मनस्पर्शी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू र्शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त
कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे.

मनस्पर्शी
________________________________
र्शब्दसखी – डॉ. संगीता गोडबोले

अपवणपहत्रका

माझी आजी
यमुना गोपाळ जोर्शी
हिच्या पहर्त्र स्मृिीस …..

प्रस्िार्ना

“ मुक्त-गद्य... गद्य-काव्य"

‘ िे सारस्र्िाचे गोड िुम्िीच लार्ले जी झाड ’
असे जेव्िा ज्ञानेश्वर म्िणिाि िेव्िा “ जे सरस्र्िीचे उपासक िे िे सारे सारस्र्ि”
असाच अर्व अहिप्रेि असार्ा. मराठी र्ाङमय ककिं र्ा साहित्य याचा अर्कार्शपट िूपच व्यापक
आिे. साधारणपणे आपण लहलि र् लहलििेर अर्शी प्रार्हमक र्गवर्ारी करीि असिो.. लहलि
साहित्य म्िणजे एकप्रकारचे कु ठल्यािी हर्षयार्रचे मुक्तचचिंिन !! कु ठल्यािी िाषेिील र्शब्दाचा
नाद र् अर्व िे ‘ सहिि ‘ म्िणजेच एकत्र जुळले की साहित्य हनर्मविी िोिे.. सध्या प्रहसध्द िोणाया आधुहनक मराठी र्ाङ्मयाि सर्वसामान्य माणसािंच्या लौककक सुि - दुुःिािंचा र्शोध घेि, एिादा
हर्चार सोपा करून रिं जक सािंगि, आत्मीयिेने अनुिर्ाची मािंडणी करणारे लहलि लेिन
र्ाचकहप्रय झाले आिे. या मधे लहलि लेि, लघुहनबिंध र्ा स्फु ट या लोकहप्रय लेिनप्रकाराचा
समार्ेर्श िोिो. बालपणीचे अनुिर्, गिकालीन घटना र् प्रसिंग, गिकाळािील आयुष्य र् िेर्ील
ऋणानुबिंध र् त्याचे स्मृिीरिं जन, र् त्यामुळे ििंिार्लेले मन यािंचे उत्कट दर्शवन “मी"चे मुक्तपणे
आहर्ष्करण असल्यामुळे अर्शा लेिामधून कदसून येिे. क्वहचि त्या स्मरणरिं जनाच्या आधारे
सध्याच्या जीर्नाला पल्लहर्ि करण्याची सकारात्मक प्रर्ृत्तीिी आढळिे...
अर्शा लहलि लेिनाचा हर्कास र् प्रसार मुख्यि र्ृत्तपत्रािंच्या स्ििंिलेिना मधूनच
झालाय. सध्याच्या सोर्शल हमहडयाच्या जमान्यान लेिन प्रहसध्द िोणे सोपे झाले आिे.
कहर्िेसोबि. िरूणाईचा िा अहिव्यक्त िोण्याचा आर्डिा साहित्य प्रकार आिे.. आहण अर्शा
अपार सागराि जेव्िा एिादे असे माहणक गर्सिे.. जे आपल्या लहलि लेिनामधून उत्कट
िार्ाहर्ष्कार र् काव्यात्म मनोर्ृत्तीची साि देणारे असिे, िेव्िा दजेदार र् श्रेष्ठ प्रिीच्या अहिजाि
साहित्याच्या आस्र्ादािून अलौककक आनिंद हमळिो असेच कािीसे ‘ र्शब्दसिी ‘ चे िे मुक्त-गद्य
िािी आल्यापासून झाले आिे.. िाजिंिर्ानिं करणारी मिंद झुळुक बागेि पसरल्यासारिी...
गेले ककत्येक महिने‘ र्शब्दसिी’ डॉ. सिंगीिा गोडबोले चे लहलि लेि र्ाचिेय.
अपरिं पार हनष्ठेने रोज रर्ीककरणािंच्या प्रर्ेर्शासि एक नर्ीन पुष्प आढळिे. र्ाटच बघि असिे..

र्ाचल्यार्र प्रर्म जाणर्ििं िे हर्षयािं मधलिं र्ैहर्ध्य.. आहण त्याला लािलेली व्यासिंग र् अभ्यासू
र्ृत्तीची गहिरी जोड !

“मीच देर्की मीच यर्शोदा
मी मीरा अन मीच राहधका
मीच द्रौपदी मीच सुिद्रा
मी मुरली अन मीच गोहपका
माझ्यािील मी”
असे म्िणि सीिा, राधा रुहममणी यर्शोधरा अर्शी सनािन काळािली मिानाहयका इर्े
िेटिे, कृ ष्ण, त्याची बासरी मोिाि पाडिे.. िर सद्य पररहस्र्िीचे प्रिर िान असल्यामुळे “
र्ीरपत्नीचे मनोगि “ देहिल हििके च उत्कट उिरिे.. जेव्िा िी म्िणिे,
“‘ ििंि नािीच रे िुझा सिर्ास न हमळाल्याची “
इर्े िेटणारी प्रत्येक व्यहक्तरे िा जरी र्ाचकाला सुपररहचि असली िरी त्यािंचा नव्याने
हर्चार करिािंना मनाला िेडसार्णारे प्रश्ािंची मािंडणी नीटसपणे िी र्शब्दसिी करिे. इर्े यर्शोधरा
व्यहर्ि िोिे...
गौिम बुध्दाला सािंगिे...
“ िुमची पत्नी... आिा गिकालािील.. असिं म्िणणच योग्य ठरे ल. कारण

सर्वसिंगपररत्याग करुन आत्मज्ञान अन हसद्धीप्राप्तीकरिा ज्या िणी रात्रीच्या अिंधाराि पदराि एक
मूल टाकू न िुम्िी उिं बरठा ओलािंडून गेलाि, त्याच िणी माझिं आहण िुमचिं पिी-पत्नी िे नाििं
िणाधावि सिंपलिं िोििं. लौकककार्ावनिं आहण िुमच्या मनाििी.... पण मी मात्र पत्नी राहिले नसूनिी
स्नुषा आहण मािा िे पद आहण नाििं सािंिाळि राहिले..... िरीिी प्रत्येक िणी माझ्या र्ेदनेची
ककनार छळि राहिली”
लेहिका एके रठकाणी जेव्िा म्िणिे
“... नाहर्न्य िर्िं असििं आपल्याला.

आयुष्याचिं पुस्िक कसिं िरगच्च िरलेलिं असार्िं... घडामोडींनी... माणसािंनी...
हर्चारािंनी आहण कृ िींनी.. छानर्शा गोष्टींची नोंद... पुढम
े ागे िीच आठर्णींची मोरहपसिं... िळू र्ार
गालार्रुन कफरर्िाना.. िे िण जसेच्या िसे... आपल्याच र्शब्दाि रोज उगर्णारा सूयव जरी िोच
असला िरी मार्ळे पयंि ककिीिरी नव्या अनुिर्ािंनी समृद्ध िोऊन गेलेला असिो “

िेव्िा नकळि िी हिची आयुष्याकडे बघण्याची िूहमकाच
मािंडि असिे आहण जाणर्िो िो हिचा अव्यािि सुरू असलेला मनाचा र्शोध !

