे शकांर्व खपू
कवळवनांतर कुटुांबवसोबत पशहल्यवांदवच शचत्पट पवहण्यवचीही र्ेळ
असेल. शिक्षिवच्यव कवरिवने अनेक भेटी चक
ु लेल्यव भवर्डां वचां ी
िैशफल, गोंधळ सगळांच छवन. पोरां डोळयवांसिोर आहेत आशि घरचां
खवण्यवस भेटतांय, आईचे शततके च सिवधवन. घर कसे बहरले होते
जि.ू ‘आम्ही चवर पवर्सवळे जव्त पशहलेत’ असे र्वरसवहक्कवनेच
लवभलेले हे र्वक्य यव पवर्सवळयवत र्वहून गेले ते कवयिचे असे
म्हितव येईल. कवरि ‘तम्ु ही कोरोनव पशहलव होतव कव‘ यविळ
ु े
र्ेळेनसु वर बदल हव हर्वच. ‘येथे थांक
ु ू नये’ आशि शतथेच नेिके कसे
थक
ांु त असतील लोकां? यवचे िलव नेहिीच आश्चया र्वटते ! तसेच
घरवबवहेर शनघवयवलव नवही सवांशगतले तरी कवही शर्िेष लोकां घरवत
थवांबिे िक्यच नवही म्हिनू की कवय बवहेर शफरून येिे, असे
दररोजचे चवलू होते. आपल्यव िनवलव आपि ही सर्य नक्कीच
लवर्नू ठर्तो, नको त्यव गोष्टींिध्ये अडकत जवतो. यव २१ शदर्सवांची
उलटी शगनती के व्हवच सरुु झवली होती, शदर्सविवगनू शदर्स जवत
होते कोरोनवचव प्रवदभु वार् र्वढतच होतव आशि त्यवच्यव भीतीने

शर्ळखव घवलवयलव सरु र्वत के ली होती. सगळेच खेळ िनवने खेळले
जवतवत. िनवचव सरळ सांबध िरीरविी असतो. िनवप्रिविे नवही
झवले की त्यवचे पररिवि िरीर सहन करते. िरीरवची कवळजी घ्यवर्ी
तिी िनवची कवळजी घेिे खपू िहत्र्वचे आहे. नर्ीन कवही करिे
शकांर्व जे आहे त्यवतच नर्ीन िोधिे हे िलव उकलत होते. खपू
गोष्टींिवगे पळिे त्यव पेक्षव शर्शिष्ट गोष्टीसवठी धवर्िे कुठे तरी िनवलव
सिजवर्ले पवशहजे.
कपवटवतील प्ु तके पन्सु हव एकदव नव्यव पद्धतीने रचवर्ीत म्हिनू
सगळी प्ु तके कवढलीत. खरां तर प्ु तकवांनव पसवरव म्हििे िलव
अजीबवत पटत नवही. कपवटवत सवचलेली धळ
ू सवफ करवर्ी तसे यव
शदर्सवत िनवर्र सवचलेली धळ
ू थोडी कव असेनव पसु ली गेली असे
म्हिवयलव कवही हरकत नवही. आपि दररोज ्र्तःलव इतके गांतु र्नू
ठे र्तो आशि सगळवच गतांु व करून ठर्तो. कधी तो गांतु व
आपल्यवल्यवच घेरतो इतके सवधे कळेपयंत आपि त्यवत
अडकलेले असतो. असां नवही र्वटत कव ही अिी २१ शदर्स, चलव
किीत किी १५ शदर्स र्षवातून आपल्यव ्र्तःसवठी रवखनू ठे र्वर्ी.
्र्तःलवच कव सबबी द्यवव्यवत आपि? र्षाभर िनवर्र सवचत
आलेली धळ
ू एकदव तरी सवफ करवयलव नको?

त्यात काय आहे...
झवल.ां .. आतव शव्हडीओ कॉल म्हिजे तवस दोन तवस सहज
जविवर. कवय गां आई त्यवत आतव दसु रे कवही आहे कव करवयलव.
असेही इतके शदर्स झवले आम्ही भेटलोच नवही. बवहेर जविे आतव
सध्यव तरी शर्सरून जव..कवय तर म्हिे सगळयव िैशत्िी शिळून
शफरवयलव जविवर कुठे तरी. कवय असते कवय हे कुठे तरी?
लॉकडवऊन अजनू र्वढले ऐकले कव तम्ु ही? अगां त्यवत कवय नर्ीन
आहे. ते कवल होते आजपि आहे आशि शकती शदर्स कव िशहने ते
कवही आतव सवांगतव येिवर नवही. एकदवचव कवय तो पयवाय शिळो यव
कोरोनवर्र म्हिजे सटु लो सगळे. र्व ! झवले कव बोलनू . िवर्िीलव
फोन लवऊन दे म्हटले की लगेच तिु चे ते नेट सपां त, कवय तर रें ज
जवते. होते ते कधी कधी. शकती शदर्सवनांतर भेटलो आम्ही ते पि
असे. ठीक आहे म्हिव, भेटिे िहत्र्वचे. िवध्यि कवही असो.
भेटण्यवच्यव पद्धती बदलल्यव सगळयवांच्यवच. कवहींनव सर्य असते
तिी. तरी प्रत्यक्ष भेटिे म्हिजे कवही र्ेगळेच पि दरू असनू सोबत
असल्यवचव अनभु र् छवनच ! ्र्तःिी बोलण्यवची सर्य कधी
झवली लक्षवत आलेच नवही. िी घरवत आहे, सरु शक्षत आहे. जे
घरवपवसनू लवबां होते त्यवांनव शकती हवलअपेष्टव सहन करवव्यव
लवगल्यवत? आपि आपल्यव सोयींिध्ये रिनू जवतो आशि एकदव

कव रिलो की पढु े जविे अिक्य. त्यवतनू बवहेर डोकवर्नू पवशहलेच
पवशहजे. तसे प्रयत्न आशि िनवची तयवरी दोन्सही हर्े. सहज बवहेर
फे रफटकव िवरवयलव शनघवली, “कवळजीसकट.” आतव हळूहळू
लोकां बवहेर पडू लवगलीत. कोरोनवसोबत शदर्स कवढू लवगलीत.
र्तव तसव गजबजलेलव नव्हतवच. एक सदगृह्थ भेटले
आिच्यवत बोलिे दरू
ु वत बोलवर्े की नवही हव
ु नच चवलू झवले. िळ
िोठव गांभीर प्रश्न. पि त्यव सदगृह्थवबद्दल तसे कवही र्वटले नवही.
र्ेगळीच चिक र्वटली. न ओळखिवऱ्यव व्यक्तीबद्दल
आपलेपिवची जविीर् होिे हव एक प्रकवरे खरव आनांद ! कुठलवही
परीचय न देतव आिचे बोलिे सरुु होते. त्यवांनी िलव सहज एकव
गोष्टीची आठर्ि करून शदली, तिी ती लहवनपिवपवसनू च
ऐकलेली होती. ‘ससव आशि कवसर्’ त्यवत कवय आहे फवरसे नशर्न
ऐकवयलव, सरु र्वतीलव िलवही असेच र्वटले. पि जयव पद्धतीने
त्यवांनी सवांगवयलव सरु र्वत के ली ती अिी की त्यव ियातीत कवसर्
शजक
ां ते आशि ससव हरतो, कव तर ससव िध्येच गर्त खवण्यवसवठी
थवांबवयचव अन् एकदवचव झोपलव आशि शतकडे कवसर् शजक
ां ले असे
सगळयवांचे तोंडपवठ असतेच. िवझेही तसेच होते. ते सद्गहृ ्थ
म्हिवले हीच पशहली चक
ू ! िळ
ु वत कवसर् शतथेच शजक
ां ते जेव्हव ते
सश्यवसोबत ियात लवर्वयलव तयवर होते जरी ससव आपल्यवपेक्षव
खपू चपळ आहे हे िवशहत असनू ही. ियातीच्यव सरु र्वतीलवच
आत्िशर्श्ववसवची जोड हर्ी. आपि हरिवर हे कवसर् सोडून

