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

िन पाखरू वेल्हाळ 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावं? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकांना, टीमला आवण तमु्हाला आनंद वमळेल 

आवण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या हित्ाांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ांना आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp करा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना 

आिांहत्ि करा. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्ााि बिुिोल अिा ििुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   



 

4 | प ा न  

 

मन पाखरू वेल्हाळ 

लेहिका : वैजयंती डांगे 

पत्ता - ११, स्नोसेम अपाटटमेंट्स  

वजजामाता नगर  

जेलरोड नावसकरोड नावसक - ४२२१०१  

मोबईल नंबर - ९९२२६२७०९६  

मेल आय डी - vaijayanti62@gmail. Com 

 

या पु् िकािील लेिनाच े सर्ा िक्क लेहिकेकडे सरुहिि असनू 

पु् िकाच े हकां र्ा त्यािील अांिाचे पनुिुाद्रि र्ा नाट्य, हचत्पट हकां र्ा 

इिर रुपाांिर करण्यासाठी लेहिकेची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक 

आि.े िसे न केल्यास कायदिेीर कारर्ाई (दांड र् िरुुां गर्ास) िोऊ 

िकि.े  

 

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

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि े फॉरर्डा करू 

िकिा.  

• ि े ई पु् िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी र्ापर करण्यापरू्ी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आि.े 
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वैजयंती ड ंगे  

 

 

खरं तर सावहवत्यक पररचय 

वगैरे दणे्यइतकी काही मी कोणी 

मोठी लेखक वगैरे नाही. पण 

लहानपणापासनू वाचनाची 

आवड होती ववशेषत: 

ऐवतहावसक पसु्तके आवण प्रवास वणटन े वाचायला आवडतात. 

बाबासाहबे परंुदरे, रणजीत दसेाई, वशवाजी सावंत, मीन प्रभ,ू प.ुल. 

दशेपांडे ह ेमाझे आवडते लेखक आहते. बवहणाबाई, इवंदरा संत, 

मंगेश पाडगावकर, बालकवी यांच्या कववता खपू आवडतात. 

उघड्या डोळयांनी आवण मोकळया मनाने समाजात 

वावरतांना स्त्रीयांचे अनेक प्रश्न कळत गेले. आवण मी त्यावर आवण 

सामावजक प्रश्नांवर वलहीत गेले. स्टडी अँड्रॉइड कन्सल्टंट म्हणनू 

काम करताना ऐरणीवर असलेले मलुांच्या कररअरचे प्रश्न कळत 

गेले. मग ते प्रश्न पण मी माझ्या लेखांमधनू मांडले. सट्ु्यांमध्ये 

लहान मलुांसाठी गोष्टींचे कॉलम वलवहले ववशेषत: दवैनक गावकरी 

आवण महाराष्ट्र टाइम्स मध्य ेह ेलेख प्रवसद्ध झाले. इ सावहत्य ने 
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ऑवडओ बकुची सरुवात केली तेंव्हा मी प्रथम माझ्या दोन 

पसु्तकांचे ऑवडओ बकु केले. आज पयटन्त मी अवभवाचन केलेली 

8 ऑवडओ बकु्स इ-सावहत्य वर प्रकावशत झाली आहते.  

लवकरच ह े पसु्तक पण ऑवडओ बकु स्वरुपात पण 

प्रकावशत होत आह.े  

धन्यवाद  

 

वैजयंती ड ंगे   
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मनोगत... 

 

अनेकदा आयषु्ट्यात एखाद्या गोष्टीची सरुुवात होण्यासाठी 

काहीतरी वनवमत्त लागते. माझ्या बाबतीत अगदी तसंच घडलं. 

माझ्या मलुीची दहावीची परीक्षा झाली आवण वतच्या शाळेतील जी 

मलुे आता दहावीत गेली होती त्यांच ेपालक कुठे आवण वकती 

क्लास लावले? रोज वकती तास अभ्यास केला? कोणती गाईड्स 

वापरली असे अनेक प्रश्न घेऊन घरी येऊ लागले. मलुांची दहावी 

हा पालकांसाठी एवढा ऐरणीवरचा प्रश्न असतो याची मला 

कल्पनाच नव्हती. ते सगळं पाहून ' दहावीचा बागलुबवुा ' म्हणनू 

मी पवहला लेख वलवहला. तो नावसकच्या स्थावनक वतटमानपत्ात 

छापनू पण आला. त्यावर लोकांच्या भरपरू प्रवतविया आल्या. 

आवण तेंव्हापासनू मी वलवहती झाले.  

जवळपास पन्नास लेख झाल्यावर माझ्या ववडलांची खपू 

इच्छा होती की या लेखांचे एक पसु्तक कराव.े मग मी त्या दृष्टीने 

अनेक प्रकाशकांना भेटले. पण एकंदर ते सगळंच खपू खवचटक होते. 

वशवाय छापलेल्या पसु्तकांचे काय करायच?े कुठे ववकायची? ह े

प्रश्न होतेच.  
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आवण अचानक एक वदवस एका ओळखीच्यां कडून इ 

सावहत्य प्रकाशन संस्थेववषयी समजले. मग मी इ सावहत्य च्या श्री 

सनुील सामंत यांच्याशी संपकट  साधला. त्यांनी खपू आनंदाने 

स्वागत केले. आवण मग माझी पवहली दीघट कथा ‘ मळभ ‘ इ 

सावहत्य वर प्रकावशत झाली. एकही पैसा खचट न करता. वशवाय 

आता ही पसु्तके कुठे आवण कशी खपवावीत याचे पण टेन्शन 

नव्हत.े एकाचवेळी दशेपरदशेात अनेक वाचकांपयंत ते पोहोचले 

होत.े नंतर ' मनोवेध ', हा कथासंग्रह आवण ' आधवुनक दगुाट ' ही 

दोन पसु्तके प्रकावशत झाली. वाचकांचा या पसु्तकांना उदडं 

प्रवतसाद वमळाला. अजनूही अधनुमधनू वाचकांचे फोन येतात.  

अशा तर् हनेे मी माझ्या ववडलांची इच्छा इ सावहत्य च्या 

मदतीन े पणूट करू शकले. त्याचे संपणूट श्रेय इ सावहत्य प्रकाशन 

संस्था आवण त्यांच्या पणूट टीमला जात.े  

मी इ सावहत्य ची खपू ऋणी आह.े  

इ सावहत्य बरोबर माझे नाव जोडले गेले आह ेयाचा मला 

अवभमान आह.े या पढेु ही ह ेनात ेअसेच राहील याचा मला ववश्वास 

आह.े  

एखादा शब्द कधी कुठे वाचनात वकंवा ऐकण्यात येतो. 

आवण मग मनात तो शब्द वपंगा घालतो. आवण मग त्या शब्दाच्या 
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अनषुंगानी मनात वेगवेगळे ववचार येतात. या पसु्तकात त्या 

ववचारांना शब्दरूप दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े ह ेपसु्तक दखेील 

वाचकांच्या पसंतीला उतरेल असा ववश्वास आह.े  

 

धन्यवाद  

 

वैजयंती ड ंगे 
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अपटण पवत्का  

माझ्याप्रत्येक लेखाचा पवहला वाचक आवण समीक्षक माझा 

भाऊ श्री वववेक कुलकणी. वतच ेआवण माझे रक्ताचे नात ेनाही. 

आम्ही दोघी एकमेकीना प्रत्यक्ष भेटलो सदु्धा नाही पण मोठ्या 

बवहणीसारखी जवळची आवण माझी पवहली वाचक आवण 

समीक्षक श्रीमती रेखाताई सान.े आवण सगळयात महत्वाचे म्हणजे 

माझ्या प्रत्येक गोष्टीत मला सहकायट करणारे, मदत करणारे आवण 

नेहमेी माझ्या पाठीशी उभ ेरहाणारे माझे पती श्री. सधुीर डांगे या 

माझ्या वप्रयजनांना मी ह ेपसु्तक मनापासनू अपटण करत.े  

वववेक, रेखाताई आवण सधुीर वतघांनाही धन्यवाद. तमुचे 

असेच प्रेम आवण आधार कायम असदुते. (तमु्ही मला वैजचू 

म्हणता ना) 

तमुचीच  

वैज ू  
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मन प खरू वेल्ह ळ 

अनिुमवणका – 

1 – शब्दप्रभ ू 

2 – वसधैुव कुटंुबकम  

3 – बालपण दगेा दवेा  

4 – पवहल ेप्रेम  

5 – बंवदस्त  

6 – उंबरा  

7 – संकल्प  

8 – ह कंार  

9 – प्रकाश  

10 – मनरंग 

11 – गढुी  

12 – बजेट  

13 – प्रवाह  

14 – कोपरा 

15 – तल्लीनता  

16 – उन्हाळा   
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एर्हवीं तरी सहजें ।  

सखुदुुःख तैंवच सेववजे ।  

दहेजळीं होईजे ।  

मासोळी जैं ॥ ३५१ ॥  

 

ज्ञानेश्वरी अध्याय १४वा  
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शब्दप्रभू... 

 

अक्षराला अक्षर जोडले की शब्द तयार होतो. आवण ह ेशब्द 

एका माळेत गुंफले की वाक्य तयार होते. आवण मग पढेु काव्य, 

महाकाव्य, लेख कथा कादबंरीची वनवमटती होत.े  

 

ज्यांची शब्दांवर ह कुमत असते वाक् गंगा जीभेवर असते 

आवण जो शब्दांना प्रभ ूम्हणजे परमेश्वर मानतो तोच खरा शब्दप्रभ ू

होय. अशा शब्दप्रभूंच्या हातनू सावहत्य क्षेत्ातील महान कलाकृती 

घडतात.  

 

महषी व्यासांना महाकाव्य वलहायच ेहोते. ते वलवहण्यासाठी 

त्यांना अत्यंत बवुद्धमान, बैठक पक्की असणारा आवण सुंदर 

हस्ताक्षर असणारी व्यक्ती हवी होती. ह ेसवट गणु असणारी एक 

व्यक्ती त्यांच्या नजरे समोर आली आवण ते सरळ गणपती समोर 

जाऊन उभ े रावहल.े आवण माझा लेखवनक होशील का म्हणनू 

त्यांनी गणपतीला ववनंती केली. गणपती आनंदाने तयार झाला 
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 पण त्यान ेमहषीनंा एक अट घातली. मी एकदा बैठक मारून 

बसलो की मध्य ेउठणार नाही आवण थांबणार पण नाही. आवण 

सांगताना तमु्ही थांबलात तर मी उठून जाईन. महषीनंी क्षणभर 

ववचार केला आवण अट मान्य केली. व्यास उसंत न घेता सांगत 

गेले आवण गणपतीने उतरवनू घेतले. आवण महाभारत नावाच्या 

महाकाव्याचा जन्म झाला. महषी व्यास ह े पवहले शब्दप्रभ ू

असावेत.  

 

नंतर कुरूके्षत्ावरील यदु्धाचे धतृराष्ट्राला शब्दशुः वणटन करून 

सांगणारा संजय हा दखेील शब्दप्रभचू म्हणावा लागेल. एवढ्या 

मोठ्या यदु्धभमूीवर सरुू असलेल्या महासंग्रामाचे तंतोतंत वणटन 

करण ेसोप ेनव्हत.े  

 

अशा शब्दप्रभूंच्या महालात सरस्वती वास करते. म्हणनूच 

इतक्या लहान वयात ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरीची वनवमटती करू शकले. 

तकुारामांची गाथा, एकनाथांचे भागवत, कबीराच े दोह ेजनाच्या 

ओव्या ह ेबवघतले की ह ेसगळे संत शब्दांना परमेश्वर मानत होते 

याची खात्ी पटते. आवण म्हणनूच शब्दांच्या माध्यमातनू इतक्या 

महान सावहत्याचा ठेवा आज आपल्याला लाभला आह.े महान 
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कवी, लखेकांच्या घरी सरस्वती पाणी भरत े असे म्हणतात. 

वटळकांचे गीतारहस्य वकंवा सावरकरांचे कमला ह े याचे उत्तम 

उदाहरण आह.े  

 

असे म्हणतात की जे न दखे ेरवी ते दखेे कवी. कधी आपण 

ववचारही करू शकणार नाही अशा कल्पना त्यांच्या मनात येतात. 

आवण कववतेच्या रूपात कमीतकमी शब्दात आपल्या 

डोळयांसमोर त्यांच्या मनातील कल्पनाचीत्च उभ ेकरतात. लेखक 

सदु्धा एखाद्या घटनेचे, गोष्टीचे वकंवा कल्पना वचत्ाचे ह बेहूब वणटन 

आपल्या डोळयासमोर उभ ेकरतात. पसु्तक वाचताना खडा न खडा 

प्रसंग डोळयांसमोर उभा रहातो. ही सगळी शब्दांची आवण योग्य 

वठकाणी योग्य शब्द वनवडून चपखल बसवणार्या शब्दप्रभूंची 

वकमया असते. त्यांच्या डोळयांनी आवण शब्दांनी आपण जग बघ ू

शकतो. 

 

आपल्या राज्य घटनेन ेआपल्याला ववचार स्वातंत्र्याचा हक्क 

वदला आह.े त्यामळेु राजकारण, समाजकारण, अथटकारण या आवण 

अशा अनेक गोष्टींवर आपण ववचार व्यक्त करतो. आजच्या 

काळात तर आपले ववचार लोकांपयंत पोहोचवण्यासाठी व्हॉट्स 
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अप, फेसबकु, ट्ववटर सारखी अनेक माध्यमे उपलब्ध आहते. पण 

फार थोड्या लोकांना आपले ववचार योग्य शब्दात मांडता येतात. 

कारण त्यांच्या ववचारांवर आवण शब्दांवर त्यांची ह कुमत असते. 

आपल्याला वमळालेल्या स्वातंत्र्याचा आवण आपल्याकडे 

असलेल्या लेखन कौशल्याचा योग्य वठकाणी आवण योग्य 

कारणासाठी वापर करण ेमहत्वाचे असते. अशा लोकांना वाक् पटू 

सदु्धा म्हणले जात.े प्र.के. अत्,े अटलवबहारी वाजपेयी, बाळासाहबे 

ठाकरे ही माणसे उत्तम वाक् पटू होत.े शब्दांवर त्यांची पकड फार 

मजबतू होती.  

 

प.ुल.दशेपांडे, वसंत कानेटकर, कवी कुसमुाग्रज, बालकवी, 

दगुाटबाई भागवत, ग.वद. माडगळूकर, केशवसतु अशा महान कवी 

आवण लेखकांच्या दारी तर शब्दगंगाच वहात ेअसे म्हणले तर 

वावगे ठरणार नाही. 

महषी व्यासांपासनू ते आत्ताच्या काळातल्या सगळया 

शब्दप्रभूंना माझा मनापासनू नमस्कार  
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वसुधैव कुटुम्बकम... 

 

काही वषांपवूी रोजा नावाचा वचत्पट आला होता. त्यात 

नायकाला त्याचा बॉस ऐन वेळी आजारी पडल्याने त्याच्याऐवजी 

ऑवफस कामासाठी काश्मीरला जावे लागत.े (तेव्हा काश्मीर 

चांगलेच धमुसत होत.े) नायकाचे नकुतेच लग्न झालेले असते. 

बॉस त्याला ववचारतो तलुा जायची भीती तर वाटत नाही ना? तेव्हा 

नायक म्हणतो काश्मीर आपल्या दशेातच आह े ना!! मग 

आपल्याच दशेात कुठेही जाण्याची भीती का वाटावी? आपल्याच 

घरात आपण परक्यांना का घाबरायचे? 

इथे आपला दशे म्हणज ेआपले घरच आह ेअसे नायकाला 

सचुवायचे आह.े आवण हीच आपलेपणाची भावना संपणूट 

जगाबद्दल वाटणे म्हणजेच वसधैुव कुटुम्बकम. खरंतर या उक्तीची 

सरुुवात ही कुटंुबापासनू होते.  