“आज िुझी आठर्ण येिेय. मनाची हिडकी उघडीच राहिली र्ाटििं”
“र्ोडीफार डागडु जी करु... पडझड झालेली जरार्शी पुन्िा चलिंपून टाकू .. र्ोडी
रिं गरिं गोटी करून ियार करु मनाला... पुन्िा उििं रिायला”

“ र्शब्दािंचा पाऊस मनिर ररमहझमि िोिा हन त्याि िे असिं आकार्श काळ्या मेघािंनी

झाकोळू न गेलेलिं”
ककिं र्ा

“... या मनािल्या पार्साच्या र्ाटा मात्रिं ओठाकडे र्ळर्लेल्या..
डोळ्यािून झरायची परर्ानगी नाकारलेली “
अस सिज हलहून जािे िेव्िा िे गद्य लेि हिच्या उत्कट प्रहििेने मुक्त काव्यच बनिे र्
आपले र्शब्दसिी िे नाम सार्व करिे. िरल प्रहििाहर्ष्काराला हिच्या सुरेि र् समपवक र्शब्दकळे ची
अजोड सार् आिे. ह्या र्शब्दसिी सिंगीिाने र्शास्त्रीय सिंगीिाचे रीिसर हर्शिण घेिल्यामुळे
गाण्यासिंबिंधी बरे च अभ्यास दर्शवर्णारे सुरेल सिंदिव उमटिाि आहण िी बनिे सूरसिी.. इर्े
िानपुरा सार्सिंगि.. समपवण... अन एकरुपिा यािंचे प्रहिक िोिो. िी प्रहिकािंची िाषा फार
मनोरम झाली आिे.. “िू” र्शी िोणारे सिंर्ाद िा हिचा एक प्रकारचा अिंिर्शोधच आिे.
“आयुष्य प्रश्हचन्ि नसून हनसगावने हर्चारलेल्या प्रश्ाचिं उत्तर आिे.. प्रत्येकानिं

आपापल्या परीनिं सोडर्ण्याची हिर्े मुिा आिे आहण त्याचा आनिंद उपिोगण्याचिं स्र्ाििंत्र्यिी “
िे सगळे लेि बव्ििंर्शी मुक्तचचिंिन आिे

अर्शा लेिकाच्या अहनबंध स्र्ाििंत्र्याचा मात्र इर्े योग्य िोच उपिोग घेिला आिे.
कदाहचि र्शब्दसिी स्र्ि: एक प्रहर्ियर्श डॉमटर असल्यामुळे र्शास्त्रीय हर्चार करण्याची मनाला
सर्य असणारच.. त्यामुळे हर्षयर्स्िूच्या मािंडणीि हर्स्कळीिपणा नसून नीटनेटकी बािंधणी आिे
जरी िे लेहिके चिं पहिलिंच.. ई पुस्िक आिे.
“आजी” र् “बोरकरािंर्र हलहिलेली व्यक्तीहचत्रे मनाच्या गाभ्यािून िोल रुिलेल्या
आठर्णीचा सुिद आहर्ष्कार आिे..

“बाकीबाब आमचीिी मनिं त्यािंच्या कहर्िेसारिीच हचरिरुण करुन गेले”
आजी

“न बेरीज र्जाबाकीि उपिोगािील फक्त 'िोग'च बाकी राहिले. ”

“आजीचा जन्म धुळर्डीचा. पण सगळ्यािंच्या आयुष्याि रिं गपिंचमीच्या सप्तरिं गािंची
उधळण करुन गेली”
असिं र्ाचल्यार्र आपण िी आपल्या आठर्णींि िरर्ून जािो.. िेच लेिक र्
र्ाचकाचे िादात्म्य ! सायुज्य !
िेच प्रर्ासर्णवना बद्दल.. हनसगावचे र्णवन म्िणजे कहर्मनाचा इिका उत्कट आहर्ष्कार
असिो की नेिम
े ीचाच मुब
िं ई पुणे िायर्े नव्याने िेटिो..
श्रार्णर्ैिर् र्णवन करिािंना हिच्यािली िळर्ी आई, गूळ घालून हर्शजर्लेल्या
पुरणाच्या र्ासाने दूरर्र असलेल्या लेकरािंच्या आठर्णीने गलबलिे.
अर्शा लेिािंनी समृध्द पुस्िक सिंपर्ल्या हर्शर्ाय िाली ठे र्र्ि नािी. र्ाचिािंना “िी”
ची अनिंि रूपे आपल्या समोर उलगडली असिाि.
“'िी' नेमकी काय असिे?
म्िटलिं िर... िी िर्शी फार अल्पसिंिुष्ट असिे.
छोट्या छोट्या गोष्टीि सुिाचे िण र्शोधि असिे हन
आनिंदाचा सडा चर्शिंहपि असिे... ”
अर्शा एका सिंर्ेदनार्शील सुसिंस्कृ ि र् अहिजाि साहित्यहनर्मविी
करणा-या र्शबद्सिीकडू न येत्या काळाि िूप अपेिा आिेि.. त्यासाठी
मनापासून र्शुिच्े छा¡
र् प्रर्म ई प्रकार्शनाहनहमत्त िार्दवक अहिनिंदन !!

.. मीरा कु लकणी
पुण.े .

मनोगि

मी ….. र्शब्दसखी..
खरं म्हणजे वलवहण्याची सुरिात नक्की कधी
झाली हे नाही सांगता येणार. अर्शाच एका बेसािध क्षणी
मला मनातलं कागदािर उतरिािंसं िाटलं. आवण मग ते
तसं िाटतच रावहलं. रोजच्या रोज निं ददसत रावहलं. खरं
तर त्यापूिीही ददसायचंच की डोळयांना.. पण आता 'नजर'
वमळाली होती. मग ते निेपण सतत खुणाित रावहलं. आवण
मग काही ना काही सुचत रावहलं.. कधी लवलत कधी
कविता... कधीकधी दोन्हीचं वमश्रण.
कोणत्याही एखाद्या चौकटीत बसिून त्याला
नाि द्यािसं नाहीच िाटलं मला.
मनातल्या विचारांचं हे असं उत्स्फु तत प्रगटीकरण
मात्र मनाला आनंद देत रावहलं. कधीतरी पेरलेलं यथािकार्श योग्य िेळी, योग्य पररवस्थतीत
उगितं.. फोफाितं म्हणतात. तसंच काहीसं झालं असािं.
लहानपणापासून मराठी उत्तम सावहत्य िाचण्याची आिड उत्पन्न व्हािी म्हणून आई
दादांनी साने गुरुजी, दकर्शोर मावसक चांदोबा, राणी दकत्तूर चन्नम्मा झार्शीची राणी गांधीजी
सािरकर आवण इतर मोठया लोकांच्या उद्बोधक कथा िाचनासाठी आणून ददल्या. ियानुसार
विषय बदलत गेले. मग आपसूकच बऱ्या िाईटातला नीरक्षीर फरकही करता येऊ लागला. र्शाळे त
गायन स्पधात, िक्तृ त्ि स्पधात यात अनेक बक्षीसे वमळाली, ती पुस्तकांच्या रुपात. अरविंद
गजेंद्रगडकरांचं एक जुवबन मेहता, परिीनजी सुलताना िगैरे संगीत क्षेत्रातील ददग्गजांबद्दल
मावहती असलेलं सातिीत बक्षीस वमळालेलं पुस्तक हे संगीत विषयक पुस्तकं िाचण्यासाठी स्फु ती
देणारं ठरलं. त्यात र्शास्त्रीय संगीताच्या वर्शक्षणाचा सहभागही नाकारता येणार नाही.

नििीत असताना दादांची तळे गािला झालेली बदली.
गो वन दांडक
े र, आपपांचीची ओळख आवण िारं िार भेटी. दहािीला तळे गाि ऍड. पु
िा परांजपे विद्या मंददरात दहािीत सितप्रथम आल्याबद्दल गो. वन. दां. चं पवहलं बक्षीस आवण
आर्शीिातद.
वनपाणीला ताईकडे दहािीच्या सुटीत सुधीर मोघेंची पवहली भेट.. पुढे िारं िार
कु ठल्या ना कु ठल्या कायतक्रमाच्या वनवमत्तानं झालेल्या भेटी..