सगळयवांनव र्वटले होते. सश्यवलव िवशहत होते की तो शजांकिवरच
कवसर्वसिोर तरी. हव झवलव अशतआत्िशर्श्ववस. एकदवची ियात
सरुु होते; कवसर् आपले शनिटु पिे एकवच िवगवाने चवलत असते.
आपल्यव चवलण्यवलव कोिी हसतेय कव, ससव कुठपयंत पोहचलव,
आपि हरिवर की कवय असलां कवही, कवही त्यवलव र्वटत नव्हते.
त्यवलव फक्त ियातीच्यव िेर्ट पयंत चवलत रवहिे इतके च िवशहत.
सश्यवचे चवलू अल्लि-टल्लि आशि कवसर्वलव र्ेळ आहे म्हिनू
थोडे झोपनू घेतो आशि शतथे तो ियात गिवर्तो. कवसर्वने हे
पवशहल्यवर्रही कवसर् चवलले हळूहळू आपल्यव िवगवार्र आशि
शजक
ां ते. जोपयंत ससव जवगी होतो तोर्र सगळच हवतवतनू शनसटलेले
असते. थोडक्यवत कवय तर, आपली ियात अिव शकतीही
सश्यवांसिोर असली तरी आपल्यवलव आपलव प्रर्वस पिू ाच
करवयलव हर्व िग तो आपल्यव पद्धतीने असलव आशि इतरवांसवठी
शकतीही खवलवर्लेलव असलव तरी कवही-कवही सबां धां नसवर्व. गोष्ट
तीच होती तोंडपवठ आशि आर्डीची पि तरीही आज नर्ीन
र्वटली. त्यव सद्गहृ ्थवांनी िवझ्यवकडे पवशहले आशि हसनू आम्ही
शनरोप घेतलव पन्सु हव भेट होईलच असव शर्चवर न करतवच !
आज परत र्ळतवनां व िी िलव नव्यवने भेटली पन्सु हव. आपल्यव
आयष्ु यवच्यव ियातीत आपि ससव व्हवर्े की कवसर् ही जयवची
त्यवची शनर्ड अन् आर्ड . जे कवही करवल त्यवची ठरवशर्क पद्धत
असेल ती हळू असली तरी चवलते यवलवच रसवयनिवस्त्रवत क्र्वसी-

्टॅटीक पद्धत म्हितव जयविळ
ु े आतली शसश्टि सांतशु लत रवहते.
आपि ्र्तःिी आांतररकररत्यव शजतके जव्त जळ
ु ले जवऊ शततके
आपि आपल्यवलव गिवर्ण्यवचे पयवाय किी करू िकतो.
शजर्तां पिी िरण्यवत कसलव आलव आहे आनदां ? आनदां तर
जगण्यवत असतो प्रत्येक क्षि, उद्यव म्हिजे आजचव, आतवचव क्षि
! घडिवऱ्यव प्रत्येक गोष्टीलव चक
ू -बरोबर यव सवच्यवत बसशर्ण्यवचव
प्रयत्न करवल तर त्यवतनू शिकिवर कधी. घडिवरव प्रत्येक क्षि हव
कवहीतरी शिकण्यवसवठी असतो. आशि त्यवलव ही जर नवर्ां ठे र्लां
तर बवकी चवर लोकां कवय कवि करतील िग?
आपले बोलिे आशि र्वगिे आपल्यव शर्चवरवचां े
प्रकटीकरि करत असते. जर र्वऱ्यवच्यव शदिेने र्वहर्त जवण्यवतच
िजव येत असेल तर त्यवत कसले आले आहे धवडस. प्रर्वहवत
असिे म्हिजेच बरोबरच असते असे अशजबवत नसते. कदवशचत
आपि त्यव प्रर्वसवठी बनलेलेच नसवर्े आशि त्यवच प्रर्वहवत
आपि ्र्तःलव िोधवत रवशहले तर कसे िक्य होईल. आपलव
प्रर्वह नेिक्यव कोित्यव शदिेलव र्वहतो यवची जविीर् असवयलव
हर्ी, शनदवन प्रर्वहवशर्रुद्ध र्वहण्यवची शहिां त दवखर्वर्ी. सोपे असते
कव प्रर्वहवशर्रुद्ध बडां पक
ु वरिे? बडां . हो ते बडां च असते ्र्तःशर्रुद्ध
र्वहिवऱ्यव प्रर्वहवलव आपल्यव प्रर्वहवचे अश्तत्र् दवखर्ण्यवसवठी
पक
ु वरलेले बांड. बांड पक
ु वरल्यवर्र आपलव आर्वज कोिलव ऐकूच

येिवरही नवही कधीतरी पि तरीही ते बांडच असते, फक्त ते
सिवजिवन्सय नसते इतके च.

अवस्था ते अस्वस्थता...

नवशर्न्सय कवय असवर्े? जे यव आधी कधीच उपजले नवही ते,
कव कधी जविलेच नवही. िळ
ु वत कव हर्े नवशर्न्सय? सगळच ठीक
असतवनव कव म्हिनू उगवच अडचिी र्वढर्वव्यवत, नवही कव?
आशि इथनू पढु े िवझव पेन कवही शलहू िकलव नवही. रवत्ीचे
शकती र्वजलेत ते बघवर्े असे नवही र्वटले, आतव सर्य झवली होती
िवझ्यव पेन आशि डवयरीलव. शकती तवटकळत ठे र्ते िी त्यवांनव, पि
तरीही ते शलहून घेण्यवस तयवर ! बैलवांच्यव पवयवलव खरु टोचनू घेतवत
र्ेळोर्ेळी पवय िवबतू रहवर्ेत म्हिनू तेही करतवच की सहन अजनू
त्वस नको म्हिनू . थोडक्यवत कवय तर पैलू पवडल्यवशिर्वय
शहऱ्यवलव चिक नवही शिळत नवहीतर तो कोळसवच असतो.
कोळिवच्यव खविीत शहरव सवपडतो किवलच आहे. पेन आशि
डवयरी जयवच्यव त्यवच्यव जवगी ठे र्नू शदली. िी शतथेच ्तब्ध.
घड्यवळवचव आर्वज फक्त, टक-टक-टक सन्सु न करिवरव आशि
थोडव भीतीदवयक. र्ेळ शनघनू जवतेय असव. सगळेच र्ेळेत हर्े
असते नव आपल्यवलव सरु र्वतीपवसनू . अरे देर्व ! िी पन्सु हव भटकली
र्वटते. होते असे कधी कधी, आपि शतथेच रवहतो खपू कवळवपवसनू
आशि िनवलव बदलवच्यव अपेक्षेने पयवाय हर्े असतव. आपि िवबतू