 

जेव्हा चार माणसं कुठल्यातरी नात्याच्या धाग्यांनी बांधनु 

एकत् राहतात तेव्हा तयार होत े कुटंुब. माणसाच्या आयषु्ट्यात 

कुटंुबाला फार महत्त्व असते. पाषाण यगुात मानव अगदी प्राथवमक 

अवस्थेत असताना सदु्धा सरुक्षा आवण ववचारांचे आवण भावनांचे 
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आदान प्रदान करण्यासाठी त्याला सोबतीची गरज भास ूलागली. 

आवण तो प्रथम समहूानी राहू लागला. आवण त्यातनूच पढेु कुटंुब 

ही संकल्पना उदयास आली. म्हणजे मानवान े स्वतुःभोवती 

स्वत:च्या अवधकाराचे प्रथम कंुपण घातले. पढेु या कंुपणाची व्याप्ती 

भौगोवलक भावषक जातीय आवण धावमटक वभंती उभ्या करण्यापयंत 

जाऊन पोहोचली. 

 

खरंतर व्यक्तीच्या जीवनाचा मखु्य आधारस्तंभ म्हणज ेकुटंुब. 

आपल्या आयषु्ट्यात घडणार्या चांगल्या-वाईट घटनांचे पडसाद 

आपल्या कुटंुबावर पडत असतात. बाळाच्या जन्माची चाहूल 

लागल्यापासनू त्याचा जन्म आवण पढेु त्याच्या प्रत्येक प्रगतीचे 

कोडकौतकु आजी आजोबा, काका काकू, मामा मामी, आत्या, 

मावशी असे सगळेच कुटंुबीय उत्साहाने करत असतात. कुटंुब 

म्हणज े प्रगतीला प्रोत्साहन आवण ढळणार्या, डगमगणार् या 

पावलांना आधार असते. बाळ मोठे होत जात े तसे कुटंुबातील 

प्रत्येक व्यक्तीची स्वतंत् ओळख आवण नाते कळू लागते. कुटंुबात 

कधी रागान े तर कधी प्रेमान े सांवगतलेल्या गोष्टीतनू माणसाची 

जडणघडण होत जात.े एखाद्या पररवस्थतीत कुठल्याही वनणटयाच्या 

वेळी जर आपली दोलायमान अवस्था झाली, आपण डगमगलो 
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तर आपले कुटंुब आपल्याला सांभाळून घेते. योग्य-अयोग्य ची 

जाणीव करून दते ेव योग्य वनणटय घेण्यास मदत करत.े या सगळया 

गोष्टी आपल्याला पढेु समाजात वावरायला मदत करतात.  

 

व्यक्ती समाजात वमसळते तेव्हा समाजातील ववववध प्रवतृ्तींशी 

जळुवनू घेताना खरा कस लागतो. मनातील ववचारांचे भावनांच े

आदान प्रदान करताना समाजाशी आपले नात ेअवधक दृढ होत 

जात.े कुटंुब संस्थेचे व्यापक स्वरूप म्हणजेच समाज. पण ते समजनू 

घेण्यासाठी मात् आपला दृवष्टकोन व्यापक हवा. हा दृवष्टकोन प्रथम 

ज्ञानेश्वरांनी वसधैुव कुटुम्बकम या उक्तीतनू समाजासमोर मांडला. 

 

आज-काल आपण वेगवेगळे वदवस साजरे करतो. तसेच 

जागवतक कुटंुब वदन साजरा करताना भारतासारख्या दशेात ज्यांनी 

ववश्वबंधतु्वाची संकल्पना सवटप्रथम मांडली त्या संत ज्ञानेश्वरांच्या 

ववचारांचे अवलोकन आपण केले तर लक्षात येईल की ववश्वा 

एवढ्या व्यापक अंत:करणाने ववश्वात्मक दवेाजवळ ववश्व 

कल्याणाचे पसायदान ज्ञानदवेांनी मावगतले. या पसायदानातील 

भावाथट जाणनू जर प्रत्येकान ेह ेदान मावगतले तर वसधैुव कुटुम्बकम 

ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होताना आपल्याला वदसेल. ज्यात 
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धमट जात पंथ आवण भौगोवलक सीमा सदु्धा ओलांडल्या गेल्या 

असतील. मनानी एकरूप झालेल्या या ववश्वात वहसंाचार 

दहशतवाद अराजकता ववध्वंस या कुप्रवतृ्तींचे समळू उच्चाटन 

होऊन ह े ववश्वची माझे घर हा भाव प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात 

नांदताना वदसेल 

 

ह ेसगळं बोलायला वकंवा वलहायला खपू सोपे आह.े पण 

प्रत्यक्ष आचरणात आणण्यासाठी मात् प्रत्येकाला संत व्हावे लागेल 

आवण ते अवजबात सोपं नाही. वकंबह ना अशक्यप्राय आह.े  

 

 अख्या ववश्वाचा ववचार करण्याआधी आपण सवटप्रथम 

सगळी नाती गोती, सगेसोयरे, शेजारीपाजारी, सहकारी या 

सगळयांना एका बंधतु्व भावनेत बांधण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू 

शकतो 

 

शभुम भवत ु
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ब लपण देग  देव   

 

वैज ूअग वकती उशीर? वकती वेळा तलुा सांगायचं लवकर घरी 

येत जा म्हणनू? 

चल आता पटपट हातपाय ध ू आवण शभुंकरोती म्हणनू 

अभ्यासाला बैस. गहृपाठ काय आह ेआज? आई एकामागनू एक 

ह कूम सोडत होती. मी म्हणाल,े "हो करत े ग बाई, वकती मागे 

लागतेस सारखी. एकतर आधीच भकू लागली आह.े पोटात 

कावळे ओरडतायत नसुते." आई म्हणाली, "गहृपाठ करून 

जेवायला ये. जेवण तयार आह.े मी सांवगतले होत ेका इतक्या 

उवशरा पयंत खेळायला." खेळताना बरी भकेुची आठवण येत नाही 

ती!!! कसाबसा गहृपाठ संपवनू जेवायला आले, पहाते तर समोर 

संकट उभ ेहोत,े ' वांग्याची भाजी '. मला अवज्जबात आवडत नाही. 

मी मोठी झाले की कध्धी म्हणनू वांगी आणणार नाही असे पटुपटुत 

कसेबस ेजेवण केले. खरंतर टेबलवर पडलेला आजच आलेला 

वकशोरचा ताजा अंक कें व्हाचा खणुावत होता. पण...  

 जेवण झाल्याबरोबर आईने गवणत ेकरायला बसवलं. उद्या 

परीक्षा होती ना!! शेवटी सगळं आवरून दप्तर भरून एकदाची 

झोपले.  
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 दसुर् या वदवशी शाळेत गवणताचा तास सरुु झाला. बाई 

आल्या. त्यांनी पटापट गवणते फळयावर वलह न वदली. मला 

अचानक काही आठवेना, एकही गवणत येईना. अगदी घाम फुटला. 

बाईनंी ववचारले काय वैज ूयेतायत ना गवणतं? कशीबशी हो म्हणत 

उभी रावहल.े आवण... आवण अचानक जाग आली पहाते तर काय 

ह ेसगळे स्वप्न होते 

लाईट गेल्याने एसी बंद झाला होता आवण शरीर घामानी 

थबथबल े होत.े घड्याळात बवघतलं तर उठायची वेळ झालीच 

होती. वेळेवर नाही उठलं तर ऑफीसला उशीर मग लेटमाकट , 

बॉसची नजर आवण बरंच काही... पटकन उठून कामाला लागले. 

चहाचे आधण ठेवले, कुकरची तयारी केली. सवयीनी हात पटापट 

आवरत होत.े पण मनात सारखा ववचार येत होता, शाळा संपनू 

जवळपास तीस वष ेझाली आवण आता ह ेस्वप्न का पडलं. मग 

आठवलं घर - ऑफीस - घर, अशी रोज तारेवरची कसरत करताना 

काल अचानक दहा वमवनटे बोनस वमळाली होती म्हणनू येताना 

मंवदरात पाच वमवनटे टेकले. समोर ग्राउंडवर मलुांचा खेळ रंगात 

आला होता. ते पाहून मला माझे लहानपण आठवले. आमच्या 

कॉलनीत खपू मोठे ग्राउंड होत.े आम्ही खपू खेळायचो. लगोरी, 

ववट्ी दांडू, लंगडी खपू मजा यायची. क्षणभर वाटले पनु्हा लहान 
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होऊन ते वनरागस अल्लड वय पनु्हा अनभुवाव.े आवण दवेाला हात 

जोडून म्हणाल ेलहानपण दगेा दवेा | मुंगी साखरेचा रवा ||  

तकुाराम महाराजांच्या अभंगातल्या या ओळी आपण 

अनेकदा म्हणतो. कुणी दोन जनेु वमत् भेटले की लहानपणीच्या 

आठवणी हमखास वनघतातच. आवण मग खरच काय मस्त होतं रे 

ते आयषु्ट्य, खावे, प्यावे, खेळावे आवण जमेल तसा आवण तेंव्हा 

अभ्यास करावा. आवण मग पनु्हा एकदा बालपण जगायला 

वमळावे. त्या वेळी केलेल्या गमती जमती, धमाल मस्ती पनु्हा करता 

यावी या ववचारावर तो ववषय संपतो.  

अनेकदा मलु े ग्राउंडवर खेळताना पावहली की आपल्या 

जबाबदारीचे ओझे फेकून दऊेन लहान होऊन त्यांच्यात जाउन 

खेळावेस ेवाटते. कधीकधी पहाटे उठून आवरून ऑफीसला जाण े

जीवावर येते आवण त्याचवेळी साखरझोपेत असलेल्या आपल्या 

मलुाचा हवेा वाटतो आवण पनु्हा लहान व्हावेस ेवाटते. पांघरुणात 

गरुफटून झोपावेसे वाटते.  

मग मला प्रश्न पडतो की आपल्याला खरच आपले लहानपण 

परत हव ेअसते का? की त्यावेळेसचा वनरागसपणा, जबाबदारी 

नसलेले स्वच्छंद आयषु्ट्य आपल्याला भावत,े आवडते?  
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आज आपण स्वतंत् आहोत. कुठल्याही गरजेकरता कुणावर 

अवलंबनू नाही. कुठलीही गोष्ट करायला कुणाच्या परवानगीची 

गरज नसत.े आपले वनणटय आपण घेत असतो. नकळत आपल्याला 

या स्वातंत्र्याची सवय झालेली असते. या वयात आपण संसार, 

मलुे, नोकरी व्यवसाय आवण त्यातल्या जबाबदार्या ह े सगळं 

आपल्याला हव ेअसते म्हणनूच स्वीकारलेले असते. आज जी 

सखुे, स्वातंत्र्य आपण उपभोगत असतो ती आपल्याला नको 

आहते का? खर तर लग्नानंतर एकदा मलु झाले की संसार मागी 

लागतो. मग प्रमोशन वमळाले, स्वतुःचा बंगला झाला, गाडी झाली 

की आपल्याला सखुाच्या वशखरावर असल्याच े जाणवते. या 

सखुाच्या वशखरावर असताना तर कधीच आपल्याला पायी 

वणवण वफरलेले वकंवा सायकलवर वफरलेले आपले बालपण 

आठवत नाही. त्या पायी वफरण्यात वकंवा सायकलवर वफरण्यात 

मजा होती असे कुणालाही वाटत नाही. आवण कुणी गाडी घरी 

ठेऊन पायी वकंवा सायकलवर ऑवफसला जात नाही.  

आता लहानपण म्हणले की प्रत्येक वनणटयासाठी मोठ्यांवर 

अवलंबणे आले. शाळा, अभ्यास, परीक्षा, गहृपाठ, नावडते ववषय 

ह ेपण सगळे आलेच. या प्रत्येक वेळी मात् आपल्याला वाटत 

असते की कधी एकदा मोठे होऊ आवण या सगळया कष्टांतनू 

आपली सटुका होईल. खेळ अगदी रंगात आलेला असतो आवण 
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आईची हाक आली की नाईलाजान े खेळ सोडून घरी जाऊन 

अभ्यासाला बसावेच लागते. त्यावेळी खेळ पणूट न झाल्याच ंत्या 

वयाचं दुुःख असतं. कधी हवेहवेस ेपाह णे येतात. त्यावेळी शाळा 

बडुवावीशी वाटते. पण आईमळेु शाळेत जावेच लागते. त्यावेळी 

मनासारखे न वागता आल्याचे दुुःख असते. म्हणज ेबालपणातल्या 

जबाबदार्या, दुुःख यांचा त्ास त्या त्या वयात होतोच. प्रत्येक गोष्टी 

करता दसुर् यांवर अवलंबनू राहावे लागते. म्हणनू मग त्या वयात 

कधी एकदा मोठे होऊ असे वाटत असते. अनेकदा “एवढा मोठा 

झालास तरी कळत नाही”? तर कधी त ूअजनू लहान आहसे तलुा 

नाही कळणार” असे इकडून वतकडे टोलवले जात.े नेमके आपण 

लहान आहोत की मोठे तेच कळत नाही. फक्त कनफ्यजून वाढत 

असते. नेमके कसे वागावे तेच कळत नाही. त्यावेळेला आपल्याला 

लहानपण आवडत नाही. आई बाबांचा, ताई दादाचा हवेा वाटत 

असतो.  

 लहान मलुांना सदु्धा आनंद, राग, दुुःख या भावना असतातच. 

त्या वेळोवेळी प्रकटही होत असतात. आई रागावली की अगदी 

छोटी मलुे सदु्धा रडतात, वचडतात, रागवतात आपल्या भावना 

व्यक्त करून मोकळे होतात. आवण थोडावेळ गेल्यावर सगळे 

ववसरून वततक्याच प्रेमाने आईला वबलगतात सदु्धा. खरे तर हा 

वनरागसपणाच मोठ्यांना भरुळ घालत असतो.  
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मग माणसाला नक्की काय हव े असते? मला वाटते 

आपल्याला कोणत्याही वयातल्या त्ासदायक, कदावचत न 

झेपणार्या जबाबदार् या नको असतात. आवण मग त्या पार 

पाडताना होणारी दमछाक आवण तरीही नाईलाजाने त्या पार 

पाडाव्या लागतात, तेंव्हा आपल्याला लहान वकंवा मोठे व्हावेसे 

वाटत असते.  

मग लहानपण हव ेम्हणज ेनेमके काय हव ेअसते? मला वाटते 

ते वनरागस, लववचक मन हवे असते. लहान मलुे अपमान वगैरे फार 

लवकर ववसरतात तसेच आपल्याला पण गोष्टी ववसरून पनु्हा 

आयषु्ट्याला वततक्याच उमेदीन े सामोरे जाता आले पावहजे. 

वाट्याला आलेले अपमान, अपयश पचवता आले पावहजेत आवण 

ते ववसरून वकंवा माग ेटाकून पढेु जाता आले पावहज.े लहानपणी 

सारख ेछोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद घेता आला पावहज.े म्हणनूच  

लहानपण दगेा दवेा मुंगी साखरेचा रवा  
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पहहले पे्रम... 