लय, पक्षांचे ठसे र्शब्दधून

यांच्यासारख्या पुस्तकांमधून कवितेबद्दल आत्यंवतक वजव्हाळा उत्पन्न झाला. कविियत सुधीर
मोघेंनीच रॉय दकणीकर, भाऊसाहेब पाटणकर ग्रेस यांच्या कवितांची ओळख करुन ददली
र्शांताबाई इं ददराबाई बा. भ. बोरकर सुरेर्श भट, नारायण सुि,े बवहणाबाई, ना ध
महानोर, कु सुमाग्रज, मंगेर्श पाडगािकर सगळयांर्शी िाङमयीन दोस्ती होत रावहली. कविता
पानोपानीचे सुधीर मोघेंचे अनेक कायतक्रम वमरज सोलापूर कल्याण.. मग त्यानंतर रं गलेले
रात्रभराचे गपपांचे फड.
या सगळयांचा पररपाक म्हणजे वलखाणाची स्फू ती असच म्हणािं लागेल.
१९९१ सालापासून बालरोगतज्ञ म्हणून काम करताना विविध लोकांर्शी आलेला
संपकत , अनुभि याचाही सहभाग नक्कीच आहे.
Whatsapp सारख्या वमवडयाचा िापर आपण कसा करतो यािरही बरं च अिलंबून
असतं. यािरच्या एका 'महेदफल' ग्रुपिर किवयत्री गौरीताई कु लकणी, गावयका पद्मश्री पद्मजाताई
फे णाणी, सुप्रवसद्ध हामोवनयम िादक पंवडत मुकुंददादा पेटकर, पद्मश्री र्शरद काळे सर, मीराताई
कु लकणी यासारख्या लोकांर्शी ओळख आवण त्यातून वमळणारे प्रोत्साहन हेही माझ्या वलखाणास
प्रिृत्त करणारे ठरले.
या सगळयातून तयार झालेलं हे E book. पवहल्यांदाच करतेय हे सगळं . त्यामुळे
अवभप्रायांविषयी उत्सुकता असणार आहे. यानंतर र्शास्त्रीय रागांिरच्या कविता, व्यक्तीवचत्रे,

वनसगत कविता, अर्शा विषयांिरही पुस्तक तयार करण्याचा मानस आहे आवण तसे कामही सुरु
आहे. माझा 'मनस्पर्शी ' नािाचा Blog ही आहे.
drsangeetagodbole.wordpress.com
माझी ही पवहलीच कलाकृ ती िाचकांपुढे ठे िताना आनंद िाटतोय. वलवहलेल्या गोष्टी
बंद कपाटात ककं िा मनातल्या मनातच राहू नयेत ,यासाठी त्या वलवहण्यास प्रिृत्त करणाऱ्या या
माझ्या दोन वजिलग मैत्रीणी. कल्याणमधील सजतन डॉ िैष्णिी देि.
आवण पुण्याची मीराताई कु लकणी. मीराताईनं तर सितच प्रकारे स्फू ती ददली आवण
अगदी फाईल्स बनिण्यापासून सित प्रकारे मदतही के ली. मुखपृष्ठासाठी सुंदर आवण सुयोग्य पेंटटंग
करुन ददलं. वतचे आभार मानणं र्शब्दांपलीकडे आहे हे तर खरच .आभार हा र्शब्द िापरुन वतचा
अिमानही करायचा नाही मला .पण तरीही वतनं माझ्याकरता जे के लय त्याचा उल्लेख
के ल्यािाचून रहाित नाही म्हणून ...
माझे पती डॉ. राजेंद्र गोडबोले Urosurgeon, यांच्या सहकायातवर्शिाय हे र्शक्य झाले
नसते.
के िळ म्हणूनच ....
यापुढेही अर्शाच कलाकृ ती आपणापुढे सादर करता याव्यात अर्शी इच्छा.

र्शब्दसखी
डॉ. संगीता गोडबोले, कल्याण.
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मनस्पर्शी

1. सीता...

17. ओंजळभर सूर

2. दुपार तर्शी टळू न गेलीय.

18. तानपुरा

3. समपतण.

19. मुंबई पुणे ….. हायिे

4. वप्रय... कन्हैया...

20. पुणे मुंबई हायिे…..

5. बोल ना

21. ती….

6. यर्शोधरा...

22. गुड नाईट….

7. रुवक्मणी

23. बाकीबाब

8. तानपूरा

24. सम…..

9. पाऊस.

25. तुझ्याविना …. ??,

10. पाऊस … पुनः पुनः

26. िीरपत्नीचे मनोगत....

11. पररभाषा …फु लांची

27. डागडु जी… मनाची

12. रोजवनर्शी

28. End stage disease, ..

13. पुस्तक …आयुष्याचं

29. आयुष्य…प्रश्न …की उत्तर…

14. अथत स्िप्ांचे

30. श्रािण….

15. अंतमुतख

31. आजी…..

16. गीतवनर्मतती

सीता...

आददकिी िावल्मकींच्या २८००० श्लोकांत गुंफलेल्या रामायणाची नावयका...
पािसाच्या आगमनासाठी इं द्रदेितेची आराधना करण्यासाठी जनक राजाने
चालविलेल्या नांगराच्या फाळयात अडकू न सापडलेली (सीत... नांगर) सीता...
वमवथला नगरीच्या राजाची जनकाची मानसकन्या... मैवथली...
मज सांग लक्ष्मणा जाऊ कु ठे .. म्हणून पोटात दोन गभत घेऊन जंगलात टाहो
फोडणारी... माता सीता...
एकिचनी, एकबाणी,
एकपत्नी श्रीरामाची लाडकी राणी... सीता..
लिांकुर्शासारख्या कु र्शाग्र लेकरांची माता...
राम 'राजा'च्या आज्ञेनुसार, लोकापिादास कारणीभूत ठरु नये म्हणून अविददव्याला
सामोरी गेलल
े ी अन् त्यातून अवधक तेजाने उजळू न वनघालेली... सीता..
पुन्हा राजिाड्याचे िैभि नं भोगता, धरणीमातेला दुभंगून पुनश्च एकिार पोटात
घेण्याची विनंती करणारी... पूितजन्मीची... िेदिती
अर्शोक िनात सुमारे दोन िषे आपल्या पतीची सुटके साठी िाट पहाणारी अन्
रािणाला स्पर्शत करण्याचे धाररष्यही न करु देण्याचे सामर्थयत असलेली... सीता.
जयांच्या नुसत्या नामस्मरणानेही महापातकांचा नार्श व्हािा अर्शा पंचकन्यांपैकी
एक...
दकती रुपं.. दकती भूवमका.. साऱ्यांचं मूळ वतच्या 'स्त्री'असण्यात होतं का?

जनकाची थोरली कन्या म्हणून वमरिताना मोठे पणाचा हार पडला गळयात. पण
धाकटया उर्मतलेहून अवधक वतच्यािर प्रेम के ल्याचं र्शल्य टोचलं असेल का वतच्या
मनाला?
१४ िषत िनिास भोगला खरा... पण श्रीरामासारख्या पतीबरोबर..
तेव्हा लक्ष्मणाच्या विरहाने पोळलेल्या उर्मतलेची दया आली असेल वतला ?
आयुष्याच्या प्रत्येक िळणािर भोगािे लागणारे कष्ट, दुःखं झेलली वतनं आनंदानं.
राजा दर्शरथाच्या आज्ञेनुसार आवण कै कयीच्या हट्टापायी श्रीरामाच्या १४ िषे
िनिासाला जाण्याच्या वनणतयाला वतनं मूकपणे साथ ददली वन सारं िैभि बाजूला
सारून ही राजकन्या आवण राजस्नुषा िल्कलं नेसन
ू सारे दावगने उतरिून पतीमागे
वनघाली, तेव्हा अवधकच तेजःपुंज ददसली असािी.
पावतव्रत्याच्या तेजाने उजळू न वनघाली असािी ती.
दैि कोणाला कु ठे नेईल याचा भरोसा नाही.
कोणत्या का कारणाने होईना.. एका राजस्नुषेच्या आवण राणीच्या पदरी कु ठे तरी
जंगलात रहाण्याचे भविष्य वतच्या भाळािर वलहून गेली वनयती..
दोन गोंडस पराक्रमी सुपत्र
ु ांना जन्म देऊन ती धन्य तर झालीच असणार पण
भोगाव्या लागलेल्या यातना वन कष्टाकडे वतने कोणत्या दृष्टीने पावहले असेल ?
लिकु र्शांना प्रभू रामचंद्राच्या स्िाधीन करुन आपला कायतभाग संपला हे गृहीत धरुन
धरणीमातेला पुन्हा एकदा दुभंगण्याची विनंती करुन वजथून आली त्याच
धररत्रीच्या पोटी पुन्हा विसािलेली ही अिनीकन्या... सीता...