असतो शतथेच पि िन नवही िवनत. बशहिवबवईनीां म्हटलेच आहे
नव, ”िन र्ढवय र्ढवय उभ्यव शपकवतलां ढोरां, शकती हवकलव हवकवलव
शफरी येती शपकवर्र.” आशि िी पन्सु हव शजथे थवांबली होती शतथनू च
शलहवयलव सरु र्वत के ली. कशर्तेने,शलखविवने गर्सले होते िनवलव,
आतव िनवलव सवांभवळिे शततके से कठीि र्वटू लवगले होते. िनवची
अर््थव म्हिवर्ी की अ्र््थतव, इथनू सरु र्वत झवली होती आतव
खरी. अ्र््थतव कवहीतरी कोरत असते िनवर्र, आतिध्ये बोचत
असते सतत, उबवळ यवर्े इतके ! िनवलव सतत शभती असते
कोंडल्यवजवण्यवची आतल्यव आत आशि िी कवगदवर्र कशर्तव
शलशहते. कशर्तव र्वचल्यवर्र बहुतेक शर्चवरतवत,“कसे सचु ते
शलहवयलव? ” खर तर,िी त्यवचेच उत्त्तर िोधतेय. िलव नवही जित
कवगदवलव िब्दवांच्यव फे ऱ्य़वत गांफ
ु वयलव आशि कुठलवच भवर्शनक
कोलवहलही नको असतो. िी अडकत जवतेय शततके परु े से आहे.
कशर्तेचे हे असेच असते, ती सतत िलव जविीर् करून देते
िवझ्यवतल्यव जवशिर्ेची. ती िलव िवळेत असतवांनव भेटली ती
कवयिचीच ! सरु र्वतीलव थोडव र्ेळ लवगलव िलव सगळे पटण्यवस
पि शतने िलव ओळख करून शदली, जगण्यवची !
िवझ्यवतले अगदीच कवही शिल्लक नवही रवशहले तरी ती
तिीच असेल, पवरदिाक! शतलव सतत जविीर् असते िवझ्यव
असण्यवची, शलशहण्यवची. तरीही िलव कव कुिवच ठवऊक आम्ही
भेटवयलव नको होतो असे र्वटते?

इथे प्रत्येकवलव ्र्तांत् आयष्ु य आहे, अश्तत्र् आहे.
शचिटु भर दःु ख हर्यां कोिवलव. आपल्यव दःु खवचे सोहळे कव
व्हवर्ेत. सतत दःु खवलव कुरर्वळत नवही बसवयचे असेच शिकवयलव
पवशहजे. कवही दःु ख असतव जयवनां व कधी तोंडर्र करून बोलतवच
नवही येत िग सरुु होते घसु िट. आतल्यव आत एक जवळ तयवर
व्हवयलव सरु र्वत होऊन जवते आशि आपि अडकत जवतो. र्त्यवने
चवलतवनव अचवनक कुठूनतरी लटकलेले जवळे अगां वभोर्ती
शचकटले की आपली लगेच झटपट सरुु होऊन जवते पटकन िोकळे
व्हवर्े त्यवपवसनू असे र्वटते. िग िनवच्यव जवळयवत अडकलेल्यव
्र्तःलव आशि िनवलवही बवहेर कवढिे शकती गरजेचे असू िकते,
नवही कव? कुठल्यवश्यव त्यव गदीच्यव गोंगवटवत आपलव आर्वज
कोिवलव ऐकुच येऊ नये. आपि गदीचवच भवग होत जवतो यवची
जविीर् व्हवयलव हर्ी. गदीतनू शजतके लर्कर दरू जवतव येईल
शततके चवगां ले. शतथे श्ववस रोखलव जवतो आशि आपल्यवलव भीती
र्वटवयलव लवगते ्र्तःशर्षयी आशि तीच भीती रोखते आपल्यवलव
्र् ची जविीर् होण्यवपवसनू . िळ
ु वत हव िवझव अट्टहवस आहे असे
र्वटत असेलही. इतक्यवत पेन बदां पडलव. िद्दु वि अडून बसलव पेन
असेच र्वटवयलव लवगले. इतक्यव सहज शलखवि थवांबेल असे नवही
र्वटत आतव िलव. बवजल
ू वच पेन्ससील शदसली, हे ठीक आहे पेशन्ससल
ने शलशहिे, नवही पटले तर सहज शिटर्तव येऊ िकते. तसे ते पेनवने
ही िक्यच आहे पि सगळ चवगां ले शदसवर्े असेच िवशहत आहे

आपल्यवलव. िळ
ु वत िलव जे चवांगले र्वटते ते एखवद्यवच्यव दृष्टीने
नसिवरही, प्रत्येकवसवठी चवगां ले आशि र्वईट हे जयवच्यव त्यवच्यव
अनभु र्वनसु वर ठरे ल. आधीपवसनू च कव बऱ्यवच गोष्टींनव
कुठल्यवश्यव व्यवख्येत बसर्ले जवते हेच िलव सिजत नवही?
व्यवख्यव म्हिजे आपि एखवद्यवलव शर्शिष्ट रचनेत अिक
ु पवसनू तर
टिक
ु पयंत बवधां नू ठे र्तो, नक्कीच ते कवही कवळवपयंत ठीक आहे
पि त्यव पलीकडेही जवऊ िकतो असे शकिवन कल्पनव
करिवऱ्यवसवठी यव अश्यव तथवकशथतवांिळ
ु ेच खरे बांधन शनिवाि
होतवत. हे िवन्सयच आहे की, त्यव एखवद्यव गोष्टी सांबांशधत कवळवनरू
ु प
भवकीत असू िकतव पि म्हिनू आपि बदलवच्यव शदिेने जवऊच
नये हे शकतीपत?
पढु ील कशर्तव कधी जन्सि घेईल ते िलवही नवही सवांगतव येत
आशि शतने कुठल्यवतरी त्यवच र्ेळी यवर्े असेही नवही र्वटत. शतलव
जेव्हव जन्सिवलव यवयचे असते तेव्हव ती कधी जन्सि घेते ते िवझे
िलवदेखील कळत नवही. कवही कशर्तव जन्सि न घेतवही जगत
असतव, त्यव त्यवच्ां यव जन्सिवआधीच कशर्तव असतवत. जन्सि –
कशर्तव, यवांच्यवच दरम्यवन कुठे तरी अ्र््थतव रित असते. ती
अकवरिही असू िकते. कधीकधी अ्र््थतव बोथट र्वटते, तर
कधी धवरदवर िस्त्रवसवरखी जिू आतव यवच क्षिवलव आपले िन,
झवलेल्यव जखिव सहन नवही करू िकिवर आशि कोसळून जवईल
की कवय असे र्वटून जवते. होत नवही तसे कवही शकतीही र्वटले तरी.

यव सगळयवत जे कवही ्फुरत जवते तेच जगर्त असते कशर्तेलव.
कशर्तव जगतवांनव पवहून िीसद्ध
ु व जगिां सरुु करत असते...

र्ुढचा प्रवास

गतकवळवच्यव आठर्िींिध्ये रिल्यवर्र र्ेळ कसव शनघनू गेलव
सिजलेच नवही. आपल्यवलव शनशित्त हर्े असते कवहीतरी
करण्यवसवठी, घडण्यवसवठी शकांर्व आपि शनशित्त तयवर करू
िकतोच की. सगळांच ठरर्लेलां आपल्यव िनवसवरखे होईल असे
नसते आपि फक्त प्रयत्न करू िकतो त्यव शदिेने. हो, पि त्यव िवगी
के लेले प्रयत्न सगळांच बदलर्ू िकतव, इतकी तवकतही बवळगतवच.
कधीतरी आपले प्रयत्नसद्ध
ु व प्रविवशिक असले तरी हर्े तसे नवही
होत यवचव अथा आपि त्यवतनू कवहीच सवध्य करत नवही असे नवही.
आपि के लेली िेहनत आशि अनभु र् कधीच र्वयव जवत नवही. ते
कुठल्यव न कुठल्यव प्रकवरे आपल्यव जगण्यवलव कलवटिी देतवतच
यवर्र िवझव शर्श्ववस आहे. हे सगळे कुठल्यव तरी कव पद्धतीने म्हिव
िवशहत असते पि नेिक्यव त्यव र्ेळी आपल्यवलव नवही सिजत.
त्यवच क्षिवांनव डगिगनू जवतो आशि आपली शर्चवर प्रशक्रयव
शिशथल होऊन बसते, त्यवत आपि शनिाय नवही घेऊ िकत.
सगळेच कोलिडून जवऊ िकते असे र्वटवयलव सरु र्वत होऊन
जवते. पि अिव र्ेळेस शनदवन ्र्तःलव सवांभवळिे अशधक िहत्र्वचे
ठरते. कवरि आपि पररश्थती सधु वरू िकतो इतकी तवकद प्रत्येक