 

वाट पाहुनी जीव शिणला शिसा मागुनी शिस टळला  

सुर्व्ाा आला तळपून गेला मावळतीच््ा खळी गालाला  

कुटं गंुतला िब्ि इसरला िेऊन अपलु््ा सजणीला  

 

कधी येशील रे! वकती वाट पहायला लावतोस! नेहमेीचेच 

आह ेहां ह ेतझु.े तझु्या येण्याची थोडीशी जरी चाहूल लागली की 

मी तझु्या भेटीच्या ओढीनी अगदी हरखनू जात.े डोळयात प्राण 

आणनू तझुी रोज वाट पाहत असते. आवण त?ू त ूफक्त येतो येतो 

म्हणनू ह लकावण्या दते रहातोस. तलुा मावहती आह ेना! मी तझुी 

वकती आतरुतेने वाट पाहत असते ते. पण त ूकाही ठरल्या वेळी येत 

नाहीस. पवूी कसं अगदी ठरल्या वदवशी त ूयायचासचं. पण हल्ली 

मात् खपू वाट पाहायला लावतोस. नसुतंच म्हणायच ंमाझं तझु्यावर 

प्रेम आह ेम्हणनू, पण कधी कधी वाटतं मला वजतकी तझु्या भेटीची 

ओढ असते ना वततकी तलुा नसतेच मळुी. मी अस्वस्थपणे 

येरझार्या घालत वदवस मोजत असते आवण त ू मात् दर आठ 

वदवसांनी पढुचा वायदा दते राहतोस. कधी कधी तर माझ्या 

डोळयांतली तझु्या भेटीची ओढ मावळायला लागते. मनातील 
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मोरवपसारा पंख वमटून घ्यायला लागतो. आवण मग मी “ये रे घना 

ये रे घना न्हाऊ घाल माझ्या मना” म्हणत उदास होऊन तझुी 

ववनवणी करायला लागते. आता मात् माझा धीर अगदी सटुत 

चाललेला असतो. पण खरे सांग ूका माझे तझु्यावर इतके प्रेम आह े

की तझुे ह ेमला असे छळण ेपण मला आवडते. कारण मला मावहती 

आह ेकी तझुे ही माझ्यावर वततकेच प्रेम आह.े 

  

आवण अचानक तझु्या येण्याची बातमी घेऊन ‘ती‘ येते आवण 

त ूयेत आहसे असे सांगनू आवण लख्खन चमकून जाते. नाही नाही 

मला तझु्या येण्याचा भास तर होत नाहीये ना! खरंच का त ू येतो 

आहसे? तझु्या येण्याची चाहूल तर लागते आह ेपण हा भास तर 

नाही ना!!! पनु्हा जोरदार वीज चमकली. आता मात् नक्कीच त.ू..  

 

हो हो तचू येत आहसे. तझु्या भेटीच्या ओढीन ेमी ह रळून गेले. 

वेड्यासारखी भान ववसरून धावत अंगणात आले. आवण... आवण 

दरू वक्षवतजावरून त ू येतांना वदसलास. मी हरखनू गेले. माझ्या 

मनीचा मोर थईु थईु नाच ूलागला. मला बघनू त ूपण तझुी गती 

वाढवलीस. तझु्या वाढलेल्या गती वरून धावत येऊन मला वमठीत 

घेण्याची तझुी ओढ मला जाणवते आह.े ये रे धावत ये आवण मला 
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घट् वमठीत घे. तझु्या प्रेमाच्या सहस्र धारांनी मला अगदी वचंब 

वभजवनू टाक. 

 

 त ूअगदी जवळ आला आहसे. टप... टप... तझु्या घोड्यांच्या 

टापांचा आवाज जवळ जवळ येतो आह.े भालदार चोपदर 

ललकारी दते आहते. तझुी चाहूल माझा रोम रोम फुलवते आह.े 

त्या सखुाच्या कल्पनेने माझे डोळे गच्च वमटले आहते. आवण 

क्षणात त ू हळुवार हातांनी मला जवळ घेतलंस. आवण माझ्या 

कानात कुजबजुलास " डोळे उघड ना, बघ मी आलोय, तझु्या 

साठी." 

 मी - उंह  ं 

"असं काय? उघड की डोळे. पहा तरी माझ्याकडे. एवढ्या 

लांबनू फक्त तझु्यासाठी आलो आह.े बघ ना. "  

मी - " नको रे माझ्या सखुाला माझीच नजर लागेल. "  

आपल्या प्रेमाच्या सहस्र धारांनी त्याने मला वचंब वचंब 

वभजवनू टाकले. त्याच्यावरचा राग रुसवा सगळे सगळे क्षणात 

धवुनू टाकले त्यान.े तो आला की माझे मन मोरवपसा सारखे हलके 

होत.े मयरूपंख लेवनू मी आनंदाने नाच ूलागत.े आवण कंठातनू मकु्त 

स्वर उमटतात  
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घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा. आवण मी अगदी 

तपृ्त तपृ्त होते. वेळाकाळाचे भान ववसरून वचंब वचंब वभजत रहात.े 

अगदी मनसोक्त, मन भरे पयंत. तो पण मला वभजवत रहातो. पणूट 

ररकामा होई पयटन्त.  

 

होय अगदी बरोब्बर ओळखलंत. मगृात कोसळणारा पवहला 

पाऊस ह ेमाझे पवहल ेप्रेम आह.े अगदी लहानपणापासनू मला त्या 

पवहल्या पावसाचे प्रचंड वेड आह.े आज पन्नाशी उलटून गेली तरी 

पवहल्या पावसात वभजायचे वेड थोडे सदु्धा कमी झालेले नाही.  

त्याचे येणे अगदी कसे रुबाबदार असते. ते सोनेरी वकनार 

असलेले गच्च दाटून आलेले काळेभोर आभाळ, मधनूच लख् कन 

चमकणारी वीज, सरुवातीला हळुवार पावलांनी त्याचे येण,े 

आसमंतात मदृगंधाची होणारी उधळण, चराचर सषृ्टीने आलेली 

मरगळ झटकून त्याच्या स्वागताला सज्ज होण,े आवण घरातल्या 

सगळयांची नजर चकुवनू माझे अंगणात जाऊन उभ ेराहणे. आवण 

पढुच्याच क्षणी त्याचे प्रपाता सारख ेकोसळणं सगळंच वकती दखेणं 

असतं. अगदी वेड लावणारं असतं त्याच्या त्या वमठीतल्या 

सखुाची सर कश्शा कश्शाला नाही. तो येतो, मकु्त हस्त ेप्रेमाची 
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आनंदाची, समदृ्धीची उधळण करतो. आवण ररक्त होऊन माघारी 

वळतो. पनु्हा पढुच्या वषी वेळेवर येण्याचा वायदा करून.  

 

मग त्याच्या प्रेमाच्या समदृ्धीच्या खणुा अंगावर लेवनू माझे मन 

गात रहात.े  

 

श ंब पावसानं रान झालं आबािानी  

 झाकू किी पाठीवरली  ांिणं गोंिणी  

झाकू नको कमळंनबाई, एकांताच््ा कोनी  

रुपखनी अंगावरली सखे लावण््ा ी खाणी  
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बंहदस्त... 

 

मकु्ता मधला मकु्त मी | कैद्यां मधला कैदी त ू|| 

दोन जन्मठेपांची वशक्षा भोगण्यासाठी सावरकरांची 

अंदमानच्या अंधारकोठडीत रवानगी झाली. शरीर जरी बंवदस्त होते 

तरी मन मात् मकु्त होत.े भयानक वशक्षा भोगत असताना, हातात 

काही नसताना, वभंत कागद झाली दगड खडू झाला आवण त्या 

बंवदस्त कारागहृात एक अजरामर महाकाव्य जन्माला आले. 

ज्ञानेश्वरां नंतर वभंत पनु्हा एका साठी चालली.  

बंवदस्त म्हणजे बंधन वकंवा डांबनू ठेवणे. एखादी वस्त ूजर जोर 

दऊेन दाबनू ठेवली तर त्यावरचा दाब जरा कमी होताच ती दपु्पट 

वेगान ेवर उसळून येते. हा भौवतकशास्त्राचा वनयम आह.े  

मोठी मोठी धरणे बांधनू पाणी साठवले जाते. धरणाच्या वभंती 

माग ेप्रचंड मोठा जलसाठा असतो. पण कधी धरणाला भगदाड 

पडले तर मात् काय होत े ह े पानशेतचे धरण फुटले तेव्हा 

सगळयांनीच अनभुवल ंआह.े वषाटनवुषट थोपवनू धरलेल्या पाण्याने 

रौद्र रूप धारण केले. आवण बघता बघता अख्खे पणुे पाण्याखाली 

गेले. होत्याचे नव्हत ेझाले.  
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माणसाचे पण असेच असत.े त्याच्यावर जेवढी जास्त बंधने 

लादली जातील तेवढा तो त्यातनू सटुायचा प्रयत्न करतो. बंधनं 

झगुारून दणे्याचा प्रयत्न करतो. बरेचदा मलुींवर घरातनू अनेक 

बंधने लादली जातात जसं वतकडे जाऊ नकोस, त्याच्याशी बोल ू

नकोस, ह ेकरू नकोस आवण ते करू नकोस, असे कपडे घाल ू

नकोस, सातच्या आत घरात ये वगैरे वगैरे... पण मलुींना मात् 

स्वच्छंद आयषु्ट्य हव ेअसते. आकाशात उंच भरारी घ्यायची असते. 

अनेक गोष्टी करायच्या असतात. अनभुवायच्या असतात. मग 

अशावेळी घरातनू टाकलेली ही बंधने जाचक वाटू लागतात आवण 

मग त्यातनू मकु्त होण्यासाठी घरातल्यांना फसवणे, खोटे बोलणे, 

घरातनू पळून जाण,े आपल्याच घरात चोरी करण ेअसे गैरमागट 

अवलंबनू बंधनातनू मकु्त होण्याचे प्रयत्न केले जातात.  

 

बंवदस्त वकंवा बंवदवान होणं कुणालाच आवडत नाही. मकु्त, 

स्वच्छंद, स्वातंत्र्य सगळयांनाच हव ेअसते. म्हणनूच भारत माता 

पारतंत्र्याच्या शृंखलेत अडकली होती, बंवदस्त होती तेंव्हा वतला 

मकु्त करण्यासाठी, स्वातंत्र्य वमळवनू दणे्यासाठी अनेक 

िांवतवीरांनी आपल्या प्राणांची आह ती वदली होती. म्हणनूच 

आपण स्वतंत् भारतात जन्मलेले नागररक स्वातंत्र्याची फळे चाखत 
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आहोत. इगं्रजांनी भारतीयांवर अनेक जाचक बंधने टाकली होती 

शेवटी एकजटुीने भारतीयांनी इगं्रजी सत्ताच उलटून टाकली. 

 

सोन्याच्या वपंजर्यात ठेवनू मोत्याचा चारा घातला तरी तो 

पक्षी सखुी वकंवा आनंदी नसतो. त्याला त्याच्या सहकार् यांबरोबर 

आकाशात उंच भरारी घ्यायची असते गगनाला गवसणी घालणं 

त्याला आवडतं. तो वपंजर्यातनू सटुण्यासाठी धडपडत असतो. 

कारण त्यालासदु्धा स्वातंत्र्याचे महत्त्व मावहती असते 

 

पलुवामा हल्ल्यानंतर एक एक जवान पेटीत बंवदस्त होत होता 

आवण भारतीयांच ेअश्र ूमात् मकु्तपणे वाहत होत.े  

 

पवूी चीन जपान स्पेन अशा काही दशेात बंवदस्त अथटव्यवस्था 

होती. जेव्हा बाहरेील इतर दशेांबरोबरच्या आयात-वनयाटतीला बंदी 

असते तेव्हा वतला बंवदस्त अथटव्यवस्था असे म्हटले जात.े त्यामळेु 

दशेाची आवण पयाटयान ेदशेवासीयांची प्रगती खुंटते. जे दशे मकु्त 

अथटव्यवस्थचेा परुस्कार करतात त्यांची प्रगती मात् झपाट्याने होते.  
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स्वच्छेने स्वीकारलेली बांवधलकी मात् बंवदस्त करून टाकत 

असली तरी अपरंपार सखु दऊेन जात.े संतांनी स्वतुःला 

पांडुरंगाच्या भक्तीत बांधनू घेतले होत.े भक्तीत तल्लीन होऊन 

तहान भकू ववसरून जात होत.े म्हणनूच त्यांना भक्तीचे बंधन 

जाचक न वाटता आनंदाचे हवेहवेस ेवाटत होत.े लग्न झालं की 

नवपररणीत वध ू वर लग्नाच्या बंधनात अडकतात. ते बंधन 

हवेहवेस ेवाटत असते. समाजात कौतकुाने वमरवले जाते. तसेच स्त्री 

जेव्हा पवहल्यांदा आई होत ेआवण बाळाचा पवहला स्पशट होताच 

ती नैसवगटकररत्या माततृ्वाच्या बंधनात अडकते. ह े बंधन सदु्धा 

कधीच जाचक होत नाही उलट ते अवभमानाने वमरवले जात.े अशा 

नात्यांचे नाजकू रेशमी बंध तोडायच ेम्हटले तरी तटुत नाहीत.  

 

आयषु्ट्यात भक्तीचे मायेचे प्रेमाचे संस्कारांचे आवण अशी 

अनेक बंधने आपण स्वेच्छेने स्वीकारतो आवण आनंदाने ती बंधने 

शेवटपयंत वनभावतो. पण जी बंधने लादली जातात, नाईलाजाने 

स्वीकारावी लागतात तेव्हा मात् जीवाच्या आकांताने ती बंधने 

तोडून टाकण्याचा माणसू प्रयत्न करतो.  
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प्राणी पक्षी माणसू सगळयांनाच मकु्त स्वच्छंद आयषु्ट्य 

जगण्याचा अवधकार वनसगाटने आवण कायद्यानेही वदला आह े

म्हणनू पक्षयांना वपंजर्यात कोंडू नका मोकळया उंच आकाशात 

ववहार करू द्या. प्राण्यांना जंगलात मकु्त संचार करू द्या. माणसावर 

पण जाचक होतील अशी बंधने टाकू नयेत. सरुके्षसाठी संस्कृती 

रक्षणासाठी सामावजक न्याय आवण अथटव्यवस्था सरुळीत 

चालण्यासाठी कायद्याची बंधने हवीतच कुठेही समाजातील 

कुठल्याही स्तरावरील लोकांचे जगण ेअसह्य होईल अशी जाचक 

बंधने नकोतच 

 

आयषु्ट्यात वकतीही स्वातंत्र्य वमळालं तरी शेवटचं मतृ्यचू ं

शाश्वत बंधन मात् टाळता येत नाही. ज ेशाश्वत असते सत्य आवण 

सुंदर असते. त्यामळेु ते टाळण्याचा प्रयत्न न करता त्याला हसत 

मखुाने सामोरे गेले तर पढुचा मागट अवधक सखुकर होतो. ह ेबंधन 

सुंदर होण्यासाठी फक्त ईश्वर भक्तीच्या अवधष्ठानाची आवश्यकता 

असते. 
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उंबर ... 

 

उंबरा, उंबरठा, सीमा, मयाटदा असे अथट स्पष्ट करणारा हा शब्द.  

उंबरा म्हणजे दाराच्या चौकटीत खालच्या बाजसू बसवलेली 

लाकडी पट्ी. पण हल्ली माबटलचे वकंवा शहाबादी फरशीचे उंबरे 

असतात. साधारणत: जनु्या वाड्यात लाकडी उंबरे पहायला 

वमळतात. नववध ू साठी हा उंबरा खपू महत्वाचा असतो. 

उंबर्यावरचे माप ओलांडून नववधचूा गहृप्रवेश होतो. तीच्या 

पावलांनी घरात धनधान्य, समदृ्धी येते असा एक सावटवत्क समज 

आह.े गावातले एकुण उंबरे मोजले की वततकी घरे गावात आहते 

हा वहशेब मांडला जातो. पवुी रूढी परंपरेने लाकडी उंबर्याला 

पैशांची नाणी ठोकली जायची (ही नाणी मी फक्त पावहली आहते 

पण का ठोकतात ह ेकुणाला मावहती आह ेका) एखाद्या मलुीच्या 

लग्नासाठी खपू स्थळे बघावी लागली तर ' वहच्या लग्नासाठी शंभर 

उंबरे वझजवावे लागले ' असं म्हणलं जातं. कुणाची वाट पहात अस ू

आवण त्या व्यक्तीला यायला उशीर होत असेल तर उंबर् यावर 

फुलपात् पालथे घातले जात.े पवूीच्या काळी लहानपणापासनूच 

मलुींना वशकवले जाई की एकदा का सासरचा उंबरा ओलांडून 

घरात प्रवेश केला की बाहरे पडायचं ते वतरडी वरूनच. 
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असे अनेक समज-गैरसमज उंबरा या शब्दाच्या अनषुंगाने 

आठवले. 