दुपार तर्शी टळू न गेलीय.

मृगाची चाहूल लागलीये. वन आसुसलेपण अगदी रुं जी घालतय आजूबाजूला..
पािसाच्या पवहल्या थेंबांसाठी...
माझ्या गािापासून पाऊस तसा अजून दूरच आहे...
तुझ्या गािात मात्र त्यानं आपलं बस्तान बसिायला
सुरिात के लीय. माझं आकार्श अजूनही वनरभ्रच..
तुझ्याकडे मात्र अगदी ओथंबलय काळया सािळया
मेघांनी... हे खरं तर तू मला सांगायची गरजच
नाही.. तुझ्या फोनची टरं ग िाजली की कळतच
आता... अर्शािेळेस तुझ्याखेरीज असणारच नाही
कोणी.
नेहम
े ीचं hello नाहीच आता...

बाहेर पाऊस... आत मन
दोन्ही भरुन आलय..
बघूया... पवहल्यांदा कोण बरसतय.. अर्शी फक्त र्शब्दांची पखरण...

हे असं आभाळ भरुन येताना तुझे डोळे वन मन भरुन येणं काही निीन नसतंच
माझ्यासाठी..

तुला कु ठं तरी ते सांगायचं असतं.. अगदी मनापासून.. मग तुला माझी आठिण येते हे
मला पक्कं ठाऊक असतं...
आवण म्हणूनच.. सहज म्हणून गेले मी..
भरलेल्या मनाची
िाट जाते डोळयातून
काजळरे षा होईन मी
अश्रू थोपिेन आतून...

तुझं सार्शंक मनानं माझ्याकडे मनातल्या मनात असं वनरखून पहाणं...
कळतय मला नं पहातासुद्धा...
जाणितय ना तुझ्या श्वासातून...

असं का बरं ?
अजूनही विश्वास नाही बसत?
कसं सांगू तुला?

तुझ्या मनाचे रस्ते..
आता माझ्याही ओळखीचे..
उजेड असो िा अंधार ...
आता नक्कीच नाही चुकायचे.

तू असं मनभर काहूर घेऊन नको ना जगूस...
पाऊस यायलाच हिा.. सरीिर सरी बरसायलाच हव्या..

बरसू दे ना पािसाला
तुझ्यासंगे वभजेन मी
अंतबातह्य होऊन ओली
जगेन ना थोडी मीही..

तू आता नको... नको ना म्हणूस पािसाला येऊ दे ना... खरं च...

पाऊसही येईल मग..
कोिळया सरी घेऊन
दफरे न तेव्हा तुझ्यासंगे
तुझंच बोट धरुन...

लहानपणचा पाऊस... आता फक्त डोळयातच साठतो
वन तुझ्या आठिणींसकट
हळू हळू नजर चुकित पाझरतो..

भेटेन नं तुला मी...

खरं च भेटेन...

पायानं पाणी उडित
मस्त मस्त हंदडेन
हरिलेलं बालपण
मी पुन्हा पुन्हा र्शोधेन..

तुझं माझं नातं असं.. नेहमीच फु लतं
एकमेकांच्या संगतीनं
बालपण गिसतं..

या नात्याला मग मला काही नािच सुचत नाही.

वनरागस दोस्तीपलीकडं
काहीच ददसत नाही..

आपण नं आता असंच करु...

ियाच्या गवणताची

पिातच नाही करायची
हकलेली सारी िषत
ओंजळीत पकडायची.

असं सारं मला पुन्हा तुझ्याच बरोबर अनुभिायचय

मोठे पणच्या जगण्यातसुद्धा...
बालपण जगिायचय.

फक्त एकच कर..

तू मात्र नको म्हणूस
बाहेर पाऊस
आत मन..
दोन्ही भरुन आलय
बघूया..
पवहलं कोण बरसतय...

समपतण...

आयुष्याच्या प्रत्येक िळणािर... खरं च कृ ष्ण भेटला मला !!!!!
कधी रांगणारा बाळकृ ष्ण होऊन तर कधी नटखट नंददकर्शोर,
कधी मनमोहन बन्सीधर, कधी रं गाची बरसात करणारा रं गनाथ,
कधी गोविंद कधी सामर्थयतिान श्रीकृ ष्ण..
कधी बंध,ू कधी सखा तर कधी पुत्र होऊन...
प्रश्नकतातही तूच अन्
उत्तरदाताही तूच..
जीिनाच्या महाभारतातील युद्धाच्या प्रत्येक क्षणी सामर्थयतदाता झालास.
भोगण्याचं, सोसण्याचं, प्रवतकाराचं अन् जगण्याचं सामर्थयत ददलंस.
नश्वर जगात ईश्वर होऊन आलास.
मुरलीच्या सुरांिर नादािण्याचं अन् बुद्धीसामर्थयातिर तगण्याचे कसब.. हेही तुझेच
देणे...

आता तर..

मीच देिकी मीच यर्शोदा
मी मीरा अन् मीच रावधका

मीच द्रौपदी मीच सुभद्रा
मी मुरली अन् मीच गोवपका
माझ्यातील मी, तू माझा पण..
फक्त समपतण...
फक्त समपतण
सारे जीिन श्रीकृ ष्णापतण..

वप्रय... कन्हैया...

वप्रय... कन्हैया...
एका बेसािध क्षणी हातातला हात अलगद सोडिून घेतलास... कळलंच नाही फक्त
हातातला हात सुटला... की साथही...
मनातले सूरही सांडून गेले एिढ्यार्शा धक्क्याने.. वन र्शब्दसुद्धा पार मुकेच होऊन
गेले..
मी काहीच कु रकु र नाही के ली... ना कोणाला दूषणं ददली. फक्त
माझ्या मनाची किाडं मात्र घट्ट बंद करुन
घेतली... नको.. आता नकोच.. दकलदकलत्या फटीतूनसुद्धा सुरांचा प्रिेर्श नको...
साऱ्याला दूर सारुन आलेच पुन्हा ते स्िर...
बेधुंद करणारी तुझी बासरी... वतचे सूर... वजतके मी दूर सारािे म्हणते, वततके च
ककं बहना अवधक जिळ येतात वबलगतात... सारं आयुष्यच व्यापून टाकतात... मग
गोकु ळिासी म्हणतात ना... मनमोहनापायी... त्याच्या विरहापायी पार िेडीच
झालीय राधा...
म्हणू देत बापडे... त्यांना काय सांगू की राधा... मोहन कधी िेगळे नव्हतेच मुळी...
कृ ष्ण वतचा सखा होता.. सोबती होता आधार होता.. आनंद होता.. जीिनाचं स्ित्ि
होता.. जीिनदाता होता... सारं काही कृ ष्णमय...
मग आत्माच काढू न घेतल्यािर उरतच काय मागे?
सचेतन नव्हे तर... अचेतन र्शरीर..