व्यक्ती बवळगतोच. फक्त कुठल्यवश्यव त्यव भीतीिळ
ु े अथर्व गत
अनभु वांर्विळ
ु े आपि आतव शनिाय घ्यवयलव शकांर्व पररश्थती
सवांभवळवयलव तयवर नवही होत. हे िवन्सयच की अनभु र्वतनू शिकलेले
धडे नक्कीच उपयक्त
ु ठरत असतव पि त्यवतनू फक्तच धडे घेतव
येतवत असे नसते. त्यवसोबत नवही म्हटले तरी आपि ्र्तः
आपल्यवर्र शर्श्ववस ठे र्वयलव डगिगतो आशि आपि इतरवांनी
आपल्यवर्र शर्श्ववस ठे र्वर्व अिी अपेक्षव बवळगतो आशि नवहीच
कवही तर गृहीत धरतो. थोडक्यवत कवय तर कुठे तरी डगिगण्यवची
सरु र्वत ही अनभु र्वांपवसनू सरुु होते. आपल्यव आत कुठे तरी चवलू
असते की हे जर िी के ले आशि तसे झवले नवही तर? यवपेक्षव आपि
आपल्यव अनभु र्वतनू आपल्यव चक
ु व बवजल
ू व कवढून ठे र्वव्यवत
म्हिजे कसे पढु च्यव र्ेळेस आपल्यवलव आपल्यव चक
ु व ठळक
शदसत असतव आशि बवकी उरते ती त्यवच गोष्टींची िळ
ु वत आपि
जयवत शनष्िवत आहोत.
कुठे जवयचे आहे हे िवहीत नसले तरी आपलव प्रर्वस हव
आपल्यवलवच करवर्व लवगतो. आपले आयष्ु य आपल्यवलवच
जगवर्े लवगते. िवगा कवय तेर्ढे टप्यवटप्यवत र्ळि घेतच असतव.
पढु चव प्रर्वस कसव असेल यव शर्चवरवपेक्षव तो कसव पवर करतव येईल
हे अशधक िहत्र्वचे. तसे सोबत बरे च र्ेगर्ेगळे प्रर्वसी भेटतच
असतव अधनू िधनू . एक प्रर्वसी म्हिनू प्रत्येकवलव र्ेगळव प्रर्वस
अनभु र्वयचव असतो. िवगा जरी तसवच असलव असे र्वटत असले

तरी प्रर्वसवतील अडचिी नक्कीच र्ेगळयव असतव. त्यव
प्रत्येकवसवठी र्ेगर्ेगळे िख
ु र्टे घवलनू सजज असतव, आपल्यव
अर्ेळी. अडचिींनव र्ेळ सिजत नसते असे िलव र्वटते. आतव
अडचिींनव र्ेळच कळत नवही म्हटल्यवर्र आपि अडचिींनव
सविोरे जवऊन र्ेळ बदलर्ू िकतोच, नवही कव?

लहर
सिद्रु वच्यव शकनवरी उभे रवहून लवटव पवहत असतवांनव प्रत्येक
लवट िवझ्यवसवठी एक नर्ीन प्रश्न घेऊन यवयची, यक्ष प्रश्न नसलव
तरी तो प्रश्न होतव. शकनवऱ्यवर्र उभे रवहिवऱ्यव प्रत्येक व्यक्तीसवठी
आनदां फुलर्नू जवई पि इतक्यव लोकवनां व आनदां ो्तर् र्वटिवरी
लवट इतकव आनांद कुठून आिते यवचव िोध िवत् घ्यवयलवच हर्व.
उत्तरां िोधण्यवसवठी दरू र्र नजर टवकली; पि सिद्रु वलव सिवशर्ष्ट
करण्यवसवठी िवझे डोळे परु े से नव्हते. गरज होती अजनू लवखो
डोळयवांची...नद्यवांनी नकळत र्वहून आिलेलव कचरव त्यवने
शनिटु पिे सिेटून घेतलव होतव अन् हव्यव त्यव र्ेळी त्यवलव
शकनवऱ्यवर्र सोडूनही देत होतव, सहज. सिद्रु कधी िवतां असतो
कव? असेलही फक्त तो जविर्त नसेल. सिद्रु वच्यव लवटवांर्रून
प्रत्येकवने तो कधीच िवांत नसतो असे ठरर्नू िोकळीक शिळर्ली.
परांतु तो आर्वज सिद्रु वचव नवही लवटवांचव असतो. आतव सिद्रु कवय
अन् लवटव दोघे एकच. त्यवत कसलव कुठे फरक असव प्रश्न नक्कीच
उत्पन्सन होतो. कवय असेल शभन्सनतव त्यव दोघवांत? सिद्रु शकनवरी तिी
बरीच गदी दवटलेली होती पि तरीही िलव फक्त सिद्रु वचीच हवक
जविर्त होती. शकनवऱ्यवर्र उभे रवहून सिद्रु शकती खोल र्व त्यवच्यव
आत कवय कवय दडून बसलेले असेल यवचव कयवस लवर्िे

अिक्यच. शजतके त्यवच्यव आत जवण्यवच्यव प्रयत्न के लव शततके
नर्नर्ीन रह्य उकलत जवतील. सिद्रु खोल असतो यवर्र कोिीही
आक्षेप घेिवर नवही आशि म्हिनू च तो िवांत आहे. त्यवच्यव आत
खपू कवही गवठी शनिवाि झवल्यव असतील पि कवही गवठी
असतवतच न उकलण्यवसवठी आशि कवही न उकललेल्यव बऱ्यव.
कवरि त्यवच्यव िवांतीचव भांग झवलव तर...
सिद्रु अन् िन यव एकवच नवण्यवच्यव दोन बवजु ! िनवलवही
शततकीच असीितव शजतकी सिद्रु वलव शकांबहुनव त्यवच्यव पेक्षवही
जव्तच. एखवद्यवच्यव िनवचव दरर्वजव उघडून जर कोिी आत शिरत
असेल तर ही असीितव पवर करण्यवचे धवडस दवखर्वर्े नवहीतर
शकनवऱ्यवर्रच ्तब्ध असवर्े. एखवद्यवच्यव िनवत शजतक्यव आत
शिरण्यवचव प्रयत्न के लव शततके रह्य बवहेर येतवतच, पि आत
शिरतवनव त्यवच्यवर्र शर्श्ववस ठे र्वर्व की तो कधी बडु र्िवर नवही.
सिद्रु वच्यव आत जवऊन त्यवलवच पोखवरण्यवची शहिांत दवखर्िवरव,
सिद्रु के व्हवच त्यवलव सिेटून घेईल अन् त्यवच्यवतील रह्य तिीच
रवहतील र्षवानर्ु षे..!
“कवही गोष्टी सवांगनू िन सिजत नसते त्यवसवठी िनवलव सिजनू
घ्यवर्े लवगते”.