उंबरा ओलांडून आत येणे जस े महत्त्वाचे तसेच उंबरा 

ओलांडून बाहरे जाण ेसदु्धा महत्त्वाचे. वकंबह ना मला वाटते उंबरा 

ओलांडून बाहरे जाण ेजास्त महत्त्वाचे.  

 

सगळयात प्रथम लक्षमणानी मारलेली लक्षमण रेखा (सीमा) 

सीतेन ेओलांडली आवण रामायण घडले. राम रावण यदु्ध झाले. 

धतृराष्ट्राने राज्याच्या मोहापायी नात्यांच्या कतटव्याच्या सीमा 

ओलांडल्या आवण महाभारत घडले. अथाटत सीमा ओलांडल्याने 

प्रत्येक वेळी यदु्ध होतात असे नाही. 

आनंदीबाई जोशींनी तर वशक्षणासाठी पार दशेाच्या सीमा 

ओलांडल्या आवण दशेातली पवहली मवहला डॉक्टर हा सन्मान 

वमळवला. वजजाऊंनी शहाजी राजांच्या राजवाड्याचा उंबरा 

छोट्या वशवबाला घेऊन ओलांडला व पणु्यात आल्या म्हणनूच 

मराठ्यांचे स्वराज्य स्थापन झाले. झाशीची राणी लक्षमीबाई यांनी 

स्वतुःच्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी राज्याचा उंबरा ओलांडला. 

साववत्ीबाईनंी रूढींचा उंबरठा ओलांडून स्त्री वशक्षणाचा प्रचार 

आवण प्रसार केला म्हणनूच आजची स्त्री स्वावभमानाने आवण ताठ 
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मानेने उभी आह.े स्वावलंबी झाली आह.े साधारण पन्नास ते साठ 

च्या दशकात संसाराची गरज म्हणनू स्री उंबरा ओलांडून 

नोकरीसाठी घराबाहरे पडली. आवण आज वतने कतृटत्वाच्या 

सगळया सीमा पार करून आकाशाला गवसणी घातली आह.े 

म्हणनू असे वाटते की कतृटत्व गाजवायचे असेल तर उंबरा 

ओलांडणे महत्वाचेच आह.े  

मग फक्त स्त्रीनेच उंबरा ओलांडणं ववशेष आवण वेगळं होतं 

का? फक्त वस्त्रयांचीच उदाहरणं का वदली जातात? परुुषांचं काय?  

तर परुुषांनी उंबरा ओलांडून बाहरे जाण ेह ेपौरुषाचे, कतृटत्वाच े

लक्षण मानल ेजात.े अथाटत वशवाजी महाराज राणा प्रताप वसंह 

आवण पढेु अनेक स्वातंत्र्यसैवनक यांनी वेगळया ध्येयान े प्रेररत 

होऊन उंबरे ओलांडले म्हणनू आज आपण स्वतंत् भारतात 

मोकळा श्वास घेत आहोत. त्यांच्या या कतृटत्वाला लाख लाख 

प्रणाम. आवण उलट स्त्रीन ेउंबर्याच्या आत रहाण ेह ेमयाटदचेे आवण 

घरंदाजपणाचे लक्षण मानले जाई. म्हणनूच स्त्रीचे उंबरा ओलांडून 

आकाशाला गवसणी घालणे जास्त महत्त्वाचे आह े असे मला 

वाटते. 

गंगाबाई पलसु्कर एक अशी व्यक्ती, वजला नाईलाजाने उंबरा 

ओलांडावा लागला. पण ज्या काळात घरंदाज बाईन ेगाणं म्हणणे 
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पाप मानल ेजाई त्या काळात स्वतुः उंबर्याबाहरे पडल्या आवण 

संगीताला घरंदाजपणाचा बाज वदला आवण घरंदाज उंबर्यांच्या 

घरात शावस्रय संवगताला मानाचे स्थान वमळवनू वदले. आज अशा 

वकतीतरी मवहलांची उदाहरणे दतेा येतील ज्यांना नाईलाजाने 

उंबरठा ओलांडावा लागला पण पढेु जाऊन त्यांनी आकाशाला 

गवसणी घालणारे काम करून स्वतुःला वसद्ध करून दाखवले. 

अशा स्रीयांना शतशुः प्रणाम  

आज स्त्रीन े उंबरा ओलांडण्यात काही नाववन्य रावहल ेनाही. 

पण अनेक मलुी कुठलाही ववचार न करता काहीतरी वेडे स्वप्न 

उराशी घेऊन आई-ववडलांना न जमुानता घराबाहरे पडतात. आवण 

अनेकदा अशा मलुींचा गैरफायदा घेतला जातो आवण त्या 

चकुीच्या मागाटला लागण्याची मोठी शक्यता असते उंबरा 

ओलांडल्यावर समोर दहा वाटा असतात. पण त्यातील एखादीच 

वाट यशाच्या वशखराकडे जात असते. तेंव्हा ववचारपवूटक योग्य 

वाट वनवडण ेमहत्वाचे असते. नाहीतर हकनाक बळी जाण्याची पण 

शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणनूच काळ वकतीही बदलला 

तरीही स्त्रीन े उंबरठा ओलांडतांना सवट पररवस्थतीचा सारासार 

ववचार करूनच ओलांडावा असे सांगावेसे वाटते.  
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संकल्प ---------  

 

वडसेंबर उजाडला की सगळयांनाच नवीन वषाटचे वेध 

लागतात. नवीन वषट म्हणजे प्रथम मनात ववचार येतो तो म्हणजे 

संकल्प. व्हाट्सअप, फेसबकु, वमत् मैवत्णी सगळीकडे एकच चचाट 

असते. ती म्हणजे नवीन वषाटत काय संकल्प करायचा याची. जो 

भेटतो तो ववचारतो, "नवीन वषाटचा काय संकल्प करणार "? कधी 

कधी तर असे वाटते की नववषाटचा संकल्प नाही केला तर मला 

जेल होईल बह तेक आवण कदावचत नवीन वषट उजाडणारच नाही.  

 

या वषी काहीतरी नवीन संकल्प करण्याचा संकल्प मी केला 

होता, दर वषी वजन कमी करण े हा एकच संकल्पाचा अजेंडा 

असायचा माझा. पण काय संकल्प करावा हचे सचुत नव्हत.े 

संकल्प करणे म्हणज ेकाय सोपी गोष्ट आह ेका? संकल्प म्हणनू 

एखादी गोष्ट करावी असा ववचार करायला गेले तर त्या आधी त्यात 

येणारे अडथळेच आठवतात आवण मग तो संकल्प बारगळतो. असे 

अनेक पयाटय शोधनू झाले पण एकही संकल्प वषटभर पार पाडता 

येईल असे मला वाटत नव्हते. कुठे मला दपुारची शान्तसखुाय झोप 

सोडावी लागणार होती. सकाळी उठल्यावर नवर्याला आवण 
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मलुांना डबे दऊेन त्यांची रवानगी केली की मग स्वतुः साठी चहा 

करावा लागतो मग पेपर मधल्या सेलच्या वगैरे जावहराती वाचाव्या 

लागतात. मधेच उठून शांताबाई साठी दार उघडावे लागत.े मग 

दपुारी कधी वभशी, कधी वाढवदवस कधी केळवण, डोहाळजेवण 

तर कधी शॉवपंग असे कुठे ना कुठे जायचे असते मग त्यासाठी 

आधीच कपडे वगैरे तयारी करून ठेवावी लागते मग जेवण 

झाल्यावर टीव्ही बघता बघता डोळे कधी वमटतात कळतच नाही. 

सकाळी उठल्यापासनू इतकी कामे करून थकल्यावर झोप तर 

येणारच ना!! असे काही ना काही कारणान े एक एक संकल्प 

रद्दबातल होत गेला. शेवटी कोणता नवा संकल्प करावा हा प्रश्न 

ऐरणीवरच रावहला. मग कोण कोण काय काय संकल्प करतायत 

बघावे म्हणनू सहजच फेसबकुात आवण व्हॉट्सापात डोकावनू 

बवघतले तर काय बापरे!!! काय काय संकल्प केले होते कुणी कुणी. 

एकीन ेतर चक्क या वषटभरात एकही नवीन डे्रस वकंवा साडी घेणार 

नाही असा संकल्प केला होता. अहो पण सेल मध्य ेसाड्या, कपडे 

घेऊन नवर्याचे पैसे वाचवणे आवण काटकसरीन े संसार करण ेह े

सगळया बायकांच ेप्रथम कतटव्य असते असे माझे प्रामावणक मत 

आह.े संध्याकाळी वभशील जायचे तर कोणती साडी नेसावी प्रश्नच 

पडला बाई. ही साडी मागच्या वभशीलच तर नेसली होती, मग 

नको. ही वपंक रंगाची काढावी का? नको बाई ही तर शेवडे 
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काकंूकडे हळदीकंुकवाला नेसली होती. हां ही रामा कलर कधी 

नेसली होती बरे... अरे हां ही मागच्या मवहन्यात पाठक काकंूच्या 

साठीच्या कायटिमाला नेसले होत ेकी. ही ब्ल्य ू नेस ूका!!! नको 

बाई रेवतीची आवण माझी सेम साडी आह.े तीपण हीच नेसली तर 

उगीच बॅंडवाले व्हायचे. बापरे वभशी करता साडी वनवडता वनवडता 
माझ्या नाकात दम आले आवण ही रमा वषटभर नवीन साडी वकंवा 

डे्रस घेणार नाही म्हणते मग काय वषटभर सगळया कायटिमांना 

त्याच त्याच साड्या नसणार की काय?  

 

 शेवटी कशी बशी एक साडी काढली आवण तयार होऊन 

धावत पळत वभशील पोहोचले सगळया साळकाया माळकाया 

जमल्याच होत्या. इथेही नवीन वषाटच्या संकल्पावरच चचाट चाल ू

होती. मी गेल्यावर सगळयांनी माझ्याकडेच मोचाट वळवला. नाही 

ग काय संकल्प करावा काही सचुतच नाहीये. अग तमु्हाला कळले 

का रमा म्हण ेवषटभर नवीन साड्या, डे्रस काही घेणार नाहीये. नवीन 

वषाटचा संकल्प आह ेहा वतचा. मी हळूच खालमानेनी सगळीकडे 

नजर वफरवली,  
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आज रमा आली नव्हती. मग रमाच्या आगळयावेगळया 

संकल्पावर चचाट (गॉवसप) करून रश्मीन ेकेलेल्या बटाटेवड्यांवर 

ताव मारून संध्याकाळी घरी आले. पण संकल्पाचा ववषय काही 

डोक्यातनू जात नव्हता. घरी आल्यावर लेकीला वभशीतल्या गप्पा 

आवण रमाच्या संकल्पा बद्दल संगत होते तर वतन ेमध्येच ववचारले 

“मग आज रमामावशी वभशीला आली होती का”? नाही ग मी 

म्हणाल.े मग तमु्ही वतच्याबद्दल यथेच्छ गॉवसप केले असेल न!! 

लेकीन ेववचारले. आवण अचानक माझी ट्यबू पेटली. यरेुका यरेुका 

सापडला सापडला!!!! अग काय झाले काय सापडला? लेकीने 

ववचारले. अग नवीन संकल्प सापडला. कोणता ग? लेकीने 

उत्सकुतेने ववचारले. या वषी कुठल्याही मैवत्णीच्या पाठीमागे 

वतच्याबद्दल गॉवसप करणार नाही. असा आगळावेगळा संकल्प 

करून मी एकदाची मोकळी झाले. 

 

 बघता बघता नव्याचे नऊ वदवस संपले. पण तोवर माझ्या 

पोटात इतके दखुायला लागले होत ेकी बस. अवजबात सहन होईना. 

शेवटी आणखीन दोन वदवस कसेबस े काढल.े आवण बाराव्या 

वदवशी सरळ माझ्या क्लोज फ्रें ड कडे अनघा कडे गेले. आवण 

भडाभडा बोलनू मोकळी झाले. तेंव्हा कुठे पोट दखुायचे थांबल.े 
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आवण माझ्या लक्षात आले की हा संकल्प काही माझ्याकडून 

वषटभर वनभावला जाणार नाही. म्हणनू मग त्यावर उदक सोडून 

मोकळी झाले. 

  

 मग शेवटी पनु्हा नेहमेीचाच संकल्प करायचा ठरवले. (हो हो 

तोच वजन कमी करण्याचा) पण या वेळेस नेटाने संकल्प परुा 

करायचा असा दसुरा संकल्प पण केला. तेंव्हा कुठे जीव भांड्यात 

पडला.  

इवत संकल्प परुाणाची पाचा उत्तराची कहाणी साठाउत्तरी 

सफुळ संपणूट. 
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ह ंक र... 

 

बाळाचा पवहला ह कंार म्हणजे घरातल्या सगळयांसाठी 

अहोभाग्याचा, कौतकुाचा क्षण. केवढा आनंदाचा क्षण असतो तो. 

पढेु त्याच ह कंाराचे हळूहळू शब्दात रूपांतर होत.े त्या ह कंारातनू 

शब्द कधी उमटतोय याची सगळेच आतरुतेने वाट पहात असतात.  

पढेु मोठेपणी मात् शब्द टाळण्यासाठी हचे ह कंार वदले, 

वापरले जातात. त्या एका ह कंारातनू वेगवेगळया वेळी 

पररवस्थवतनरुूप वेगवेगळे भाव व्यक्त केले जातात. आवण अनेक 

अव्यक्त शब्द बोलले जातात. या ह कंारांची खरच एक मोठी गम्मत 

असते. पढुील संवादात बघा एका ह कंारातनू वकती भावना व्यक्त 

केल्या जातात आवण संवाद साधला जातो.  

सकाळी ‘ अहो ‘ वनवांत पेपर वाचत बसल ेहोत.े समोरच्या 

टीपॉय वर चहाचा कप ठेऊन “ हू ं“ म्हणनू मागे वळले (वगळा 

एकदाचा, रागाचा ह कंार) मी माग ेवळले तशी पटकन सधुीर ने 

माझा हात धरला, “ अजनूही रागावली आहसे?” मान वेळावत 

हात सोडवण्याचा प्रयत्न करत म्हणाल े“ हू ं“ तमु्हाला काय फरक 

पडतो (थोडा सौम्य राग आवण थोडा अहकंार) सोडा मला, 

जाऊद्या, कामे पडली आहते सगळी. तसे नवरोजी म्हणाले, “ बैस 
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ग जरा, कामे तर रोजचीच आहते.” “ हू ं“ मी ढीम्म उभी. (कर 

आता माझ्या ववनवण्या. हा थोडा बेवफकीर ह कंार) असे काय? बैस 

ना जरा!! असे म्हणनू मला जबरदस्तीन े शेजारच्या खचुीवर 

बसवले. आवण हळूच माझ्या हातात दोन सोनचाफ्याची फुले 

ठेवली. पण आज मी ववरघळणार नव्हत.े माझा वनश्चय पक्का होता. 

मी पनु्हा कामाचे तणुतणुे वाजवले. “ अग मी करेन की तलुा कामात 

मदत. मला मावहती आह ेतझुा कालचा राग गेला नाही अजनू. “हू“ं 

म्हणनू मी मान वळवली. मनात म्हणाले (आला आता आईचा 

बबड्या, आईची बाज ू घ्यायला) (फणकार् याचा ह कंार) माझी 

समजतू काढत नवरा म्हणाला, “ मावहती आह ेग, त ूघरासाठी, 

आमच्या सगळयांच्या साठी खपू करतेस “ तशी मी उसळलेच. 

मग! करणारच ना!! ह े घर माझे आह.े घरातली माणस े माझी 

आहते. आपल्या लग्नाला पंचवीस वषट होऊन गेली. सणवार, 

कुळधमट, कुळाचार, सगळयांच्या सवयी, आवडीवनवडी सगळं 

सगळं पाठ आह ेमला. आवण मी सगळयांचे सगळे अगदी वनगतुीने 

आवण साग्रसंगीतपणे करते सदु्धा. काय करत ेना!! बोला ना? ” हो 

करतेस ग सगळं. सगळं अगदी छान सांभाळतेस. मी कधी अमान्य 

केले आह ेका? पण तमु्ही सासबुाईनंा पण कधी दोन शब्द सांगत 

नाही ना!! त्यांचे आपले फोन करून सारख्या सचूना दणेे चालचू 
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असते. याला काय अथट आह?े मी सदु्धा अगदी लोणच्यासारखी 

मरुले आह ेसंसारात. मला कळत ेसगळे.  