त्या जगण्याला मुळी अथतच कु ठे आहे?
तो कृ ष्णसुद्धा असा ना...
एकिार मागेही नाही िळू न पावहलं... मी गेलो तर राधा कर्शी राहील...
की खात्रीच होती त्याला... माझ्याविनाही राधा तर्शीच राहील...
नक्की काय बरं नातं होतं ?
ियानं दकतीतरी लहान असणाऱ्या मुलाची ती छानर्शी मैत्रीण होती. रं गाची बरसात
के ली की खुलणारी सखी होती. अन् बासरीच्या सुरांिर जगणारी ती एक
स्िरप्रेवमका होती.
फार विर्शुद्ध आवण तरल नातं होतं..
समाजाच्या चौकटीबाहेरचं अनावमक... सितसामान्यांच्या आकलनापलीकडचं...
आवण लोकांना काय िाटेल... याची तमा न बाळगणारं ...
त्यांच्यासाठीचं...
त्यांच्यापुरतं...
अदृश्य अन् अर्शरीरी...
काही काळासाठीच्या सहिासाचं पण अजरामर असं अद्भुत...
परं परा अन् रुढीविरुद्ध धािणारं ... वचरकाल वत्रकालाबाधीत...
खरं खरु ं मैत्र...

बोल ना

अगं बोल ना काहीतरी..
तेच चाललंय... बोलतेच आहे..
काय?...
अगं मला कसं नाही ऐकू येत मग?तुझे साधे ओठही हललेले नाही ददसत मला...
नाहीच ददसणार..
please, . link नको नं तोडू स...
हं... आता काय बोलू ?
झालं तुझं बोलून... जे काही.. जयाला बोलणं चालू आहे म्हणतेस ते... झालं की
सांग..
तोपयंत 'मौनीबाबा' होऊन बसतो मीपण...
हं... खरं च संिाद वनमातण व्हायला... खरं च उघडपणे बोलण्याचीच गरज असते का
रे ?
आता बघ नं... म्हणजे मला आत्ता या ढगाळलेल्या उदास िातािरणात कोणार्शीतरी
बोललं की बरं िाटेल हे समजून घेऊन... अगदी मी नं सांगताही.. आलासच नं
हातातलं काम लिकर संपिून.
अर्शा िेळी छान गरम गरम िाफाळत्या coffee चा... तुझं माझं वचत्र असलेला मग
मला हिा असतो,

माझ्या आिडत्या वखडकीतून बाहेरचं सगळं वनरखत बसायचं असतं मला...
हे सगळं सांगािं लागतं का तुला?
संिादाविनाही... हा संिादच असतो ना आपल्यातला?
संिाद काही दोन व्यक्तीतच असािा असंही नाही रे ..
आता हेच बघ नं...
ही वखडकीतून ददसणारी झाडं बोलत असतात माझ्यार्शी.. सुखदुःखं share करतो
आम्ही.
पाऊस कमी झाला.. पाणी नाही वमळालं.. निी पानं फु टताहेत.. कळी येतेय दोन
पानांमधून डोकािणारी..
कळीचं फू ल होतय.. हळू हळू उमलणाऱ्या पाकळया.. हसत असतात लांबून
माझ्याकडे पाहून... माझंही मन आनंदलं.. की झाडांची पानंही सळसळतात..
िाऱ्याबरोबर त्याच्या फांद्या हलत रहातात..
हाही संिादच असतो आमच्यातला.
जन्माला आलेलं निं बाळ... हळू हळू डोळे दकलदकले करुन बघतं... पवहल्यांदाच जग
पहाताना.. आपण नक्की कु ठे आलो आहोत या संभ्रमात असतं. वन माझे वनळे कपडे
hospital चं नाि वलवहलेले पावहले... की उमजतं त्यालाही... आलो... या
माणसांच्या दुवनयेत आलो...
आवण मग झोपेतही.. लोक म्हणू देत देिी हसित असते.. पण माझं पवहलं दर्शतन
आठिूनही एखादं हसू असणार त्यात...
राऊंडच्यािेळी ते हसतं नं... तेव्हा एक मूक संिाद चालतो आमचाही...

बराचिेळ घराबाहेर राहून परत येते... तेव्हा घराचं दार उघडल्याक्षणी... घर
आनंदानं स्िागत करताना भासतं मला..
जगातली सगळयात cozy जागा असते ती.. माझं घर... घराच्या चार वभंतीच
नव्हे.. तर घरातली माणसं.. माझं स्ियंपाकघर... माझ्या वखडकीतून ददसणारा
चाफा... सारं च...
तेव्हाही एक छानसा संिाद असतो चालू..
झाडांिर येऊन बसणारे अनेक पक्षी.. पोपट.. कािळे वचिवचिणाऱ्या वचमण्या...
मॕकपायचं एक जोडपंसद्ध
ु ा...
संिाद असतो वतथेही...

आवण हसू नको.. मी ही अर्शी र्शांत... एकटीच गुग
ं असते नं स्ितःत... तेव्हा माझाच
माझ्यातल्या 'मी' बरोबर संिाद सुरु असतो माझा...
दकती बोलायचं असतं ठाऊक आहे?
कोणकोण भेटलं.. खरं म्हणजे समोरच्यानं बोअर के लं म्हणून पळू न जािंसं िाटत
होतं.. समोरच्यानं त्रास ददलाय.. पुन्हा पुन्हा... तेच तेच प्रश्न विचारुन पेर्शंटनं
भंडािून सोडलं असताना... नाकािर चांगले दोन ठोसे द्यािेत.. असं मनापासून
िाटत असनादेखील... अगदी professional... तोंडभर हसू दाखित कसं सहन
करत रहािं लागलं होतं..
परदेर्शी वपल्लाची आठिण येत होती... याक्षणी आत्ता भेटािसं िाटत होतं... तरीही
पापण्याआडचा पाऊस कसा थोपिून धरला होता...

मस्त गाणं ऐकायला महेदफलीत सामील व्हायचं होतं.. पण कसं जमलच नाही...
एक सुंदर मेवडकल case वमळाली.. मी diagnose के ली हा आनंंंद.. पण ती
पेर्शंटची काही ददिसांचीच सोबती आहे हे सांगण्याच्या प्रसंग कसा वर्शताफीने सोपा
करुन टाकला...
सारा मनाचा मनार्शी संिाद...
हा फार महत्त्िाचा असतो नं...
जे दुसऱ्याला सांगता येणार नाही... सांगून उपयोग नाही... पण सांवगतल्याखेरीज
रहािित नाही.. अर्शा दकतीतरी गोष्टी असतात रे ...
त्या या संिादातून साधतात..

ओ साहेब...
काहीतरी बोला की...
मी आपली एकटीच बडबडतेय...

बये... जरा र्शांत रहा ना.. माझंही बोलणं चाललय ना माझ्यातल्या' मी' बरोबर...

🤔🤔🤔
हं...

आता मौनीबाबा होण्याची...
माझी पाळी आहे तर...

फक्त कु णीतरी सांगा बाई...
दोन मौनीबाबा... एकमेकांर्शी कसे बोलतात?
😜😜😜😜

यर्शोधरा...

र्शुद्धोधनपुत्र...
वसद्धाथत गौतम,

मी यर्शोधरा...
तुमची पत्नी... आता गतकालातील.. असं म्हणणंच योग्य ठरे ल. कारण सितसंगपररत्याग करुन
आत्मज्ञान अन् वसद्धीप्राप्तीकरता जया क्षणी रात्रीच्या अंधारात पदरात एक मूल टाकू न तुम्ही
उं बरठा ओलांडून गेलात, त्याच क्षणी माझं आवण तुमचं पती-पत्नी हे नातं क्षणाधातत संपलं होतं.
लौदककाथातनं आवण तुमच्या मनातही..
पण मी मात्र पत्नी रावहले नसूनही स्नुषा आवण माता हे पद आवण नातं सांभाळत रावहले...
इतर सितसामान्य वस्त्रयांप्रमाणे मी राहूलचं बालपण त्याच्या बाललीला यांचा आनंद
उपभोगला... तरीही प्रत्येक क्षणी माझ्या िेदनेची दकनार छळत रावहली.
माझ्या श्वर्शुरांच्या वनधनसमयी आलात... माझ्या श्वर्शुरांच्या असं म्हणतेय.. कारण ते तुमचे
िडील असले तरी ते नातं तुम्ही आता संपिून टाकलं होतं... जे मी सासरे म्हणून अजूनही जपून
होते.
आपली भेट होण्याकरता मी आपणास भेटण्यास यािं हे मला रुचत नव्हतं. कारण बारा
िषांच्या तपस्येनंतर तुम्हाला ज्ञानप्राप्तीही झाली होती वन देित्िही..
माझी पत्नीची भूवमका संपून एक तप लोटलं होतं. वन नात्यानं मी तुमची भक्त होते..