डागडुजी
आतव आपि टीि तयवर करू, िग टॉस करू...चलव चलव
बॅशटांग आली... कॉलर तविनू जय तयवर. पोरां खेळवच्यव तयवरीत
लवगली. िी िवत् गॅलरीत शनर्वतां बसनू त्यवचां ी खेळण्यवची र्वट
बघत होती. सकवळी सकवळी थडां र्वऱ्यवची चवहूल िरीरवसोबतच
िनवपयंतही पोहचतेच अन् जे िनवपयंत पोहचते ते िलव फवर
आर्डते. खेळण्यवसवठी सगळे सजज. पशहलवच चेंडू ्टांप लव
जवऊन धडकलव, तोच जय म्हितो,”तो आउट नवही. ट्रवयल होतव
हव.” सगळे सरु वत सरू शिसळून पनु ः खेळण्यवसवठी तयवर...िी यव
सगळयवचव आनांद घेत होती. त्यवशदर्िी िवत् िलव गल्ली शक्रके ट
यव खेळवचे कवही गिां तीिीर शनयि सिजले ते असे –
गच्चीर्र आउट..
एक टप्पव आउट..
आशि असे बरे च कवही होते. िलव हे सगळे खपू िजेदवर र्वटत
होते आशि कव र्वटू नयेत. िलव शक्रके ट चे सगळे शनयि अगदी
तोंडपवठ आहेत. यव पोरवच्ां यव शनयिवांनव कुठलेच तवरतम्य नव्हते
आशि असे शनयि नसतवत हेही त्यवनां व िवशहत होते. पि तरीही ते हे
शनयि पवळतवतच. परीश्थतीशनरूप त्यव शनयिवांची बवांधिी झवलेली
आहे.

गेल्यव शकत्येक र्षवंपवसनू असे अनेक शनयि तयवर
करण्यवत आले अन् त्यवांची अांिलबजवर्िी होतेय अिीच. िळ
ु वत
त्यव शनयिवांचव घटनेिी कवहीही सांबांध नसलव तरी तसे र्वगवर्े लवगते
कवरि तसे शनयिवत आहे शकांर्व आजपयंत तसेच करत आलो
आहोत हे ऐकवयलव येतेच. सरु र्वतीपवसनू शनशिालेले शनयि अिवच
पद्धतीने तर बनर्लेले नसतील नव? जयव पद्धतीने गल्ली शक्रके टचे
शनयि िळ
ु शनयिवच्ां यव सवच्यवतले नसतवनवदेखील पवळले जवतवत
तसेच तर आपि करीत नवही नव? कवही शनयि ठरवशर्क कवळवसवठी
आशि पररश्थतीिी अनरू
ु प असतवत पि त्यव शनयिवचां े रुपवांतर
परांपरव यव िब्दवत कधी होते कळतच नवही. आज अिव पद्धतीने
चवलत आलेल्यव परांपरव अनेकवच्ां यव अडचिी होऊन बसल्यव
आहेत. एखवदी गोष्ट जर पररश्थतीिी जळ
ु त नसेल तर कव पवळवर्व
तो शनयि? जर थोड्यव अशधक प्रिविवत ह्यवच शनयिवचां ी डवगडूजी
करण्यवत आली तर आयष्ु य अजनू रुचकर नक्कीच होईल.
िलव नवही जित, सह्ज. ठरवशर्क असे कवही करवयलव. हो,
म्हिजे िी कवहीतरी तर करत असेलच नव, असे र्वटू िकतेच आशि
यव अिव र्वटण्यवत िवझी कवहीच हरकत र्गैरे कवही, कवही नवही.
तसे र्वटून गेलेले, र्वटत असलेले बरे च कवही असते आपल्यव
सगळयवांकडे पि नवही जित सवांगतव, बोलतव. कुठलेतरी बांधन
असते शकांर्व आपि ्र्तः त्यवत अडकलेले असतो. अगदी तेच
असते ते ठरवशर्क असे. आपल्यवपैकी कोिीतरी, कधीतरी कव

होईनव असतोच यव ठरवशर्क िब्दवलव न िवनिवरव शकांबहुनव असे
र्वटण्यवसवठी आपिही ठरवशर्कच असतो, नवही कव?

भ्ाांत
“जगी यव जीर्नी, जगण्यवची भ्वांत
कुठलव तो गोंगवट, िनवचव आकवांत”
इशत रोिनी उर्वच...! अगदी सगळांच शिगेलव पोहचनू जवते
असे र्वटवयलव लवगते. िवगे र्ळून पवशहले तर कुजलेली फुले,
पवकळी न पवकळी गळून पडलेली. कोिीही यवर्े आशि पवयवखवली
शचरडून गेलेले. पुढे बघवर्े तर शतळिवत् शर्श्ववसवचव शकरि दरु र्रही
डोकवर्नू बघत नवही आशि आतव, यव क्षिवलव र्ेळच सिजत नवही.
दोन शभांतीर्र र्ेगर्ेगळी दोन घड्यवळ, पि त्यवपैकी एकही चवांगली
र्ेळ दवखर्ण्यवची शहिां त करत नव्हते. अिी र्ेळ नवही म्हटलां तरी
येतेच. कुिी किवलव ्र्तःहून ओढर्नू घेईल अिी र्ेळ, नवही
कव? हव र्ेळेचव ्थवयीभवर् असे म्हटले तरी कवही हरकत नवही.
कधीतरी कव असेनव त्यव दोघीं घड्यवऴवपां क
ै ी एखवदे तरी नक्कीच
बांद पडेल. हव झवलव आिवर्वद, कुठे च शदसत नसलव तरी आपि
्र्तः ओढर्नू घ्यवयचां यवलव. घड्यवळ लर्कर बांद पडवर्े यवसवठी
एकिवत् नविी उपवय ! असो.
आपि आपल्यव िोधवत शनघण्यवचव शर्चवर करवर्व अन्
कधीतरी त्यवच शर्चवरवलव आडर्वट शनर्डण्यवची र्ेळ यवर्ी. होते
असे बऱ्यवचदव िवझ्यवसोबत, त्यवच्यवसोबत आशि इतर
कोिवहीसोबत शकांर्व होऊ िकते. जे होिवर आहे आशि जे घडतयां

त्यवत शकांशचत सवम्य असते ते कुठे तरी फुलले पवशहजे आपल्यवत.
िवन्सय की, कवही बदल अनपेशक्षत असतवत. त्यव बदलवनां व किव
पद्धतीने बदलवच्यव नजरे तनू बघतव येईल शततके ते लोभस र्वटू
िकतव. अथवात हे एकव ओळीत शलशहलेले शततके सोपे नवही. पि
कुठलवच पयवाय नवही, सगळांच सांपले असे तर अशजबवत नसते.
िळ
ु वत प्रत्येक प्रश्नवचव जन्सि हव त्यवच्यव उत्तरवसवठी झवलेलव असतो.
आतव त्यव प्रश्नवच
ां े जीर्न उत्तरवच्यव शदिेने कसे करतव येईल इतके
तरी प्रयत्न करवर्े. शजथे कुठे च पयवाय शदसत नवही त्यवर्ेळेस
्र्तःलव ढर्ळून कवढवयचे, सशिश्रीत झवलेल्यव त्यव सगळयवच
गोष्टी कोिवलव गढूळ र्वटूच िकतव. थोडव र्ेळ शदलव तर सगळां
शनतळ होऊन जवते, गवळ खवली बसनू जवतो आशि र्ेळ आली की
त्यवलवही बवहेर फे कून द्यवर्ेच लवगते. शकतीकवळ इतरवांनी
आपल्यवत ढर्ळवढर्ळ करवर्ी?
तडजोड. आयष्ु य म्हटले की तडजोड आलीच. सवधवरि
अधे आयष्ु य हेच ऐकण्यवत कवही जि तडजोड करतवत की कवय
असे र्वटते. किी अशधक प्रिविवत तडजोड ठीक असते.
सगळीकडेच तडजोड किवलव? आयष्ु य जगतवनव बवकी इतर
बऱ्यवच कवही गोष्टींची सवथ असतवनव त्यवत ‘तडजोड’ ची भर
पडवर्ी. आपल्यव ्र्प्नवसवठी तडजोड करवर्ी, ्र्प्नवत नवही. हव
शनयि र्वटलव तरी चवलेल. िवगा खडतर असतीलच, म्हिनू
िवगवाच्यव शदिेने जवऊच नये, त्यवपेक्षव तोच िवगा ्र्ीकवरून न