आताचच बघा ना, आता श्रावणात शिुवारी सावाष्ट्ण 

कुणाला बोलवायचे ते पण त्यांनीच वतथ ेगावाला बसनू ठरवायचे. 

ते काही नाही हां! यावेळी मी माझ्या मैवत्णीलाच बोलावणार आह े

सवाष्ट्ण म्हणनू. सांगनू ठेवते हां sssss (मोठा ह कंार, मनातली 

खदखद, मनातला राग बाहरे पडला) आवण एवढच असेल ना, तर 

स्वत: यावे इकडे. आवण जबाबदारी घेऊन कराव ेसगळे स्वत:ला 

हव ेतसे. “ हू ं“ असे आह ेतर!! (नवर् याचा समजतुीचा ह कंार.) ह े

बघ त ू वचडू नकोस, मी समजावतो आईला. त ूतलुा हव्या त्या 

मैवत्णीला बोलाव सवाष्ट्ण म्हणनू. हू ं बोलावीनच. (माझा 

वजंकल्याचा ह कंार) खरच? हूsंss (माझा लवडवाळ हसरा ह कंार) 

बघ बरं हसल्यावर वकती गोड वदसतेस ती!! माझ्या केसांची बट 

पढेु ओढून “ ह ेम्हणाल े“ बघ हसरा चेहरा आवण त्यावर आलेली 

ही बट!! वकती सुंदर वदसते बघ. पनु्हा एकदा तझु्या प्रेमात पडवेसे 

वाटते आह.े “  

“ हू ं“ काहीतरीच हां तझु.े (माझा लज्जेचा ह कंार)  

अगबाई बोलण्याच्या नादात चहा गार झाला की! थांब गरम 

करून आणते. नको राहू द ेग. तझुा असा हसतमखु चेहरा समोर 
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असला की गार चहा सदु्धा छानच लागतो. सधुीर अरे काहीतरी 

काय, द ेतो कप. आत्ता गरम करून आणते. माझ्या हातात कप दते 

सधुीर म्हणाला “ मग असे कर ना! मी हू ं म्हणत त्याच्याकडे 

बवघतले. (माझा लवडवाळ प्रश्नाथटक ह कंार) “ दोघांसाठी मस्त 

आले घालनू ताजाच फक्कड चहा कर ना!! मस्त पावसाळी हवा 

आह.े थोडावेळ गप्पा मारत बसयुात. “ हू ं“ (मान डोलवत) म्हणत 

मी गार चहाचा कप घेऊन आत गेले. (माझा सम्मतीचा आवण 

समाधानाचा ह कंार)  

आह ेकी नाही ह कंाराची गम्मत  
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प्रक श... 

 

अंधार आवण प्रकाश ह ेखरे तर सापेक्ष शब्द आहते. खगोल 

शास्त्रानसुार सयूट मावळला की अंधार होतो. आवण उगवला की 

प्रकाश पडतो. संध्याकाळी जर कुणी घरात वदवे न लावता बसला 

असेल तर आपण म्हणतो काय वदवावभती सारखा बसला आहसे. 

आवण सगळे वदवे पटापट लावतो. घर त्या वदव्याच्या प्रकाशात 

न्हाऊन वनघत.े  

प्रकाश हा शब्द फक्त उजेड या अथाटने न वापरता अनेक 

वेगवेगळया वठकाणी वेगवेगळया वेळी तो वापरला जातो. 

उष:काल होताहोता काळरात् झाली. आवण पनु्हा एकदा महाराष्ट्र 

मोगलाईच्या अत्याचारांच्या टाचांखाली भरडला जाऊ लागला. 

समाज पारतंत्र्याच्या खाईत लोटला गेला. आवण अचानक आशेचा 

एक वकरण वशवनेरीवर लकुलकुला. महाराष्ट्राच्या भाग्याचा 

वशवरायांचा जन्म झाला. महाराजांच्या अववरत आवण अथक 

प्रयत्नांनी महाराष्ट्र स्वराज्याच्या प्रकाशात उजळून वनघाला. दबुटल, 

गलीतगात् झालेल्या समाजाला समथट रामदास स्वामींनी 

बलोपासनेचा मागट दाखवला. आवण शक्तीच्या प्रकाशवाटेवर 

तानाजी, येसजी, बाजी यांचे जीवन उजळून वनघाले.  
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ज्ञानेश्वरांनी भगवद ्गीता प्राकृतात आणली आवण अंधश्रद्धा 

आवण कमटकांडांच्या मागाटवरून ववनाशाकडे जाणार् या समाजाला 

ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने ज्ञानाचा नवा प्रकाशमागट दाखवला. 

परमेश्वरापयटन्त पोहोचणारी प्रकाशवाट नाम:स्मरणासारख्या साध्या 

सोप्या वाटेने जात.े तकुाराम महाराज, जनाबाई, चोखामेळा, 

गोराकंुभार, बवहणाबाई यांनी ही भक्तीची प्रकाशवाट समाजाला 

दाखवली.  

साधनाताई आवण बाबा आमटे यांनी कुष्ठरोग्याना 

आनंदवनातनू वनघणार् या आनंदाच्या आवण स्वावलंबनाच्या 

प्रकाशवाटेवर नेऊन सोडले. रस्त्यावरील मनोरुग्ण वस्त्रयांकरता 

काम करणारे धमाण े दाम्पत्य, वभकार् यांकरता काम करणारे 

सोनावणे दाम्पत्य, नमटदा प्रकल्पग्रसतांच्या मलुांना पनु्हा 

वशक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या 

सशु्री भारतीताई ठाकुर ही आवण अशी अनेक माणसे आज 

समाजातील वेगवेगळया स्तरावरील वेगवेगळया लोकांना 

प्रगतीच्या प्रकाशवाटेवर घेऊन जात आहते.  

कळोखातनू उजेडाकडे जाणारी प्रत्येक वाट आवण त्या 

वाटेवरील प्रत्येक पाऊल यशाच्या वशखरावर घेऊन जाते. खरेतर 

प्रकाशाचे एक स्फुवल्लंग प्रत्येकाच्या अंतमटनात असतेच. फक्त ते 
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फंुकर मारून प्रज्ववलत करायच े असते. त्यातनू उडालेल्या 

वठणगीमळेु यश, कीती, समदृ्धीच्या वशखरावर माणसू जाऊन 

पोहोचतो.  

त्यांच्या बरोबरच त्यांच्या आयषु्ट्यात येणार् या अनेक लोकांची 

आयषु्ट्य त्या प्रकाशात उजळून वनघतात. उदाहरण म्हणनू जमशेदजी 

टाटा, नारायण मतूी, भीष्ट्मराज बाम यांच्याकडे बघता येईल.  

स्वत:च्या प्रकाशवाटेवर यशाचा मागट तर सगळेच चालतात. 

पण इतरांना सदु्धा मदतीचा हात दऊेन त्यांना जे स्वत:च्या 

प्रकाशवाटेवर आणनू त्यांचे आयषु्ट्य पण उजळवनू टाकतात त्यांची 

प्रकाशवाट खर् या अथाटने तेजस्वी होत.े आवण मग... 

वफटे अंधाराचे जाळे | झाले मोकळे आकाश || 

दरी खोर् यतनू वाह े| एक प्रकाश प्रकाश || 

सयूट जन्मता डोंगरी | संगे जागल्या सावल्या || 

एक अनोखे लावण्या | आले भरास भरास ||  
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मनरंग... 

 

मन राम रंगी रंगले | मन आत्मरंगी रंगले || 

मनाच ेकाय सांगावे वफरत असते कुठेकुठे. आत्ता इथ ेतर मग 

वतथ.े  

एक वदवस सहजच लेकीच्या लग्नाचा अल्बम बवघतला. 

मायेचा रंग डोळयातनू वाहू लागला. 

कुल ूमनाली वरपचा अल्बम काढला. शभु्र वहमवशखरांचा रंग 

मन माझे ल्याले.  

केरळ वरपचा अल्बम काढला तर वनसगाटच्या वहरव्या 

झलु्यावर आधीच झलु ूलागले.  

तेवढ्यात इकडच्या स्वारींची हाक कानी आली. जरा चहाच्या 

रंगात रंगवा की त्या मनाला.  

मी उठले चहा करायला पण मन मात् गेले आसाम वफरायला. 

मनरंग या शब्दातच मला वाटते रंगांची जाद ूआह.े ववचार 

करायला गेले तर वकतीतरी छटा वदसतात. आवण कोणाच्या मनाचा 

रंग कोणता असेल असा प्रश्नही पडतो. आजच्या वीस वषांच्या 

तरुणाईच्या मनाचा रंग काय असेल? वशक्षण, कररयर, बाइक, 
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पाटीज, प्रेयसी, वप्रयकर अशा अनेक रंगछटा त्याच्या मनात 

असतील. पण तेच सोळाव्या वषी स्वराज्य स्थापनेची शपथ 

घेणार् या वशवाजी महाराजांच्या मनाचा रंग कोणता असेल? 

शौयाटचा, वहदंतु्वाचा भगवा रंग की आणखी कोणता? जय भवानी, 

जय वशवाजी म्हणत शत्वूर तटूुन पडणार् या बाजी, तानाजी, 

मरुारबाजी अशा वजवावर उदार होऊन शत्वूर तटूुन पडणार् या तरुण 

मावळयांच्या मनाचा रंग कोणता असेल? स्वामीभक्तीचा की 

स्वराज्य प्रेरणेचा?  

रात्ीतनू बाळासाठी कातळकडा उतरून जाणार् या त्या 

माऊलीच्या मनाचा मायेचा, वत्सल्याचा रंग आजही आपल्या 

अंगावर रोमांच उभ ेकरतो. पाठीवर मलू बांधनू “ मेरी झांसी नही 

दुगंी“ म्हणत तटावरून भरवेगात घोडा फेकणार् या झाशीच्या 

राणीच्या मनाचा रंग कोणता होता? शौयाटचा, परािमाचा की 

स्वावभमानाचा?  

स्वातंत्र्याच्या अवग्नकंुडात स्वत: सह कुटंुबाची आह ती 

दणेार् या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या दशेप्रेमाचा रंग कसा होता? 

कारवगल असो की गलवान की उरीचा सवजटकल स्राईक, ऊन वारा 

पाऊस कशाचीही तमा न बाळगता जागेवर पाय रोवनू उभ्या 

असणार् या सैनीकाच्या मनाचा रंग त्याच्या वदीचा रंग असतो का? 
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लढाईत वीर मरण आलेल्या शवहदांच्या पत्नीच्या कंुकवाचा लाल 

रंगच त्यांच्या द:ुखाने ववद्ध झालेल्या मनाचा रंग असतो का? बारा 

चीनी सैवनकांना कंठस्नान घालता घालता वीर मरण आलेल्या 

तेवीस वषीय गरुु तेजवसंग आवण त्याच्या होणार् या पत्नीचा रंग 

आम्हाला समज ूशकेल का?  

आवण या सगळयाचे सोशल मीवडयावर राजकारण करणार् या, 

परुावे मागणार् या राजकारण्यांच्या मनाचा गवलच्छ रंग पसुनू 

टाकण्यासाठी लागणारा वनभटय रंग आज आपल्या मनात आह ेका?  

ह ेआवण असे अनेक ‘ का ‘ कायमच मनाला छळतात आवण 

तेंव्हा एक उदास, करुण, गढूळ रंगछटा मनावर ठेऊन जातात. 
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गुढी -------------- 

 

ब्रम्हदवेांनी सषृ्टीची वनवमटती केली तो आपल्या वषाटचा पवहला 

वदवस म्हणजे गढुी पाडवा होय. चैत् मवहन्याचा पवहला वदवस 

म्हणज े गढुी पाडवा. रावणावर ववजय वमळवनू प्रभ ू रामचंद्र 

अयोध्येत पोहोचले तो वदवस म्हणज े गढुी पाडवा. शावलवाहन 

राजाने आपले शक संवत्सर सरुु केले तो वदवस म्हणज ेगढुी पाडवा. 

बळीराजा आपल्या वप्रय नगरजनाना पाताळातनू भेटायला येतो 

त्यावेळी आनंदाने त्याच्या स्वागतासाठी नगरजन गढ्ुया उभारतात 

अशी कथा आह.े अशी ही गढुीची परंपरा आपल्याकडे फार जनुी 

आह.े पढेु छत्पती वशवाजी महाराजांनी गढुीपाडवा हा सण साजरा 

करण्यास सरुवात केली. गढुी उभारण्याची प्रथा ही वशवरायांची 

संकल्पना होती. ववजयादशमीला बाहरे पडलेली सनेा ववजय 

वमळवनू परत येत असे. म्हणनू त्याकाळी ववजयोत्सव साजरा 

करण्यासाठी घरोघरी गढुी उभारली जाऊ लागली. पढेु याच 

गढुीपाडव्याला सणाचे महत्व आले.  

 

चैत् मवहना म्हणजे वसंत ऋतचू ेआगमन. वसंत ऋत ूम्हणजे 

ऋतूंचा राजा. अवघी सषृ्टी या राजाच्या स्वागताला सज्ज होते. 
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वशवशरातील पानगळ संपनू वकृ्ष वेली वहरवा साज पररधान करतात. 

थंडी संपनू वातावरण उबदार होते. कोकीळकूजन मन प्रसन्न करते. 

या वदवसात चराचरात चैतन्याचे, उत्साहाचे वातावरण असते. 

शेतीची कामे संपनू धान्य बाजारात येते. त्यामळेु शेतकरीराजा 

सखुावतो. याच उत्साहाने आवण आनंदाने गढुी उभारून आपण नवं 

वषाटचे स्वागत करतो.  

 

या वदवशी ब्रम्हदवेांनी सषृ्टीची वनवमटती केली म्हणजेच 

नववनवमटतीचा हा उत्सव. प्रभ ू रामचंद्रांनी रावणावर ववजय 

वमळवला म्हणजेच हा ववजयोत्सव. बळीराजाला पाहून नगरजनाना 

आनंद होतो म्हणजेच हा आनंदोत्सव. शावलवाहन शक प्रवणत 

नववषाटचा हा वषोत्सव. वशवरायांनी याच ववजयोत्सवाला परंपरेचे 

रूप वदले.  

परंपरेने हा उत्सव आजही महाराष्ट्रात सगळीकडे मोठ्या 

उत्साहात साजरा केला जातो. घरोघरी गढुी उभारली जाते. 

भवक्तभावान ेवतची पजूा केली जात.े दपुारी श्रीखंड परुीचे चारीठाव 

जेवण होत ेआवण दपुारभर मस्त ताणनू वदली जात.े सध्या इटंरनेटचे 

राज्य असल्यान ेव्हॉट्सअप वर शभुेच्छांच ेसंदशे वफरत राहतात. 

असं म्हणतात की आजच्या वदवशी नवीन गोष्ट ववकत घेतली तर 
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घरात समदृ्धी येते, भरभराट होत.े म्हणनू आज सोन्या चांदीच्या 

दकुानात तडंुुब गदी असते.  

  

 काळानरुूप काही बदल झालेत. हा सण घरात साजरा होतो 

तसाच आता बाहरे पण साजरा केला जातो. नववषाटच्या 

स्वागतासाठी ढोल ताशाच्या गजरात पहाटे मोठी शोभायात्ा 

काढली जाते. वमरवणकुीच्या स्वागताला रस्त्यावर सडा रांगोळी 

केली जात.े सगळीकडे वातावरण अगदी प्रसन्न असते. अनेक 

वठकाणी पहाट पाडव्याचे कायटिम आयोवजत केले जातात. 

वठकवठकाणी सांस्कृवतक कायटिम आयोवजत केले जातात. 