भक्तानं देिाच्या दर्शतनाची आस धरुन त्याच्याकडे जाणं यापेक्षा देिानंच भक्ताच्या भेटीस यािं
हा भक्ताचा सन्मान होताच आवण भक्ताच्या भक्तीची सत्िपरीक्षा सफल झाल्याची पािती
होती. आवण म्हणूनच जया रठकाणाहून मला तुम्ही सोडू न गेलात त्याच रठकाणी पुन्हा तुमचे
दर्शतन घडािे हीच इच्छा मनी होती.
आवण ती पूणतही झाली.
तुमच्याप्रमाणे मी कु णी असामान्य नव्हते.. तरीही आपल्या बौद्ध धमातचे आवण अथातत आपलेही
वर्शष्यत्ि पत्करुन आवण त्यासाठी काम करुन माझ्या आयुष्याचे साथतक झालेच.
पण तरीही एक स्त्री म्हणून झालेल्या आत्मसन्मानाचा अिमान टाळता आला असता हा विचार
रावहलाच मागे..
भगिन्..
तुम्ही असं जाताना...
मला सांगून जायला हिं होतंत...
खरं च...
सांगून जायला हिं होतं.

असं नाही िाटत तुम्हाला ?
आताही?????

मला तुम्हांला पुढचा प्रश्न विचारायचा होता...

जया ज्ञानप्राप्तीसाठी तुम्ही जंगलात रावहलात बारा िषं... ती तुम्हाला इथे राहूनही प्राप्त झाली
नसती? आवण ती वमळाल्यानंतरही पुन्हा इथेच यािे लागले...

भगिान ,
याही प्रश्नाचे उत्तर नव्हते त्याक्षणी तुमच्याकडे..

एक ददिसाच्या बालकाला वपता म्हणजे काय हे कळण्याआधीच सोडू न गेलात तुम्ही.
आज बारा िषातच्या या पुत्राला काय देणार आहात तुम्ही याचं उत्तर मात्र कसं क्षणाधातत
ददलंत...
तुमच्या हातातील वभक्षापात्र त्याच्या हाती सोपिलं... कारण त्या क्षणी देण्यायोग्य तीच एक
गोष्ट होती तुमच्याकडे.
दकती सहजपणे त्याच्या कळत्या नकळत्या ियात अनुयायी करुन घेतलंत त्यालाही. वर्शिाय
मलाही वभक्षुणी होण्याची विनंती...
कदावचत् पूिी झालेल्या अन्यायामुळे मी ते नाकारलेही असते अर्शी र्शंकाही आली नाही
तुम्हाला.
माझ्या पावतव्रत्यािर आवण क्षात्रधमातिर आता मात्र पूणत विश्वास होता.
आवण मीही त्याचे पालन के ले.
त्या तुमच्या स्त्री अनुयायांमध्ये मी आवण गौतमीदेिी कधी वमसळू न गेलो हे कोणाला कळलेही
नाही...

यर्शोधरा एक राजकन्या आवण राजस्नुषा होती. बुवद्धमान होती पवतव्रता होती. पतीच्या
माघारी सित राजभोगांचा राजिस्त्रांचा अलंकारांचा त्याग करुन संन्यावर्शणीचे जीिन जगत
असतानाही मातेचे कततव्य विसरली नव्हती.
लोक म्हणतात... त्यानंतर कधीच यर्शोधरादेिींचे िेगळे दर्शतन झाले नाही.. त्यांचे उितररत
आयुष्य आवण र्शेिट याबद्दल कोणालाच काही सांगता आले नाही.
स्ितःच्या 'स्ि' ला, अहंकाराला तीलांजली ददली. ती भगिान बुद्धांची पत्नी होती याचा वतलाच
काय इतर अनुयायांनाही विसर पडािा इतकी ती त्यांच्यात वमसळू न गेली.

पुन्हा एकदा क्षत्रीयत्ि वसद्ध करुनही
एक पवतव्रता..
संन्यावर्शण म्हणूनच जगली...

रुवक्मणी

मी रुवक्मणी..
राज्ञी.. भगिान श्रीकृ ष्णाची स्िावमनी... हृदयसम्राज्ञी..
राज्ञीपद वनभािणं तसंही अिघडच.
ते पदरी पडणं ही वनयतीची अन् दैिाची योजना.
एकदा मला.. रुवक्मणीला विचारलंच श्रीकृ ष्णानं... राधेचा तुला कधी हेिा नाही का
गं िाटला?
नाही भगिन्...
प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रत्येकाचं प्रत्यक्षात स्थान ठरलेलं असतं. अढळपणाचं किच
घेऊन आलेलं.
रुवक्मणीला जसं राधा होता येणार नाही तसच राधा रुवक्मणी होऊ र्शकत नाही.
कोणी काहीही म्हणोत... पण मला वतचा कधीच हेिा नाही िाटला.
आवण राधेसाठीच्या बासरीचं वन त्या मनमोहक सुरांचं विचाराल तर...
तुमच्यार्शी माझे आंतररक सूर जमले असताना द्वैत कधी उरलच नव्हतं.
तुमच्या मनी उमटणारे सूर जणु माझ्या मनी तसेही उमटतच होते. त्यासाठी
िेगळया माध्यमाची गरज मला भासलीच नाही.

विदभाततील राजा भीष्मकाची मी कन्या. बुवद्धमत्ता अन् सौंदयत मला जन्मजातच
बहाल के लं होतं परमेश्वरानं. बालपणापासून माझ्या मनात श्रीकृ ष्णाखेरीज कु णीच
नव्हतं. वन म्हणूनच वर्शर्शुपालासह ठरलेला वििाह मला मान्यच नव्हता. त्यासाठीच
तर स्ियंिराचा घाट घातला वन ब्राम्हणकन्या सुनंदच्े या हाती पत्र पाठिलं
तुमच्यासाठी.
स्ियंिराच्या मंडपातून माझे हरण करुन नेलं तेव्हा तर आकार्श ठें गणं झालं होतं
माझ्यासाठी. वर्शर्शुपालापासून सुटका झाली हे तर एक कारण होतच. पण
मनाजोगता पती वमळणं हे भाग्यही माझ्या िायाला आलं याचा परमानंद होता.
सत्यभामा जांबुिंती आवण अन्य वियांसह
आठ पत्नींचा जरी पती असला तरीही पट्टराणी असण्याचा आनंदही होताच.
सत्यभामेच्या दारातल्या पाररजातकाची फु लं पलीकडच्या अंगणात पडली म्हणून
रुसलेल्या सत्यभामेला सित नं मानता धाकटी बहीण मानून रुसिाही काढला
होता.
द्वारके ची राणी होते मी. श्रीकृ ष्णासारख्या व्यक्तीचं कतृत्ि आवण देित्ि... दोन्हीही
सांभाळायचं होतं मला.
त्याच्या नािानं भाळािर सौभाग्यवतलक लािला तेव्हाच हे सारं ओघानं आल होतं.
असामान्य असूनही, स्ितःतल्या देित्िाची जाणीि असूनही सामान्य माणसाप्रमाणं
जीिन जगलात तुम्ही भगिन् आवण अमरत्िाचा हट्ट नं ठे िता पायाला लागलेल्या
बाणानं मरणही पत्करलं माणसासारखं...
दुष्ट िृत्ती संहारासाठी आवण धमातच्या पुनरुत्थापनासाठी महाभारत घडिून आणलत
तेही स्ितः रणांगणािर जाऊनही युद्ध नं करता. अजुतनाचं सारर्थय करुन.