थवांबतव चवल करत रहवर्ी. सरु र्वतीलव जयव िोधवत िवगाक्रिि चवलू
करवल त्यवच र्वटेर्र जयवची कल्पनवही नसेल तसेही कवही अनभु र्
येऊच िकतव, िनरम्य असे. आपले िन कुठे रिते? यव प्रश्नवचे उत्तर
आयष्ु यवच्यव कोित्यवही उांबरठ्यवर्र शिळवले तरी आतव फवर उिीर
झवलव, असे र्वटत असले तरी एकदव कव असेनव त्यव शदिेने प्रयत्न
तरी करवर्व. सरतेिेर्टी जे रवहून जवते ते खवस असते ही जविीर्
िनवलव अगदीच पोखरून टवकते. अनवर्धवनवत जे रवहून गेले आशि
कवहीतरी रवहून जवतेयां असे र्वटवयलव लवगले शक िनवची भ्वांत सरुु
होते, अनपेशक्षत बदलवच्ां यव र्वटेर्र...
पररिवि. पररिविवांचे शर्श्लेषि करण्यवसवठी कवरिां ससु ांगत
होती की शर्सगां त यवचव शर्चवर करवयलव हर्व. पररिवि हे कवरिां
उलटून गेली की िगच शदसवयलव सरु र्वत होतवत. आयष्ु यवच्यव
सांसवरवत, िनवच्यव चवर शभांतीिध्ये कवरि - पररिविवची जोडी किव
पद्धतीने नवांदते यवर्र खरे सुख अर्लांबनू रवहते. पररिवि जविर्तव,
त्यवनतां र पश्चवतवप तर िवगोर्वच घेत असतो. नवही म्हटले तरी
पश्चवतवप थोडव कव असेनव सगळयवांच्यव र्वटेलव आलेलव असतोच.
रांग बदलिवऱ्यव सरड्यवसवरखी िविसां भेटतवच की प्रत्येकवलव.
कधीकधी तर चहुबवजनांू ी तिीच िविसां असतव असे जविर्वयलव
लवगते. जयवलव जो रांग िोभतो तो तसे र्वगत जवतो. आपि िवत्
रांगवांची शनर्ड पवरखनू करवर्ी. नवहीतर आयष्ु य अनभु र्वने उजवळून
शनघण्यवपेक्षव पश्चवतवपवने जळून जवईल. एक क्षशिक चक
ू त्यवतनू

आयष्ु यभर परु े ल इतकव पश्चवतवप जन्सिवलव येऊ िकतो. िग चक
ु व
करवयच्यवच नवहीत कव? हे सगळे शलशहतवांनव देखील िवझ्यव कडून
क्षशिक चक
ु व झवल्यवच की, पि िी त्यव नांतर सधु वरल्यव देखील
र्ेळेच्यव आत.
र्ेळ. शकतीही आशि कवहीही के ले तरी कधीतरी र्ेळ
आपल्यवतील नसतेच असे र्वटून जवते, पि ती र्ेळ आपली
नसनू ही जवण्यवस तयवर नसते. जे आपले असते ते अलगदपिे
आयष्ु यवतनू सटु ू न जवते कोिवलवच न कळतव. र्ेळेसोबत चवलत
आलेल्यव बऱ्यवच गोष्टी असतव, न उकलिवऱ्यव. तरीही अिीच
असते कव र्ेळ, शनरुत्तर ! र्ेळेलव नव बांधन असते नव पवठपरु वर्े.
िनवत धवकधक
ू ठे र्नू जवते ती, कोित्यव गोष्टी तेसद्ध
ु व र्ेळ
शतच्यवसोबत घेऊन जवते. िग नसते शकांित र्ेळेलव नव त्यव धवकधक
ू
करिवऱ्यव िनवलव. र्ेळ बदलिवर असते कधीतरी, शकतीकवळ नवही
सवांगतव येत. कवही गोष्टी नवहीच येत सवांगतव. र्ेळेअभवर्ी, र्ेळेिळ
ु े
आशि र्ेळ शनघनू जवते तेव्हवही. हवतवच्यव िनगटवर्र घड्यवळ
बवांधतव येत असेल, र्ेळेलव बवांधनू ठे र्िे नवहीच जित. नांतर
बदलिवरी र्ेळही तीच असते फक्त नर्ीन िख
ु र्टव सजवर्टीसह
लवर्नू येते ती. ती अिीच असते....

सवां ाि...
“िी श्रद्धेच्यव र्व्तशर्क आधवरवर्र आश्तक आहे.” ितितवांतर असचू िकतव. आशि हव िवझव िद्दु व आहे असे र्वटले तरी
कवही हरकत नवही. ‘श्रद्धव’ कोिवसवठी कवहीही असू िकते
जयवच्यव त्यवच्यव प्रचीती नसु वर. सतत श्रद्धव्थवनवलव भेट
देिवऱ्यवांची श्रद्धव जव्त आशि जे क़्र्शचत भेट देतवत त्यवचां ी किी,
असव सर्ासवधवरिपिे िोहर लवर्लेलव शर्चवर. असेच र्वर्रतो
आपि. जयव शठकविी िलव अतां रवत्म्यविी जोडलेले र्वटते ते िवझे
श्रद्धव्थवन. कॉलेजचे र्वचनवलय, िवझ्यव पलांगवर्र सतत कोिते नव
कोिते प्ु तक असतेच, र्वचनीय अर््थेत ही िवझी सवधनव आशि
अिी शकत्येक शठकविे िवझे श्रद्धव्थवन आहेत. शदर्सवगशिक त्यवत
र्वढ होत रवहीलच. अिीच कधीतरी खपू शदर्सवनांतर देर्वसिोर
बसली, नि्कवर के लव. डोळेबांद करून, “सगळयवांनव जे हर्े ते
लवभो, आशि जे घडतांय ते सोसण्यवचे बळ दे”. िवझी प्रवथानव सांपली
तोच शर्चवर चकवकलव – “शकती ्र्वथी आहे िी? ”. ‘र्सधु ैर्
कुटुांबकि’् चव पररिवि खपू आधीपवसनू च आहे पि त्यव
नवर्वखवली िी कुठे तरी िवझवही र्वटव िवगतेच आहे की ! िवझे
िलवच िनवत हसू आले आशि आतव सर्ां वद तर घडवयलवच हर्व.
देर् आशि त्यवच्यव शनशिातीत...

शनशिाती : कवय िवगिे असवर्े तझ्ु यवकडे हेच नवही सिजत
िलव?
देर् : बघ, कवहीतरी तर हर्े असेलच नव, तल
ु व पि?
शनशिाती : िी िवगवर्े आशि तू द्यवर्ेस, शकतीदव झवलेत असे
िलवही आशि तल
ु वही चवगां लेच िवशहत आहे.
देर् : सगळयवनां व किी अशधक प्रिविवत शिळतेच की.
शनशिाती : सर्ाप्रथि, सगळे िी नवहीत.
िी कवही कोिी देर्दरबवरवतील व्ही.आय.पी. नवही की,
िलव म्हिनू सहज त्यवच्यविी बोलतव येते की कवय. देर्वचेही सांर्वद
िीच शलशहत असते पि आयत्यवर्ेळी. असे ते कवही अगदी
तोंडपवठ व्हवर्ीत म्हिनू आधीच शलशहलेले नसतवत कवरि
त्यवसांदभवात नेिकव शर्षय कवय असवर्व हेही तसेच ठरते
आयत्यवर्ेळी. िवझ्यव िनवलव ‘देर्’ हे पवत् िी शनभवर्ण्यवसवठी
शदलेले असते. प्रत्येकवत देर् असतो. िनवची पजू व के ली तरी सगळे
सफल. िी यवत िवनशसकतेचव र्वपर करून घेते, म्हिजे कसे आपले
पवत्च जर ‘देर्’ असेल तर कुठे तरी िनवलव कोितेही प्रश्न
सोडर्ण्यवसवठी आधी ते र्वचतव आले पवशहजे. िग ते
र्वचण्यवसवठीचव आत्िशर्श्ववस आपोआप शिळतो. कधीतरी
कवहीतरी घडण्यवसवठी र्व घडत असिवऱ्यव घटनवांनव र्वचण्यवसवठी
देर् आशि आपल्यवत सांर्वद घडिे अत्यांत िहत्र्वचे होऊन जवते.