  

परंपरेने सण साजरा केलाच पावहज.े पण त्याच बरोबर ज्या 

कारणान ेही परंपरा सरुु झाली त्याचा सदु्धा ववचार व्हायला पावहजे. 

बळीराजा, शावलवाहन राजा, रामायण वकंवा अगदी वशवरायांचा 

काळ तसा खपू जनुा झाला. पण आजच्या काळात प्रवाहा ववरुद्ध 

जाऊन, वेगळया गोष्टी करून आपल्या परािमाची, कतृटत्वाची गढुी 

उभारणारे अनेक जण आपल्याला वदसतील. 
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ज्या काळात वस्रयांनी वशकणे ह े पाप मानले जायचे त्या 

काळात समाज प्रवाहाववरुद्ध जाऊन रमाबाई रानडे, साववत्ीबाई 

फुले यांनी स्री वशक्षणाची गढुी उभारली. तर आनंदीबाई जोशी यांनी 

इगं्लंडमध्ये अत्यंत हालाखीच्या पररवस्थतीत वैद्यकीय वशक्षण पणूट 

करून आपल्या ववद्वत्तेची आवण ध्येयपतूीची गढुी परदशेात ही 

उभारली. ज्या काळात कुलीन, घरंदाज स्रीयांना संगीत क्षेत्ाचे 

दरवाजे बंद होत े त्याकाळात गंगाबाई पलसु्कर या स्वतुः गाण ं

वशकल्या आवण कुलीन घरंदाज स्रीयांसाठी स्वतंत् संगीत क्लासेस 

सरुु करून त्यांच्यासाठी सांवगवतक गढुी त्यांनी उभारली. आवण 

घराघरात वहदंसु्थानी संगीताला मानाचे स्थान वमळवनू वदले. 

आपल्या पाल्यांनी गाणं, नतृ्य वशकावे हा आज पालकांचाच हट् 

असतो. पण त्याकाळात घराघरात संगीत पोचवणे सोपे नव्हते. 

बाबा आमटे यांनी सखुासीन आयषु्ट्य सोडून कुष्ठरोग्यांच्या सेवेचे 

खडतर व्रत स्वीकारले. कुष्ठरोग्यांना माणसात आणले आवण 

माणसुकीची गढुी उभारली. त्यांच्या पढुच्या वपढ्या ही गढुी 

आणखी आणखी उंच नेत आहते. नमटदा पररिमा करून त्यावर 

पसु्तके वलवहणारे अनेकजण आहते. पण नमटदा प्रकल्पातील 

ववस्थावपतांचे दुुःख, वेदना समजनू, घरदार नोकरी सोडून त्यांच्यात 

जाऊन रहाणार्या भारती ठाकूर यांनी ववस्थावपतांच्या घरात 

साक्षरतेची आवण स्वावलंबनाची गढुी उभारली आह.े अशी अनेक 
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उदाहरण ेआपल्या आजबूाजलूा आपल्याला अनेकदा वदसतात. 

वकतीतरी माणसे अशी पण असतात की जी आपले दनंैवदन जीवन 

सांभाळूनही इतरांच्या जीवनात आनंदाची गढुी उभारण्याचा प्रयत्न 

करत असतात. या अशा अनेक लोकांमळेु गढुीपाडवा या सणाला 

वकंवा गढुी उभारण ेया परंपरेला खरा अथट लाभतो. 

  

जानेवारीत सरुु होणार्या नववषाटला आपण स्वतुःच्या सखु 

समदृ्धी साठी, आरोग्यासाठी काही ना काही संकल्प करतो. यावेळी 

या नववषाटला स्वतुःच्या घरात जैताची, स्वानंदाची, समदृ्धीची, 

सायजु्जतेची गढुी आपण उभारूयात आवण त्याच बरोबर या 

वषटभरात आनंदाची, साक्षरतेची, माणसुकीची, अशी कुठली ना 

कुठली गढुी दसुर्या कुणाच्यातरी दारात उभी करण्याचा संकल्प 

आपण सगळयांनी करून या सणाच्या परंपरेला एक नवा आयाम 

दऊेयात.  

बघा पटतंय का  
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बजेट -- एवढं क य त्य त!! 

 

आईची शप्पथ घेऊन सांगतो मला बजेट मधलं काहीही कळत 

नाही. पण आसपासचे लोकं "बजेट आह,े बजेट आह"े म्हणनू 

अशी काही वातावरण वनवमटती करतात की मी उगाचच एक्ससाईट 

होऊन त्याची वाट बघायला लागतो. सगळे बसतात म्हणनू मग मी 

पण अथटशास्त्र कोळून प्यायल्याचा आव आणनू गंभीर चेहरेा करून 

टीव्ही समोर बसतो. अथटमंत्र्यांच दोन तीन तासांचं भाषण 

ऐकल्यावर "आपल्याला ह्यातलं काय कळलं? असा प्रश्न एकांतात 

मी स्वत:ला नेहमीच ववचारतो. आता हा प्रश्न क्षवणक असला तरी 

आपल्याला नेमका काय फरक पडला? हा प्रश्न तर वषटभर सतावत 

असतो. बजेटमध्ये अमकु अमकु गोष्टी स्वस्त झाल्या असं जाहीर 

करतात. त्या खरंच झाल्यात का ह ेबघायला मी मदु्दामहून कधीही 

बाजारात जात नाही. आधी आईन ेआवण आता बायकोने वदलेली 

सामानाची यादी बाजारात जाऊन वनमटूपणे सामान घेऊन येण े

आवण आणल्यावर ते कसे महाग वमळाले, क्वावलटी कशी खराब 

आह े असे टोमणे खाली मान घालनू ऐकणे एवढंच आम्हाला 

मावहती. त्यात आजकाल तर आम्ही मॉल वकंवा सपुरमाकेटमध्ये 

जातो. त्यामळेु सामानाचं वबल जरा जास्त वाटलं तर घेतलेल्या 
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पन्नास टक्के तद्दन वनरुपयोगी वस्तूंपैकी दोन-चार काढून 

ठेवायच्या. इतके सरळसाधे आमचे वहशोब असतात. तरीसदु्धा 

आम्ही बजेट बजेट करून का नाचत असतो ह ेमाझ ंमलाच कळत 

नाहीय!े 

 

त्यातल्या त्यात इन्कम टॅक्सच्या मयाटदते आल्यापासनू 

बजेटच्या त्या भागातलं मला थोडंफार कळतं. सरकारची मेहरेबानी 

झाली तर वषाटकाठी दोन-चार हजार रुपये वाचतात. वाचलेले हचे 

दोन-चार हजार रुपये सरकार इतर गोष्टींच े भाव वाढवनू 

आमच्याकडून दपुटीने नकळतपणे वसलू करून घेते. मला आजवर 

उमगलेलं बजेट एवढंच आह.े पण मी काय म्हणतो, समजा 

सरकारन ेटॅक्स कमी केला आवण भाव वाढवले नाही. तरी त्या दोन-

चार हजारात आम्ही नेमके कोणते बंगले बांधणार आहोत? पण 

इन्कम टॅक्स हा लोकांच्या इतक्या वजव्हाळयाचा ववषय आह ेकी, 

च्यायला सरकारन ेटॅक्स वाढवला नसता तर फेरारीचं बकु करणार 

होतो ह्या आवेशात लोकं तावातावाने बोलत असतात. बजेट 

जाहीर झाले की पढुच ेआठ वदवस फक्त बजेट हाच ववषय चचेचा 

असतो. स्थावनक पातळीवर वठकवठकाणी तज्ञांची जाहीर भाषणे 

ठेवली जातात.  
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 बजेट म्हणज ेसरकारचे जमा खचाटचे वावषटक अंदाजपत्क 

अशी सरळसाधी व्याख्या आह.े आता अंदाज म्हटलं की तो 

चकुणारच अशी समजतू करून लोकं गप्प का बसत नाहीत? 

नाहीतरी लोकसंख्येपासनू ते हवामानापयंत कोणता सरकारी 

अंदाज बरोबर आलाय आजपयंत? बरं सरकार इतकं लाख कोटींचे 

बजेट सादर करत.े पढुल्या वषी त्यातल ेवकती खचट झाल ेहा प्रश्न 

कोणालाच कसा पडत नाही? (तमु्हाला सांगतो, लोकसभेच्या 

अध्यक्षपदी जर आमच्या गल्लीतला वाणी बसला असता तर त्याने 

अथटमंत्र्यांना, "ओ आधी जनुा वहशोब वक्लयर करा... मग पढुच ं

बघ.ू" असं ठणकावनू सांवगतलं असतं.) तसं पावहलं तर हा प्रश्न 

आम्हाला मवहन्याच्या घराच्या बजेटमध्ये सदु्धा पडत नाही. कारण 

मळुात तो प्रश्न पडण्याची गरजच पडत नाही. मवहनाअखेर 

अकाउंटमधली वशल्लक रक्कम बघनू आपलं बजेट पार 

बोंबललयं ह े वदसनूच येतं. सरकारला वफस्कल डेवफवसट इकडून 

वतकडून कमी करण्याची सोय तरी असते. आम्हाला ती पण नाही. 

आमचं वफस्कटलेल ंबजेट म्हणजेच आमच ंवफस्कल डेवफवसट!! 
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काल रात्ी असंच मी बजेट- बजेट म्हणनू नाचत असताना 

बायकोन े" एवढे काय त्यात? असे ववचारून मला गप्प केले. वतला 

एवढे काय ह ेसमजावनू सांगताना मला बजेटचा "ब" सदु्धा समजत 

नाही असे माझा अंतरात्मा ओरडून ओरडून सांगत होता. तरीसदु्धा 

मी जागवतक कीतीचा अथटतज्ञ होऊ शकतो असा गैरसमज 

थोडावेळाकररता वनमाटण करण्यात मी यशस्वी झालो होतो. पण 

तेवढ्यात धोब्याकडून पैसे वापस घेताना मी दहा रुपयाची फाटकी 

नोट घेऊन आलोय ह े वतच्या लक्षात आले. आवण माझ्यातल्या 

तज्ञाचा वत्फळा उडाला. 

 

आमचे एक जाऊद्या. (कारण आमचे नेहमीच जाऊ दणे्या 

लायकीच ेअसते म्हणा!) पण मंत्ालयातले सगळे तज्ञ वमळून बजेट 

कसे तयार करत असतील हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. म्हणजे बघा, 

अथटमंत्ी अस ेराजासारखे दरबारात उच्चासनावर बसले असतील. 

वेगवेगळया ववभागाचे अवधकारी डोळयात अत्यंत करुण भाव 

आणनू हात जोडून राजाकडे पैसे मागत असतील. राजा आवण 

प्रधान आपल्याच तोर्यात," का रे रेलव्या, तलुा कशाला पावहजे 

पाच लाख कोटी? कशाला नवीन रेलवे लाईन टाकायच्या आहते? 

आहते त्या सांभाळ आधी.. चल ह ेघे दोन लाख कोटी... आवण त ू
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रे पररवहन... चारशे कोटीच्या वरती एक रुपया वमळणार नाही 

सांगनू ठेवतो. आवण त्या समाजकल्याणला द्या शंभर कोटी. तो रस्ते 

ववकास बघा कसा लपनू बसलाय कोपर्यात. xxच्या मागच्या वषी 

सत्तर हजार कोटी वदले तलुा ते काय जावयाच्या गावात हायवे 

बांधण्यासाठी होय रे? एक रुपया दणेार नाही तलुा आता. तलुा 

वकती पावहजे रे संरक्षण? तमुच ं काय बा तमु्ही मोठी माणसं. 

तमु्हाला ब्लँक चेकच ंद्यावा लागतो. प्रधानजी ह्यांना मोकळे करा 

लौकर. अहो कृवषताई तमु्ही कशाला रडताय? तमुची वेगळी 

व्यवस्था आह.े ह ेबघा... तीन लाख कोटी ठेवलेत दषु्ट्काळासाठी.. 

ओला की कोरडा ते तमुचं तमु्ही बघा... आवण तो बालववकास 

रावहला की हो... अहो मलु ेम्हणज ेआपल्या दशेाचं भववष्ट्य. द्या 

त्याला हजारेक कोटी. दोन-चार तरी बगीचे बांधा हो ह्याच्यात.. 

आवण हो वशक्षणाचे काय तमुच्या? पाच हजार कोटी दतेो अन सहा 

नवीन ववद्यापीठे घोवषत करुन टाकतो... चालेल का? अरेरे 

जलसंवधटन करायच े रावहले ना... आवण आवदवासी वगैरे... 

प्रधानजी उरलेले वाटून टाका बरं ह्यांच्यात. चला झाले का सगळे... 

करा वहशोब प्रधानजी अन मारा वप्रंटआउट.. अन जरा दोन-चार 

चारोळया वगैरे टाका अधनूमधनू... लोकांना हसवायला बरं पडतं 

ते " 
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असो. बजेट जाहीर झाले आह.े आज बजेट सादर 

होण्यापवूीच ह ेमनोगत जगासमोर मांडावे असे वाटत होत.े पण 

नंतर ववचार केला, आपली पररवस्थती ही बजेट सादर 

होण्याआधीही आवण नंतरही तीच असणार आह.े मग नंतरच करू 

ना... एवढं काय त्यात!! 

 

आज रात्ीचा ववषय - सरकारन े बजेटमध्ये काय काय 

करायला हव ेहोत.े..! एवढं काय त्यात!! 
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प्रव ह... 

 

प्रवाह म्हणज ेओघ वकंवा गती. पाणी वकंवा वारा ह ेगतीवशल 

असतात.  

पाणी ही माणसाच्या आयषु्ट्यातील सगळयात महत्वाची गोष्ट 

असते. पाणी म्हणज े माणसाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न. ह े

ओळखनूच राजा भगीरथानी भगीरथ प्रयत्नांनी गंगेला प्रसन्न करून 

घेतलं आवण गंगा पथृ्वीतलावर अवतरली. आवण प्रवावहत झाली 

त्यामळेु माणसाचे आयषु्ट्य सदु्धा समदृ्ध आवण प्रवाही झाले.  

 

माणसू हा समाजवप्रय प्राणी आह ेतो समाजाच्या प्रवाहाच्या 

वदशेने जात असतो. म्हणजेच प्रवाहपवतत होत जातो अनेकदा या 

प्रवाहात त्याला वाहत जावे लागत.े अनेकदा काही गोष्टी मान्य 

नसतात पटत नसतात पण तरीही तो प्रवाहाबरोबर पढेु पढेु जात 

असतो. आह ेती पररवस्थती मनाववरुद्ध स्वीकारून पढेु जात राहतो.  

 

वार्याला आवण पाण्याला जशी गती असते तशीच गती 

माणसाच्या जीवनाला पण असते. पाणी, वारा आपल्या प्रवाहाच्या 

ओघा बरोबर मागची घाण कचरा वाहून नेतात पण माणसू मात् 
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अनेकदा वाईट वकंवा चकुीच्या रूढी-परंपरांच्या प्रवाहात इच्छेने 

वकंवा अवनच्छेने वाहत जातो. जर पाण्याचा प्रवाह थांबला पाणी 

एका जागी तुंबल े तर त्यावर शेवाळे धरत े तसेच अनेकदा 

प्रवाहपवतत समाजाची प्रगती खुंटते आवण समाजाला एक वैचाररक 

कीड लागत.े आवण मग अनेक अवनष्ट प्रथांचा पायंडा पडतो 

 

नदीत पाण्याच्या प्रवाहा ववरूद्ध पोहण ेखपू अवघड असते पार 

दमछाक होते पण काही लोक वजद्दीने पोहतात आवण वकनारा 

गाठतात. वारा आपल्या बरोबर पाला पाचोळा वाहून नेतो आवण 

मग नंतर येणार्या पावसात धरतीच्या उदरात नवीन बीज अंकुरते 

सषृ्टी अंगोपांगी बहरते तसेच समाजाला लागलेल्या अवनष्ट रूढी 

परंपरांची कीड उखडून फेकली की समाज पनु्हा नव्याने प्रवाहीत 

होतो आवण प्रगतीच्या वाटेवर चाल ूलागतो. तसेच काही माणसे 

समाज प्रवाहाववरुद्ध दडं थोपटून उभ े राहतात आवण समाज 

प्रवाहाववरुद्ध पोहायला तयार होतात. आवण मग आताच्या काळात 

लाग ून होणार्या समाजातील अनेक रूढी-परंपरांना, चालीरीतींना 

छेद वदला जातो. जस ेसती जाण,े बालवववाह, स्त्री वशक्षण अशा 

अनेक जनु्या बरुसटलेल्या रूढीं ववरुद्ध राजा राम मोहन राय, धोंडो 

केशव कवे, गोपाळ गणेश आगरकर, असे अनेक समाजसधुारक 
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समाजाववरुद्ध दडं थोपटून उभ े रावहल ेआवण या अवनष्ट प्रथांचा 

त्यांनी वन:पात केला. म्हणनूच आज स्त्री कुठल्याही क्षेत्ात माग े

नाही.  