मग मी ही तुमचीच पत्नी होते... न्यायाचा पाठपुरािा करणं हे माझं आद्य कततव्य
होतं.
जनमानसात राधाकृ ष्ण या जोडीचं स्थान जरी िेगळं असलं तरीही जेव्हा कृ ष्णानं
यमुनेकाठी राधेचा अखेरचा वनरोप घेतला तेव्हा राधा हे पित संपुष्टात आलं होतं.
आपल्या बाललीला वन खोड्यांनी नंद यर्शोदेसकट अिघ्या गोकु ळिावसयांचा कान्हा
द्वारके चा राणा होण्यासाठी वनघाला.
रणांगणािर श्रीकृ ष्णाच्या दर्शतनासाठी राधा पुनश्च एकिार आली होती असं
म्हणतात.
माझ्या मनी जे मी योवजलं होतं ते पूणतपणे सत्यात येऊन श्रीकृ ष्णाची अधांवगनी
होण्याचं स्िप् पुरं झालच होतं वन राज्ञीपदाचा सांभाळ करण्याचं श्रेयही आपसूकच
पदरी पडलं.
हे राज्ञीपद सांभाळताना कराव्या लागणाऱ्या त्यागांपैकीच... जगानं
श्रीकृ ष्णाबरोबर रुवक्मणीचं नाि प्रथम नं घेता राधेचं घ्यािं हे असािं कदावचत्..
पण त्याबद्दल मी खंत नाही बाळगली कधीच...
कारण स्ियंिरात हरण करुन.. प्रत्यक्ष माझ्या भािार्शी रुक्मीर्शी अन् माझ्या
वनयोवजत िरार्शी, वर्शर्शुपालार्शी युद्ध करुन मला पट्टराणीपद बहाल के लं होतं... ते
माझ्या प्रेमापोटीच ना...
त्यांच्या दर्शपुत्रांची माता होण्याचं भाग्य माझ्या भाळीच होतं.
राधाकृ ष्ण नातं हे जर प्रेमाचं प्रवतक असेल तर कृ ष्ण रुवक्मणी हे त्या प्रेमाच्या
पूणतत्िाचं प्रवतक आहे...

सखी... तुझ्या डोक्यात सतत काहीतरी दफरत असतं... विचारांची िादळं घोंघाित
असतात बहधा...
हं...
तरल विचारांची फु लपाखरं ही उडत असतात... त्यांचे रं गीबेरंगी पंख पसरून..
कधी काजिे लुकलुकतात...
अंधाऱ्या िाटांिरही इतकासा का होईना... पण प्रकार्श देतात... प्रत्येकिेळी लख्ख
सूयतप्रकार्शच लागतो असंही नसतं नं...
काही काही माणसंही सतत विहरत असतात विचारांमधे... कु णी तर अगदी घरच
करून रहातात मनात.. मस्त पहडतात देखील...
अर्शी घर करणारी माणसं.. आतार्शा कमीच होत चाललीत.. म्हणजे अभािानंच
सापडतात सखी...
मला नाही िाटत असं...
अजूनही मला भेटतात ना..
. निीही आवण जुनीही .. भेटतात पुन्हा पुन्हा नव्याने...
िेगिेगळे पदर उलगडत जातात त्यांचे... तलम.. पारदर्शतक
स्िभािही कळतात... नव्याने...
मला िाटतं मनात
एक मोठा canvas च असतो, पेंटब्रर्श सकट...
हं... पेवन्सल पण असते..
कधीकधी नुसती स्के चेस..

कधीकधी रं गीत असतात वचत्र ...
दोन्हीही भाितात.
आयुष्य दकती मोठे स्के च आहे... नाही का?
हं... म्हणून तर त्यात आपल्याला हिे तसे रं ग भरता भरता दकती काळ जातो
कळतच नाही.
आयुष्य संपतं.. पण सारं रं गिून होत नाही.
भरािेत कधी झाडांचे गदत वहरिे रं ग..
पालिीचे पोपटी कधी तांबुस लाल रं ग...
आकार्शाचे लक्षलक्ष रं ग...
उगितीचे.. मािळतीचे र्शतरं ग...
नािही नं देता येण्यासारखे.. आगवणत रं ग...
वनरभ्र आकाराचे वनतळ वनळे रं ग..
मेघांनी ओथंबलेल्या आकार्शाचे घनर्शामल रं ग...
या रं गांनी आयुष्य दकती तजेलदार वन हिंहिंसं होतं नाही?
कधीकधी काळा रं गही भाितो मनाला...
सारं कसं उठू न ददसतं त्यािर.. काळया चंद्रकळे िर लािलेली र्शुभ्र खडी पाहून
पौर्णतमेच्या चांदणरातीची आठिण होत रहाते...
अंधाऱ्या रात्रीच्या काळया रं गाचं... काळोखाचं भय नाही िाटत...
उद्याच्या उजळ पहाटेची तयारी सुरु असते तेव्हा ...

अंधाऱ्या नायगृहात वतसऱ्या घंटेची िाट पहात असणारे कलाकार जसे पडदा
उघडण्याची िाट पहात असतात.. तर्शीच िाट पहात असणार सूयत देखील..
वक्षवतजाच्या पडद्याआड.
आकार्शात तारे िािरत असतात...
सोबत िाटते त्यांचीही पण हाती हात नसतो त्यांचा. आवण तरीही...
अंधारात... साथीला आहेत असं िाटत रहातं... वन मग काळोखाची भीतीही नाही
िाटत...
काळा रं गही मग आपलासा िाटू लागतो.
या साऱ्या रं गांनी व्यापलेलं आयुष्य...
जगािसं िाटतं...
खूप आसुसून जगािसं िाटतं...
रं गांमुळं...
की आयुष्यात रं ग भरणाऱ्या..
मनात घर करुन रावहलेल्या...
माणसांमुळं??

तानपूरा

तन तंबूरा... तार मन...
संत कबीरांनी ददलेल्या या सुंदर कल्पनेनं मनाचं अिकार्श भारुन गेलं..
सारं र्शरीरच सुरांनी भरुन गेलं... षड्ज पंचम.. मध्यम.. वनषाद... मुक्तपणे विहरु
लागले.. वन मनाच्या तारा अलगद झंकारु लागल्या...
स्िरमंडलांच्या तारांना हळू िारपणे छेडताना अख्खा राग डोळयापुढं उभा रहािा...
त्याच्या विविध अलंकारांसवहत... ककं िा सतारीच्या तारा छेडताना.. मागच्या
तरफाही छेडल्या जाव्यात हळू िार स्पर्शत करत... तद्वतच...
सुबक कलाकु सरीच्या अन् जणू नाभी छाती आवण कं ठ... सारे च व्यापून रहाणाऱ्या
स्िरांना जन्म देणाऱ्या तानपुऱ्यासारखं तन तंबूरा होणं... ही तर देिाची करामत
अन् दैिाची साथ...
हे असं जगणं... स्िर होऊन जगणं... मोक्षप्राप्तीच जणू...
स्िराविष्कार...
स्िरविस्तार अन् स्िरांच्या राजयातला मुक्त तरीही बेछूट नसलेला सहज विहार..
रागवनर्मततीचा आनंद...
मनाच्या तारा छेडत असताना आत्म्याला होणारा परमानंद...
सारच दकती मनलुभािन... रोमहषतक...
िेगिेगळया भािाविष्काराची वनर्मतती ...

सप्तसुरांतून...