सगळयवांनवच भेटिवरव ‘देर्’ सवरखवच नसतो. सगळयवांचे प्रश्न तरी
कुठे सवरखे असतव. सगळयवच दगडवांचे रुपवांतर ितू ीत होत नसते.
त्यव ितू ीकवरवच्यव नजरे त जयव दगडवत ितु ीरूप जविर्ते
त्यवच्यवर्रच ती कलवकुसर होऊ िकते. ितू ीर्र पडिवऱ्यव
सगळयवच नजरव तरी कुठे िशू ताकवरवच्यव असतव !
तर सवधवरि सततचव िवझव िवझ्यविी होत असलेलव सांर्वद
खपू िहत्र्वचव असतो असे िवझे िलवच र्वटते. सगळयवनां व र्वटते
तसे िलवही बरे च कवही र्वटते. ्र्तःिी सवधलेल्यव सर्ां वदवत
आपि आपल्यवलवच नव्यव पद्धतीने भेटत असतो. यव सगळयवत
कुठे तरी इतरवांिी सांर्वद हरर्नू जवतो की कवय असेही र्वटवयलव
लवगते. एकदवचव सर्ां वद हरर्लव की त्यवलव िोधिे कठीि होत
जवते. आयष्ु यवत सांर्वद हरर्ू न देिे हे अशतिय िहत्र्वचे असते.
सगळयवच हरर्लेल्यव गोष्टी परत शिळतवतच असे नसते.
आपल्यवतल्यव सांर्वदवस बोलके करवर्े प्रत्येकवने. कोिवजर्ळ
बोलवर्े हेही शततके च गिु कवरी असते. आपले शर्चवर कोिवसवठी
र्वयफळ बडबड असू िकते शकांर्व आपिच कोिवतले नसतो.
सांर्वद आशि बोलिे यवत तफवर्त असते. जेर्तवांनव न कळत
दवतवखवली येिवरव खडव म्हिजे बोलिे असते आशि जेर्ि
करण्यवआधीच येिवरव खिगां असव सर्ु वस म्हिजे सांर्वद असतव.
बोलिे आज असते फवरफवर उद्यवपयंत, सांर्वद शचरकवल असतव.

अडीच अक्षरां...

डोक्यवत शर्चवरवांचव गांतु व शगरट्यव घवलत होतव. सगळेच
शर्चवर कवगदवर्र िवर्त नसतवत आशि कशर्तेत सगळेच सवांगवयचे
नसते.
आपल्यव र्त्यवर्रल्यव बवगेत ऊन फुलते
आशि शनर्डुांगवचे फिे डोलतवत
चक्रव्यहू वलव सिजत गेलो सजानवच
ां े गभवािय
आशि िविसवनां व हृदय हर्ी असतवत जपनू ठे र्वयलव
असां र्वटून गेलेले...
‘िशलकव अिर िेख’ यवच
ां ी कशर्तव ऐकून झवली. सकवळी
सांध्यवकवळी दररोज ऐकत असते असेच. ही कशर्तव म्हिजे जिू
िवझ्यवसवठीच शलशहलेली असे र्वटून जवते. एकव बवजल
ू व सिग्र गांतु व
आशि सगळयवच बवजल
ू व कशर्तव असव शदनक्रि थोडक्यवत चवलू
असतो. तोच कधी न आर्वज करिवरव िोबवईलही शकांचवळतो, पि
यवर्ेळेस िोबवईलही तोच होतव फक्त सिोरून आर्वज िवत् र्ेगळव.
्पष्ट, बेधडक शतलव िोभवर्व असवच...!

र्सधांु रव : ऐक नव अगां, ‘...अडीच अक्षरवांची दशु नयव’ यव बद्दल
तू कवय सवांगिील? िी एकव ्पधेत सहभवगी झवली आहे त्यवत हव
शर्षय िवांडवयचव आहे. तल
ु व कवय र्वटते यवबद्दल कवय असू िकते.
सध्यव ती कवयद्यवचे शिक्षि घेत आहे. त्यवची प्रचीती िलव
शतच्यव यव बोलण्यवतनू जविर्लीच.
िी : तू किव पद्धतीने शर्चवर के लव आहेस यव िदु द्य् वर्र. तल
ु व
कवय र्वटते. कवही शलशहले आहेस कव?
र्सांधु रव : हो, तसे िी शलशहले आहे. तल
ु व ऐकर्ू कव?
िी : हो, नक्कीच.
आशि बरोबर इथनू पढु चे ६ शिशनट, ती आर्जवत चढ उतवर
ठे ऊन बोलत होती आशि िी कवन देऊन ऐकत होती. शतने उत्ति
पद्धतीने शर्षयवलव हवत घवतलेलव आशि त्यव अडीच अक्षरवत जन्सि
– िृत्यू यवचवही सिवर्ेि के लेलव आशि िलव ती पन्सु हव शर्चवरवांच्यव
र्वटेर्र सोडून जवते.
जन्सि आशि िृत्यू यवदरम्यवन जे रवहून जवते ते जगिां ! बवळ
जन्सिवलव आल्यवर्र सगळयवत पशहले कवि असते ते म्हिजे त्यवचां े
‘रडिे’, टवहो फोडतवत ती बवळां त्यवांच्यवच जन्सिवची. तोच धडव
असतो आयष्ु यवचव. हळूहळू एक एक पवयरी पवर के ली जवते,
गिां तीिीरपिे. जन्सिवलव शनित्ां ि असते आशि िृत्यल
ू वही. जगण्यवचे
शनिांत्ि कोिीच देत नवही. आशि जगिां कुठल्यवच बवजवरवत

शर्कतव येत नवही. आपि आपले शनशित्त िोधवयचे असते नवहीतर
तयवर करवयचे. खरांच, जगतवनां व रवहून जवतवत कव गोष्टी िवगे? जयव
हव्यव असतव अगदी जिवच्यव तिवच. यव जगण्यवत कवही गोष्टी
आपल्यवसवठी नसतवत नव आपि कोिवत्यव गोष्टींसवठी.
ओजां ळीतनू सगळेच सटु ू न जवते तरी ओजां ळ घट्ट करतव येऊच नये.
िनवची ओजां ळ िवत् तिीच असते, त्यवच ओलवव्यवसह.
हव्यवस. एखवदे असतवत ्र्प्नवांचे हव्यवस घेऊनच जन्सिवलव
आलेले. त्यवच
ां ी ्र्प्न हेच त्यवच
ां े जगिां असते. र्रील ओळीच्यव
पिू ाशर्रविवपवयंतचव प्रर्वस हेच त्यव र्ेडी लोकवांची जगिे असते.
्र्प्नवपोटी र्ेडी झवलेले भेटतवतच, िलव तिी किी भेटलीत
आशि जी भेटलीत त्यवांनी तर जगण्यवलवही र्ेड लवर्लेले. ‘र्ेड’
प्रत्येकवलव किवचे न किवचे असतेच. फक्त िोधतव आले पवशहजे,
दगडवच्यव ितू ीत देर् िोधिवरे आपि आयष्ु यवत जगिां िोधतव
येऊच नये. जगतवांनव कधीकवळी दःु खवची अशतियोक्ती होत असते
यवचीही जविीर् होत जवते, म्हिनू कव िग जगिे सोडून द्यवयचे? यव
अिव ‘र्ेडे’ लोकवच
ां ी ्र्प्नच त्यवनां व जगर्त असतवत. आपि यव
र्ेड्यवांच्यव कोित्यव प्रकवरवत शर्भवगवतो आहोत हे तरी सिजवयलव
हर्े आशि असेही आपल्यवलव शर्भवग पवडिे जव्त लर्कर जिते,
नवही कव? िळ
ु वत कवही लोकां ही जन्सिवपवसनू च ‘र्ेड’ घेऊन
आलेली असतवत. अिी िविसां जेरबांद नवही होऊ िकत. कवही
ठरवशर्क कवळवसवठी धसु र होऊच िकतव पि ते कवही