कधीकधी पोहता येत नसेल तर वकंवा पाण्यातील भोवर् यात 

माणसू अडकला तर गटांगळया खातो त्याचप्रमाणे प्रवाहपवतत 

होऊन सदु्धा अनेकदा गटांगळया खायची वेळ माणसावर येते पण 

त्यावेळी ठामपणे नकार दणे्याची वहम्मत असेल तर त्या 

भोवर्यातनूही सहीसलामत बाहरे पडू शकतो.  

 

काही वेळा नकळत एखाद्या प्रवाहात माणसू ओढला जातो 

पण नंतर तो रस्ता योग्य वाटला नाही, पटला नाही तर मागे 

वफरण्याची संधी आपल्याला असते पण त्यासाठी वेळीच सावध 

होणं आवश्यक असतं. अनेकदा असे होत ेकी त्या प्रवाहाबरोबर 

माणसू इतका पढेु वनघनू जातो की त्याचे परतीचे मागट बंद होऊन 

जातात. मग प्रवाह ज्या वदशेला नेईल वतकडे जात राहणे इतकेच 

त्याच्या हातात उरत.े 

 

काळाचा प्रवाह हा आणखीन एक वेगळाच प्रवाह असतो. जे 

चांगले ते सांभाळून ठेवण्याची क्षमता या प्रवाहात असत.े उत्तम 
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पसु्तके, नाटके, गाणी काळाच्या ओघात कधीच जनुी होत नाहीत 

वकंवा नष्ट होत नाहीत. पहाट पाडवा वदवाळी पहाट असा एक सुंदर 

सांस्कृवतक प्रवाह या कालप्रवाहाला येऊन वमळाला आह ेत्यामळेु 

अनेक उदयोन्मखु कलाकारांच्या आयषु्ट्यात सुंदर पहाट झाली 

आह.े  

काळाचा प्रवाह हा खरोखरच कालातीत असतो. राम, कृष्ट्ण, 

गौतमबदु्ध यांच्या सारख्या थोर ववभतूी काळाच्या ओघात संपल्या 

नाहीत तर उलट दवेत्वाला जाऊन पोहोचल्या. वशवाजी महाराज 

राणा प्रताप वसंह यांनाही आज अनेकांच्या मनात दवेाचे स्थान 

आह.े  

एक कालप्रवाह मात् माणसाच्या आयषु्ट्याशी जोडला गेला 

आह.े आयषु्ट्य थांबवण्याची क्षमता मात् या कालप्रवाहात नाही. या 

कालप्रवाहात उलटा प्रवास ही नाही. माणसू जन्मल्या जन्मल्या 

त्याचा कालप्रवाह सरुू होतो. तास, वदवस, मवहन,े वषट हा प्रवाह 

पढेुच जात राहतो. या प्रवाहात कुणालाही प्रवाहाववरुद्ध पोहता येत 

नाही. हा काल प्रवाह माणसाला मतृ्यचू्या शाश्वत सुंदर दारात 

सोडूनच थांबतो. 
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 कोपर ... 

 

कोपरा म्हणाल तर मनातली वकंवा घरातली एक छोटीशी 

जागा. पण आपले आयषु्ट्य मात्, ह ेकोपरे व्यापनू उरतात. कधी 

आपण घराला कुलपू लावनू बरेच वदवसांकरता बाहरे गावी जातो. 

खपू वदवसांनी घरी परतल्यावर घराची साफसफाई हा ऐरणीवरचा 

ववषय असतो. घर झाडूनपसुनू स्वच्छ केले जात.े पण म्हणताना 

मात् आपण घराचा कोपरा न कोपरा स्वच्छ केला असे म्हणतो. 

कुठे बाहरे जायचे असेल तर चपला पायात सरकवता सरकवता 

सहज म्हणतो जरा कोपर् या पयटन्त जाऊन येते. वकंवा सहज मलुांना 

सांगतो जा रे जरा कोपर् यावरून दधू आण बरे पटकन. असा हा 

कोपरा आपल्या भौवतक जीवनात वारंवार येतो. घरातील काही 

वस्त ुतर आपापले कोपरे धरून बसतात. जस ेघरातील केरसणुी, 

धणुे वाळत घालायची काठी यांचे कोपरे प्रत्येक घरात ठरलेले 

असतात.  

आमच्याकडे आवारात एका कोपर् यात मोठे पाररजातकचे 

झाड होत.े मी झाडाखालची जागा नेहमी गवत वगैरे काढून स्वच्छ 

ठेवत असे. सकाळी सकाळी झाडाखाली चटई अंथरून मी वतथे 

अभ्यासाला बसायची. आवण वरून मधनू मधनू प्राजक्ताची फुले 
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अंगावर पडायची खपू प्रसन्न वाटायचे आवण अभ्यास पण छान 

व्हायचा. खरतर आजही वलहायला बसले की ते झाड आवण तो 

कोपरा मी खपू वमस करत.े  

मनातल्या कोपर् यांचे तर बोलायलाच नको. मला तर वाटते 

मनात फक्त असंख्य कोपरेच असतात. त्या कोपर् यांना भावनांचे 

कंगोरे असतात. अगदी लहानपणा पासनूच्या वकतीतरी गोष्टींनी ह े

मनाच ेकोपरे व्यापलेले असतात.  

नको ताई रुसू कोपर्् ात बसू ्ेउिे ग गालात खुि्कन 

हसू  

 वकंवा  

रुसू बाई रुसू कोपर्् ात बसू शतकडून आली सासू  

अन खुि्कन हसू  

असे म्हणत बवहणीला प्रेमान ेवचडवणारा छोटा भाऊ कायम 

बवहणीच्या मनातल्या एका कोपर् यात असतोच. लहानपणी वमत् 

मैवत्णी बरोबर खेळलेले खेळ, केलेली दगंामस्ती एका कोपर् यात 

कायमच गदी करतात. काही कोपर् यात अत्यंत हळव्या आठवणी 

असतात. जसे कधी अल्पवयातील अव्यक्तपणेच संपलेले प्रेम 

असते. तर कधी वजव्हारी बसलेला अपमानाचा घाव असतो. काही 
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हळवे कोपरे तर मनाच्या आत आत दडवनू ठेवलेले असतात. पनु्हा 

कधीही न आठवण्या करता.  

मी कॉलेज मध्य े असताना यथू हॉस्टेल च्या ग्रपु बरोबर 

रेवकंगला जायचे. माझ्याही नकळत एक अव्यक्त प्रेम मनाच्या एका 

कोपर् यात फुलत होते. दोघांच्याही नकळत मैत्ीच्या पवलकडला 

एक वेगळा धागा ववणला जाऊ लागला होता. आवण अचानक एक 

वदवस...एकच क्षण... सगळेच ववस्कटले. होत्याचे नव्हत ेझाले. 

रेवकंगला गेलो असतांना काही कळायच्या आत पाय घसरून तो 

शंभर फुट खोल दरीत कोसळला. आवण तो हळवा कोपरा 

थरथरत्या हातांनी बंद झाला तो कायमचाच. दर वषी त्या तारखेला 

तो कोपरा कुणाच्या ही नकळत फक्त थरथरतो. असे हळवे कोपरे 

कधी न उघडलेलेच बरे.  

वेगवेगळया कोपर् यांमध्ये वेगवेगळया भावना जपलेल्या 

असतात. अनेक वजंकलेल्या स्पधाट, वमळालेले यश ह े

अवभमानाच्या कोपर् यात जाऊन बसतात. तर अनेक सखुाचे क्षण 

आनंदाच्या कोपर् यात मजेत ह दंडत असतात. काही दुुःखी, 

अपयशी क्षण अपमानाच्या कोपर् यात दडून बसतात. एखाद्या 

कातरवेळी मात् अपमानाच्या कोपर् यातले दखुरे क्षण बाहरे 

डोकावतात आवण मन अवधकच उदास होत.े खरे तर कें व्हा 
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कोणत्या कोपर् यातील क्षण बाहरे डोकावतील काही सांगता येत 

नाही. मला वाटते खरे तर ते आपल्याच मडुवर अवलबंनू असते. 

म्हणज ेआपण आनंदी असलो तर सखुाचा कोपरा उघडतो आवण 

त्यातील आठवणी उचंबळून येतात.  

खरे तर मन हा असा कोणताच अवयव शरीरात नसतो. 

त्यामळेु मन आवण त्यातील कोपरे हा आपल्या भावनांचा खेळ 

असतो. आवण हा खेळच आपले आयषु्ट्य सुंदर आवण रंगीत 

बनवतो.  
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तल्लीन होणे... 

 

जेष्ठ संपनू आषाढ सरुू झाला की वेध लागतात ते आषाढी 

एकादशीचे. आवण वारकर् यांना वारीचे वेध लागतात. त्यांची नजर 

ववठ्ठल दशटनासाठी आससुलेली असते. खरेतर प्रत्येक मराठी 

माणसाची इच्छा असते की एकदातरी वारी चालावी. जसे एकतरी 

ओवी अनभुवावी तसेच एकतरी वारी अनभुवावी असे प्रत्येकाला 

वाटत असते. कुणाला भवक्त म्हणनू तर कुणाला उत्सकुता म्हणनू. 

 

 घाटातनू एखाद्या पाण्याच्या प्रवाहाप्रमाणे संथपणे 

ववठूरायाच्या गजरात वारी पढेु जात असते. गजरात रममाण होऊन 

वय ववसरून नाचत-गात जाणारे वारकरी बवघतले आवण तल्लीन 

होण ेम्हणजे नक्की काय असते ते समजले.  

तल्लीन होण ेम्हणज ेरममाण होण.े तहानभकू हरपनू एखाद्या 

कामात स्वतुःला झोकून दणेे.  

 

आपल्यावर एखाद ेसंकट आले वकंवा एखादी गोष्ट आपल्या 

मनासारखी व्हावी असे जेव्हा वाटते तेव्हा आपण दवेाचा धावा 

करतो. खरंतर आपण त्याच्याशी व्यवहाराची भाषा सरुू करतो 
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माझ्यावरच ेसंकट टळू द ेवकंवा माझे अमकु एक काम मनासारखे 

होउद ेमग मी इतके उपास करेन वकंवा सव्वा वकलो पेढ्यांचा नैवेद्य 

दईेन वकंवा पजूा घालेन इत्यादी इत्यादी... पण तरीही संकटात 

आपलं नकुसान झाले वकंवा काम आपल्याला हव ेतसे झाले नाही 

तर लगेच आपण दवेाच्या अवस्तत्वावरच शंका घेतो.  

 

संत तकुाराम, चोखा मेळा, गोरा कंुभार जसे, त्यांच्या प्रापंवचक 

जबाबदार्या ववठुराया वर सोपवनू त्याच्या भजनात तल्लीन होऊन 

त्याच्याशी एकरुप होऊन जात असत आवण म्हणनूच त्यांच्या 

जबाबदारीचा भार ववठुराया वाहत असे. आपण मात् दहा वमवनटं 

सदु्धा आपली जबाबदारी परमेश्वरावर सोपवायला तयार नसतो. 

दवेपजूेला बसल ेकी पजूेनंतर करायच्या कामांचा ववचार माझ्या 

डोक्यात असतो. तेवढ्यात फोन वाजला तर कोणाचा आह ेएवढे 

बघण्यासाठी तरी हळूच नजर फोन कडे जाते. कुकरची वशट्ी झाली 

तर मधेच उठून गॅस ही बंद करून येते. हात मात् यांवत्कपणे पजूा 

करीत असतात. सवयी नी श्लोक पण म्हटले जातात पण अवघी 

दहा वमवनटे पण पजूेत तल्लीन होता येत नाही. आवण मी रोज पजूा 

करत,े वषाटनवुषट अमकु एक उपास करत,े अधनू मधनू सवाष्ट्ण, 

ब्राह्मण जेवायला घालते (म्हणजेच दानधमट करत)े या सगळयाच्या 
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बदल्यात त्या परमेश्वरानी माझ्यावर अखंड कृपादृष्टी ठेवावी 

माझ्यावर आधी तर संकटेच येऊ नयेत. आवण आलीच तर 

परमेश्वरान ेमला त्यातनू सहीसलामत बाहरे काढावे. अशी अपेक्षा 

करत.े पण अगदी मनापासनू एकदाही त्याला हाक मारत नाही.  

 

वचत्ांचे प्रदशटन पहायला गेल्यावर एखाद े वचत् आपल्याला 

खपू आवडते. आपण सहजच बोलनू जातो ' खपू छान कलाकृती 

आह.े यामागे कलाकाराची मेहनत वदसनू येत आह े ' पण त्यामागे 

कलाकाराची नसुती मेहनत नसत ेतर त्यांनी अगदी तल्लीन होऊन 

त्या वचत्ात आपला जीव ओतलेला असतो. एखादा अवभनेता 

वकंवा अवभनेत्ी जेव्हा आपल्या भवूमकेशी एकरूप होतात तेव्हाच 

कसदार अवभनय लोकांना पहायला वमळतो.  

 

मी गाण ंवशकायला सरुुवात केली अगदी लता मंगेशकर वकंवा 

आशा भोसले नाही पण गेलाबाजार सोसायटीच्या सांस्कृवतक 

कायटिमात गाणं सादर केले सगळयांनी वहावा केली. वन्स मोर 

सदु्धा वमळाला. लगेचच मला माझ्याही नकळत अहकंाराचा स्पशट 

झाला मग व्यववस्थत गाणं वशकायला सरुुवात केली. माझ्यामते मी 

मनापासनू ररयाज करत होत ेपण गरुुजींच्या काही मनास येत नव्हत.े 
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मी एवढी जीव काढून प्रॅवक्टस करत े (असं मला वाटत होतं) पण 

गरुुजींचे काही समाधान होत नाही काय ते स्वतुःला समजतात तरी 

कोण? आता माझ्या अहकंाराने फणा काढला होता. गरुुजी एक 

वदवस म्हणाले त ू गातांना मन एकाग्र कर तहान भकू ववसरून 

तल्लीन होऊन ररयाज कर. म्हणज ेमग तझु्या ताना सरुात येतील. 

खरंच मी गाताना तल्लीन होत होत ेका? प्रॅवक्टस करताना जर कधी 

एखादा डास चावला तर लगेच माझी नजर वभरवभरते डास 

शोधायला. जरा कोणी आले गेले तर चाहूल लागते आवण माझे 

लक्ष उडत,े आवण सरू भरकटतात. तेव्हा लक्षात आले लता 

मंगेशकर होणे सोप ेनाही. गाण्याला आयषु्ट्य समजनू वतच्यासारखी 

तल्लीनता साधता आली पावहजे. गाण्याशी एकरूप होता आले 

पावहज.े  

सहसा आपल्याला ज्या गोष्टी करायला आवडतात तेव्हा ती 

गोष्ट करताना आपण तल्लीन होऊन जातो.  

 

जनरली बायका साडी वकंवा दावगने खरेदीच्या वेळी तहान 

भकू ववसरून खरेदीत तल्लीन होऊन जातात अशावेळी त्यांना 

वेळेचेही भान राहत नाही. वभशी वकंवा वकटीपाटी मध्ये जी मैत्ीण 

अनपुवस्थत असेल वतच्याबद्दल गॉवसप करताना तर बायका इतक्या 
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तल्लीन होतात की मलुांनी मारलेली हाक पण त्यांना ऐकू येत नाही. 