िृगजळवसवरखे नसतवत इतके नक्कीच. कुठून तरी कर्डसव
िोधतवतच आशि त्यवतनू येत असते ती जगण्यवची लके र.
असें म्हितवत की कवही गोष्टी फक्त आपल्यव असतव, म्हिजे
नव त्यव जगवलव शकतीही सवगां ण्यवचव प्रयत्न के लव तरी त्यवनां व
कळिवर नसतवत. कवरि त्यव गोष्टी ही तिवच असतवत त्यव फक्त
आपल्यव असतव. असे कोिी नवही िी ्र्तःच म्हित असते !
्र्प्न. शकती छोटव िब्द आहे जयवांनव उांची नसते त्यवचां ी खोली
बघवर्ी. हे फक्त त्यवांनवच कळतां जे त्यवत शिरतवत. एकदव कव तम्ु ही
आत शिरलेत तर तम्ु ही डुबकी िवरून बवहेर येऊन जवर्े असे चवलत
नवही. एकदव कव तम्ु ही यव ्र्प्नवच्यव सिद्रु वत उडी टवकली की एक
तर तम्ु हीं बडु वल नवहीतर शक्षशतज िोधवल तिु च्यव आतले आशि
जर बडु वले तरही कवही गैर नवहीच. कवरि उडी टवकिे हव पि
आतलवच आर्वज असतो आशि जगलवत तर जगवलव जगर्वल. ही
असते ्र्प्नवांची तवकद. टवकिवर नव उडी तिु च्यव ्र्प्नवच्यव
सिद्रु वत?
सरु र्वतीलव नवकव-तोंडवत खवरट पवण्यविळ
ु े खोकलव येऊ
िकतो, आतिध्ये जळि होऊ िकते. लवटव पवण्यवतनू बवहेर
फे कूनही देतील, तरीही आपि चवल करवर्ी पन्सु हव पन्सु हव. नव्यव
दिवत...

त्र तां

हळू बोलव,
शभांतींनवही कवन असतवत
शतलव सांर्ेदनवही असतीलच
म्हिनू ती कठीि असेलही...
“ आरवि हरवि हैं ” लहवनपिी िवळेच्यव शभांतीर्र
सजवर्टीसह शलशहलेले हे र्वक्य तेव्हव इतके से सिजले नव्हते. तरी
कोिवलव शर्चवरवर्े असे र्वटले देखील नवही. आतव शभतां ीर्र
शलशहले आहे म्हिजे कवहीतरी तर खवस असेलच त्यवत र्वटून
गेलेलां. तेव्हव फक्त एर्ढेच िवहीत होते आरवि म्हिजे झोप. झोप
किी कवय चवांगली नसेल आपल्यवसवठी असव तेव्हव पडलेलव
सवधव, शनष्पवप त्यव र्यवसवरखव प्रश्न. तेव्हव पडलेल्यव प्रश्नवनां व तेव्हवच
उत्तरां शिळवलेली चवांगली असतव. नवहीतर चक
ु ीच्यव सिजवचे बीज
रोर्ले जवते आशि नांतर नवरळवच्यव झवडवलव िोहर यवर्व अिी
अपेक्षव बवळगली जवते आशि अपेक्षवचां व ्र्भवर्धिा असतो भगां
होण्यवचव ! शभतां ीनवही बोलके के ले जवऊ िकते असे तेव्हव

र्वटलेले, म्हिनू असे कवही शलहीले जवत असेल आशि आतव
त्यवच शभतां ीबद्दल िी शलशहण्यवचव प्रयत्न करत असते. कवळयव
दगडवर्रची रे ष, शभत्तीपत्कां, जवहीरवती आशि नवहीच कवही तर
‘कुत्रयवपां वसनू सवर्ध’ अिी टवगां ती पवटी. इतक्यव पद्धतीने िलव
लवभलेल्यव शभांती. त्यव तिवच असतव ्थवयी ्र्रुपवत, कवयि.
तरीही त्यव नर्ीन र्वटवव्यव? र्तािवनवत शभांती इशतहवस सवगां त असतव
भशर्ष्यवच्यव शदिेचव. कवळ धरून ठे र्लेल्यव शभतां ी उदयवही तिवच
असतव, भरभक्कि. कठीितेची असीितव हे िी शभांतीकडूनच
शिकलेली. नर्ल र्वटवर्े असे नवही पि सगळयवांच्यव आजबू वजल
ू व
शभतां तिीच असते, कवठीण्यवसह. र्ेगर्ेगळयव रांगवचां ी, नक्षीदवर,
बोलकी अिीही असते ती आशि शभतां ीर्र घड्यवळ तर असतेच की
!
र्ेळ पवळत असेल कव शभांत? पवळत असेल यवत थोडी िांकव
आहेच म्हिव पि ती र्ेळ सिजवर्त असेल हे नक्कीच. िवझ्यव
घरवतील शभतां ींर्र िी कशर्तव शलहून ठे र्ल्यव आहेत, िवझ्यव
सभोर्तीच्यव शभांतीसद्ध
ु व कशर्तवच बोलत असतवत. कवही शभांती
र्ेगर्ेगळयव ढांगवच्यव असतवत. कवही शभांतींर्र पर्ू ाज र्सलेले
असतवत, प्ु तकवच
ु व र्ैचवररक
ां ीही शभतां असते म्हिजे ती शभतां सद्ध
होऊन जवत असेल. अनेक शभांती, जयव शर्भवगतवत शनजीर्वांपवसनू ते
सजीर्वांपयंत प्रत्येकवलव प्रत्येकवत. जयव घरवत र्ैचवररक शभांत असते
ते घर शचरांजीर्ी असते. एखवद्यव नर्ीन शठकविी गेल्यवर्र शतथे

आपल्यवसवठी त्यव शभांती नर्ीन र्वटतवत, र्वटवयलव हव्यवत.
शतथल्यव शभांतीनी जो र्ेळ सवचर्लेलव असतो तो आपल्यवसवरख्यव
नर्ीन िविसवांसवठी गतकवळ असतो. िग आपि त्यवच्यवकडे
आपल्यव कवळवच्यव नजरे तनू बघवर्े तरीही शभतां तिीच, तट्थ.
लहवन िल
ु वांनी घरवतल्यव शभतां ींर्र एकदवतरी रे षव ओढलेल्यव
असतवच. तेव्हव शभतां ही बवशलि होत असेल कव? कवलवतां रवने त्यव
लहवन िल
ु वांसोबत शभांतही र्वढीस लवगत असेलच, कुठल्यवच
प्रकवरवत न बसिवऱ्यव शचत्वसां कट !

शित्हो

पस्ु तकां वाचनू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां
त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार्या माणसाांहून अविक प्रगल्भ
आवण ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण येतां.
इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण देतात.
पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पवु ी जगलेल्या आवण आता
वजवांत नसलेल्या माणसाांचे अनभु वही वशकता येतात. ते पस्ु तकाांद्वारे .
माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू देशातल्या माणसाांचे
अनभु व समजनू घेऊन वशकता येत.ां तेही पस्ु तकाद्वां ारे . प्रत्यक्ष
अनभु वाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभु व,
त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे
करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शांभर टक्के सत्य आहे.
िांडळी!
र्वचवयलव तर हर्ांच!
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