साड्या, दावगने, गॉवसप ह े बायकांचे इतके वजव्हाळयाचे ववषय 

असतात की त्यात तल्लीनता आपोआप साधली जाते. त्याकरता 

वेगळे प्रयत्न करावेच लागत नाहीत.  

 

संत मंडळी, वैज्ञावनक, संशोधक आपआपल्या कामात 

तल्लीन होऊन तहानभकू ववसरून ध्येयाचा पाठपरुावा करतात. 

शास्त्रज्ञ, वैज्ञावनक, संशोधक यांच्या अशा ध्येयवेडेपणामळेुच आज 

आपण वेगवेगळया क्षेत्ात प्रगतीची उत्तुंग झेप घेतली आह.े  

रामदास स्वामी आपल्या कायाटत आवण रामनामात तल्लीन 

होऊन एकरूप झाले म्हणनू दासबोधा सारख्या उत्तमातील उत्तम 

ग्रंथाची वनवमटती झाली. भगवद ्गीता संस्कृतातनू मराठीत आणनू 

सकल जनांना शहाणे करून सोडाव ेह ेध्येय ज्ञानेश्वर महाराजांचे 

होत.े अपार कष्ट आवण अवहलेना सोसनू सदु्धा ते आपल्या 

ध्येयाशी ववचवलत झाले नाहीत उलट कायाटशी एकरूप होऊन 

ठरवलेले कायट पणूटत्वास नेल े म्हणनूच ज्ञानेश्वरी सारख्या महान 

ग्रंथांची वनवमटती झाली 
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बाबा आमटे, वसंधतुाई सपकाळ, आवण अशा अनेक 

समाजासाठी ठामपणे उभ्या असलेल्याना आजच्या वपढीतील संत 

म्हणायला हरकत नाही असे वाटते. वकतीही संकटे आली, 

अवहलेना वाट्याला आली तरी आपल्या ध्येयाप्रती वनष्ठा ठेऊन 

घेतला वसा समथटपणे पेलत आहते. 

  

म्हणनू मला वाटतं आपल्याला जर एखाद े काम करायचे 

असेल वकंवा एखाद ेध्येय साध्य करायचे असेल तर त्या कामावर 

वकंवा ध्येयावर प्रथम मनापासनू प्रेम असायला हव.े वनष्ठा असायला 

हवी त्याचबरोबर त्यात यश वमळण्यासाठी झपाटल्यासारखे 

तल्लीन होऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली तर यश आपल्या हाती 

यायला वेळ लागणार नाही. 

 

उत ू नको मात ू नको घेतला वसा टाकू नको. अशी ही 

तल्लीनतेची, तल्लीनतेने संगीतलेली कहाणी साठा उत्तरी सफुळ 

संपणूट. 
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उन्ह ळ   

 

भल्या पहाटे कोवकळेच्या गाण्यान ेजाग आली आवण उन्हाळा 

सरुु झाल्याची चाहूल लागली. वशवशर संपता संपता वनसगट कूस 

वळवतो आवण वसंत ऋतचूे पवहल ेउबदार पाऊल अंगणात पडते. 

गोठवणारी थंडी जाऊन वातावरणात हवाहवासा सखुद उबदारपणा 

येतो. पहाटेची गलुाबी थंडी अंगभर लपेटून अनभुवण्यात काही 

औरच मजा असते. 

  

खरं तर उन्हाळा, पावसाळा, वहवाळा ह े तीन ऋत.ू वनसगट 

वनयमानसुार प्रत्येक ऋत ू आपल्या ठरलेल्या वेळी येतो. वनसगट 

सहसा कधी आपल्या वनयमाला चकुत नाही. आल्यावर 

साधारणपणे तीन एक मवहने तरी मकु्काम करतोच. आपला हात 

सषृ्टीवर वफरवतो आवण आपली वेळ संपली की हळुवार पावलांनी 

काढता पाय घेतो. आवण पढुच्या ऋतचूी आपल्याला चाहूल 

लागत.े खरं तर प्रत्येक ऋतचूी आपापली वैवशष््ठये आहते. वनसगट 

चिात प्रत्येक ऋतचूे स्वतुःचे एक योगदान असते. 
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 पावसाळयाची चाहूल पावशा पक्षी ' पेरत े व्हा ' म्हणत 

शेतकर्यांना दते आकाशात वगरक्या घेत असतो. मग पढुचे तीन 

मवहन े सगळयांचीच धांदल उडत.े मसुळधार पाऊस सरुु होतो 

आवण तप्त धरणी तपृ्त होत.े चहूकडे वहरव्या रंगाची उधळण होते. 

शेतकरी सखुावतो. त्याची शेतीच्या कामाची लगबग सरुु होत.े 

लोकांची छत्ी रेनकोट सांभाळत ऑवफस गाठायची एकच धावपळ 

असते. घरा घरांत सणवार सरुु होतात. असा हा पावसाळा 

सगळयांनाच नवचैतन्य दतेो. तरीही पावसाची ररपररप, वचखल 

यामळेु आपली वचडवचड होतेच. पण तो आपले काम करून 

चराचर सषृ्टीवर वहरवा शेला पांघरून हळूच माघारी वळतो. आवण  

 

 ाहूल लागते ती थंडी ी...  

 

छत्ी रेनकोट ची जागा स्वेटसट आवण शाली घेतात. आवण सरुु 

होत े ती दसरा, वदवाळीची धामधमू. हळू हळू थंडीचा कडाका 

वाढत जातो आवण वनसगाटचे रूप पण पालटू लागत.े वहरवाई जाऊन 

वशवशराची पानगळती सरुु होत.े असे ह े वनसगटचि वषाटनवुष े

अव्याहतपणे ववना तिार चाल ूआह.े 
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तमु्हाला कोणता ऋत ूआवडतो असे सहज जरी कुणालाही 

ववचारले तर बह तेक वेळा 'वहवाळा' हचे उत्तर वमळते. जवळपास 

८०% लोकांना वहवाळा आवडत असतो. १५% लोकांना 

पावसाळा आवडतो. आवण उरलेले ५% लोक जे काहीच उत्तर दते 

नाहीत त्यांना कदावचत उन्हाळा आवडत असावा असे आपण 

गहृीत धरायला हरकत नाही. तसा उन्हाळा फारसा कुणाला 

आवडतच नाही. लोक हाश्श ह श्श करत घाम पसुत सतत 

वबचार्याला वशव्या दते असतात. त्याच्या नावाने खडे फोडत 

असतात. मला मात् वहवाळा, पावसाळा तर आवडतोच पण अगदी 

मनापासनू उन्हाळा सदु्धा आवडतो.  

 

अहो का बरं म्हणनू काय ववचारता? आता तमु्हीच बघा ना, 

उन्हाळयातच आपण रेंडी गॉगल्स, फॅन्सी कपड्यांची खरेदी करू 

शकतो आवण घालनू वमरव ूशकतो. पण पावसाळयात कपडे खराब 

होऊ नयेत म्हणनू आपण शक्यतोवर जनेुच कपडे वापरतो, आवण 

कोणतेही कपडे घाला वरून रेनकोट घालावाच लागतो. आवण 

वहवाळयात स्वेटसट आपल्या कपड्यानां झाकून टाकतात. 

कपड्यांचा खरा आनंद आपण उन्हाळयातच घेऊ शकतो. हलके 

कॉटनचे पांढर्या, गलुाबी, वनळया रंगावर रंगीबेरंगी फुलांच्या 
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वडझाईनचे कुडते वॊडटरोब मध्य ेअलगद येऊन ववसावतात. तर 

एकीकडे नवीन रेंडी गॉगलची खरेदी होते.  

 

खरं तर टीव्ही वर थंडा थंडा कूल कूल च्या जावहराती सरुु 

झाल्या की उन्हाळयाची चाहूल लागत.े मग सरुु होते ती माठ 

खरेदीची लगबग. लाल घ्यायचा की काळा यावर चचाट झडतात. 

आजकाल तर अगदी सबुक रंगीबेरंगी सुंदर वडझाइन्सचे माठ 

बाजारात आले आहते. मग मनासारखी खरेदी करून माठ घरी 

आणला जातो. हवेशीर जागेत त्याची प्राणप्रवतष्ठा केली जात.े मग 

माठाच्या पाण्यात कधी मोगरा तर कधी वाळा. बस्स ssssss 

रणरणत्या उन्हातनू घरात आल्यावर थंडगार वाळयाचे पाणी म्हणजे 

अहाहा ssss अगदी अमतृपानच. जीव कसा तपृ्त होतो. तमुच्या 

वफ्रजचे वकंवा कुलरचे पाणी झक मारत ेया पाण्या पढेु.  

  

वातावरणात आंब्याच्या मोहोराचा हवाहवासा घमघमाट 

सटुतो. इकडे कोकीळ कूजन सरुु होत.े पहाटेची आल्हाददायक 

हवा, नव्या कोवळया पालवीने सजलेली झाडे, लाल वपवळया 

रंगांची उधळण करत आपल्या स्वागतासाठी रस्त्यावर लाल 

वपवळया फुलांच्या पायघड्या घालनू गलुमोहोर, बहावा रस्त्याच्या 
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कडेला आदबीन ेउभ ेअसतात. मोगरा, मदनबाण, चाफा, रातराणी, 

मधमुालती अशी अनेक प्रकारची फुले सवुासाची उधळण 

करायला सज्ज होतात. वातावरण कसे सगंुधी होऊन जात.े आवण 

उन्हाची दाहकता कमी व्हायला मदत होत.े 

  

सगळयात जास्त फळे तर या ऋततूच येतात. रामफळ, 

सीताफळ पासनू सरुवात होते. मग कवलंगड, खरबजू, द्राक्ष, पपई 

ही फळे नंबर लावतात. आवण मग मोठ्या वदमाखात बाजारात 

दमदार, वदमाखदार एन्री घेतो तो आपणा सवांचा अत्यंत आवडता 

सवट फळांचा राजा 'आंबा. हापसू, केशर, पायरी, तोतपरुी, लंगडा 

वकती त्याच्या त्या वेगवेगळया जाती आवण चवी, ववचारायलाच 

नको. मग आमरस आवण परुणपोळीच्या पाट्टया अगदी रंगात 

येतात. वशवाय उसाचा रस, आईस्िीम, बफाटचा गोळा, पन्ह 

आंबेडाळ आपल्या वदमतीला तत्पर असतातच. (आत्ताच सटुले 

ना तोंडाला पाणी) 

 

उन्हाळा सरुु झाला म्हणजे गवृहणींची पापड कुडटया लोणची 

अशी उन्हाळी कामांची गडबड उडत.े मग रोज एकेकीच्या घरी 

जमनू गप्पा टप्पा करत कें व्हाच ही कामे उरकली जातात. 
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(आजकाल बह तेक वठकाणी ह ेसगळे रेवडमेड आणले जात)े या 

वदवसात संध्याकाळी हवा फार छान असते. अंधारही लवकर पडत 

नाही. त्यामळेु तमाम जेष्ठ नागररक पाय मोकळे करायला बाहरे 

पडतात आवण मग बागेत वनवांतपणे समवयस्कांबरोबर गप्पांमध्ये 

रमतात. उन्हाळा म्हणज े लहान मलुांसाठी तर मोठी पवटणीच. 

वावषटक परीक्षा संपनू मोठी सटु्ी लागते. अभ्यासाचे टेन्शन नसत.े 

खेळ, वरप, आवण धमाल मस्ती. आई बाबांबरोबर दशे परदशेात 

छानशी वरप. सकाळी वस्ववमंग, दपुारभर सापवशडी, बवुद्धबळ, 

कॅरम, मलुांचा मस्त फड जमतो. आवण संध्याकाळी मैदानी खेळ. 

खेळू नकोस अभ्यास कर म्हणनू मागे लागायला कोणी नसते. 

त्यामळेु समस्त ववद्याथ्यांचा उन्हाळा हा अवतशय लाडका असतो. 

वशवाय आपल्या बंगल्यातल्या झाडाच्या कैर् यांपेक्षा 

शेजारच्यांच्या झाडाच्या कैर् या चोरून तोडण्यात वेगळीच गम्मत 

असते. 

  

पटल ेना मग तमु्हाला, उन्हाळा सदु्धा मस्त असतो ते!!!!!! 

खरे तर नाण्याला जशा दोन बाज ूअसतात तसेच कोणत्याही 

गोष्टीकडे बघण्याच्या दोन बाज ूअसतात. एक सकारात्मक आवण 

एक नकारात्मक. एखादी गोष्ट वकतीही अवघड असो वकंवा 
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त्ासदायक असो त्यातील सकारात्मक गोष्टी जर आपण शोधल्या 

आवण त्यांचा ववचार केला तर अनेक अवघड गोष्टी सहज सोप्या 

होऊन जातात.  

 

काय पटतंय का!!!  

 चला तर मग यावषी उन्हाळा मस्त एन्जॉय करूयात.  

HAPPY UNHALA  
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र्ैजयांिी डाांगे याांनी हलिीलेली र् ई साहित्य प्रहिष्ठानिफ़े प्रकाहिि 

झालेली पु् िके (कव्हरवर वक्लक करताच उघडतील) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/manovedh_vaijayanti_dange.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malabh.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktipeeth.jpg
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ई स हहत्य प्रहतष्ठ नचे हे चौद वे वर्ष 

वैजयंती ड ंगे य ंचे ईस हहत्यवरचे हे चौथे पुस्तक. 

वैजयंती डांगे या ई सावहत्यच्या ऑवडओ ववभागातील उत्कृष्ट 

अवभवाचक म्हणनू प्रवसद्ध आहते. त्यांच्या भावपणुट व स्पष्ट 

आवाजातील पसु्तके ही लोकांना आवडतात. त्यांच े लेखन 

मखु्यत्वे स्त्रीच्या भावववश्वातील कंगोरे वटपणारे आह.े आवण 

वस्त्रयांच्या प्रश्नांच े मळू व्यापक समावजक प्रश्नांमधेच आह े याचे 

त्यांना भान आह,े त्यामळेु इतर ववषयांवर त्या आवत्मयतेने 

वलहीतात. त्या ह ेसवट लेखन व अवभवाचन स्वांतुःसखुाय करतात 

आवण त्यातनू त्यांना पैसे तर सोडाच पण प्रवसद्धीचीही लालसा 

नसत.े 

असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन 

हजार वष े कवीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामांपासनू ही 

परंपरा सरुू आह.े अखंड. अजरामर. म्हणनू तर वदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शंभ ूगणपलु(े९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. 

वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१२), अववनाश नगरकर(४), 

डॉ. वस्मता दामले(८), डॉ. वनतीन मोरे (३१), अनील वाकणकर 

(९), फ्रावन्सस आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(३), अनंत 

पावसकर(४), मध ूवशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंडांचे 
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महाभारत), श्री. ववजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथट), मोहन मद्वण्णा 

(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्तके), ववनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंवदनी 

दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (८), डॉ. वषृाली जोशी(२४), 

डॉ. वनमटलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंवदनी 

धारगळकर (११), अंकुश वशंगाडे(१०), आनंद दशेपांडे(३), 

नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फडके(३) 

स्वाती पाचपांडे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपांडे(५), वदगंबर आळशी, प्रा. लक्षमण भोळे, अरंुधती 

बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खांदवेाले(४) पंकज 

कोटलवार(२) डॉ. सरुुची नाईक (३) डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), 

आसावरी काकडे(३) वैजयंती डांगे(४) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुवी 

लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकांपयंत 

पोहोचवतात. एकही पैशाची अपेक्षा न ठेवता. 

अशा सावहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा 

सावहत्य वकृ्ष जागवतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठेवील याची 

आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक 

मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या व्यासपीठांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आवण या सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभडून म्हणतो आह.े 
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आवण गं्रथोपजीववये । ववशेषीं लोकीं  इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआव ेजी । 

 

 

  

 