या विचाराबरोबरच...
मनःचक्षूपुढे आला तो... तोडी... माझा आिडता... तोडी..
भीनी भीनी भोर म्हणत सुंदर पहाट मनात जागिणारा...
कोई आन वमलािो मोहन र्शाम... म्हणत आतत साद घालणारा... तोडी...
राग... रागांग... थाट...
जणू एक साम्राजयच तोडीचं...

हषोन्माद... उल्हास.
.. कारुण्य... िेदना..
विषाद...
सितच प्रकारच्या मानिी भािभािनांना सामािणारा काचेचा लोलकच जणू...
वमया तानसेनाची ही वनर्मतती... वमयााँ की तोडी...
दकती विविध रुपं या तोडीची...
दोन ररषभ घेणारा बहादुरी तोडी..
भूपाल तोडी, कु मारजींचा सहेली तोडी, आसािरी तोडी (कोमल ररषभ आसािरी),
आवहरी तोडी जौनपुरी तोडी, लक्ष्मी तोडी, अवल अकबर खां साहेबांचा सुहा तोडी,
पं रविर्शंकरजींचा बैरागी तोडी, विदुषी दकर्शोरीजींचा वनरं जनी तोडी, महाराणा

जयिंत वसंग यांचा जयिंती तोडी... लाचारी तोडी... आवण र्शेिटी र्शब्दात मांडता
नं येणारा... वबलासखानी तोडी... वमया तानसेनाच्या मुलानं वबलासखानानं
तानसेनाच्या मृत्यूनं व्यवथत होऊन गायलेला... अत्यंत आतत... वबलासखानी तोडी...
असंख्य प्रकारांनी भािभािनांना स्िरांतून मांडणारा सामर्थयतर्शाली... तोडी..
आज या तोडीनं आपल्या साम्राजयात सहज सामािून घेतलं.. स्िैरसंचार करु ददला...
मनभरुन...

अन् तन तंबूरा तार मन... या र्शब्दांची अनुभूती ददली...

पाऊस...

संध्याकाळच्या भेटीत एकदा वतनं विचारलं त्याला...
कर्शी आहे रे मी?
तू नं.. अगदी... पाऊस आहेस.
हे रे काय ??
नाही तर काय...
कधी येतेस टपटपणाऱ्या थेंबांनी... खयाळपणे..
कधी िळिासारखी अचानक... येतेस.. वभजितेस... आवण परततेस... माझ्या
मनाची तयारीसुद्धा झालेली नसतानाच...
कधी ररमवझमणाऱ्या पािसासारखी... रमत... गमत.. परतण्याची मुळी घाई
नसतेच तेव्हा तुला...
कधी येतेस... धुिाधार... कोसळत रहातेस.. जणू मल्हारानं आमंत्रण
ददल्यासारखी... संततधार बरसत रहातेस.. स्ितः तच मि होऊन... धुंद होऊन..
इतकी की... माझ्या मनात येणाऱ्या पुराची तुला पुसटर्शी देखील कल्पना नसते..
कधी येतेस श्रािण सरीसारखी...
जाताना मात्रं इं द्रधनुष्याची कमान देऊन जातेस... सप्तरं गी...
कधी येतेस आवण घुटमळत रहातेस... लांबलेल्या पािसाळयासारखी...

परतताना कधी पाऊल अडखळतं तुझ.ं . मग एखादी छोटी सर आणतेस सोबतीला...
कधी येतेस.. अिकाळी पािसासारखी...
कामातून माझी सुटका नसते आवण तू तर पंख लािून आलेली असतेस... तुला दकती
काय काय करायचं असतं आवण माझे हात मात्र बांधलेले असतात कामात...
माझा जीि अगदी मेटाकु टीला आणतेस... दकतीही बांध घातले मनाला तरी तुझ्या
येण्यानं... ते तू कधीच ओलांडलेले असतात... बांधाची माती पार विरघळू न
टाकतेस...
अन् कधी दुष्टपणानं...
येतच नाहीस.
माझ्याकडच्या दुष्काळाचं.. तुला काहीच िाटत नाही.
अगदी दुलतभच होतेस की...
तू काहीही म्हण...
तु पाऊसच आहेस..
वचंब वभजिणारा... तनाला वन मनाला...
तू आहेस तर्शीच आिडतेस मला..
कारण 'तू' 'जीिनदावयनी' आहेस...

वतच्या आवण त्याच्या भािविश्वात पािसाला अनन्यसाधारण महत्त्ि होतं..
हा पाऊस जणू सारं जीिनच व्यापून होता.

कु ठलाच पवहला पाऊस त्यानी िाया नव्हता जाऊ ददला.
पवहली भेटही पािसातच...
लिाच्या आणाभाकाही पािसातच.. आवण अगदी लिसुद्धा त्यांच्या आिडत्या
पािसातच...

विसरता नं येणारा... स्ितःपासून विलग नं करता येणार हा पाऊस...
खरं तर... 'जगले 'दोघेहीजण.. हा पाऊस..

अन् मग एक ददिस...

काळया मेघांनी ओथंबलेलं आकार्श.. साऱ्या िातािरणातच भरुन ओसंडणारी एक
आतुरता... अवधरता.. पािसाची लागलेली चाहूल.. अन् वतचेही डोळे भरलेल.े
कोणाच्या प्रवतक्षेत.. त्यातही एक आतुरता.. भेटीची अवधरता अन् जीिापाड
पापण्याआड आसिं थोपिण्याचा प्रयत्न..

साऱ्यालाच नं जुमानता, सरसर सुरु होतो अचानक.. पािसाचा मारा.. रपरप..

तोही येतो.. असाच धाित धाित, घराच्या ओढीने. खरं तर.. वतच्याच...
पाऊस पडतोय गं छान... वभजायला येतेस?
चल नं पटकन..

घाईघाईत अनाहतपणे आलेले ओठांिरचे र्शब्द... वतथेच विरले क्षणात... अन् वभजून
गेले आसिात.. वतच्या आवण त्याच्याही..
काहीच लक्षणं नं दाखिता अलगदपणे कॕन्सरने कधी प्रिेर्श के ला होता वतच्या
र्शरीरात वन हातपाय पसरले होते साऱ्या र्शरीरभर, काही पत्ताच नव्हता.

साधं पहाटे पोटात दुखण्याचं वनवमत्त... सोनोग्राफी.. अचानक diagnosis..
दकडनीजिळ भला मोठा mass.. काँ न्सर...
अन् मग सारीच धािपळ. पाच सहा िषांचं मूल पदरात
काय वन कसं सामोरं जायचं, त्याला काही कळतच नव्हतं.
अंॉपरे र्शन.. दकमो... सारे सोपस्कार... मधली सारी धािपळ विसरुन त्याला
पािसात वभजायची आठिण आली.. अन् तो खवजल झाला...
क्षणभर तीही अिाक..
असू दे रे ... असं कर तू आपल्या वपल्लाला घेऊन जा. सोबत..
तर्शीपण आता मी दकती पािसाळे असणार आहे तुझ्या सोबत?
खरी सोबत तुम्हालाच करायची आहे नं आता.. मग करा की सुरिात आत्तापासूनच..
माझ्या डोळयादेखत.. मी पाहीन नं डोळे भरुन तुमचं वभजणं.. नखवर्शकांत...
अन् माझ्यासाठी चार थेंब सोबत आणायला विसरु नकोस हं... चारच म्हणतेय मी..
कारण त्यापेक्षा जास्त तुला आणताही येणार नाहीत वन मला सोसिणारही नाहीत..
मला माहीत आहे, तुझ्या डोळयात भरुन आलेली माझ्यासाठीची आसिंच पाऊस
असणार आहे खरा..
पण आता तुलाही वर्शकायला हिं जगायला... माझ्यावर्शिाय

मग मी होईन ना जलधारा वन बरसेन ना तुझ्यािर...
होईन मी चांदणी अन् पाहीन नं आकार्शातून..
होईनही मी दिवबंदू आवण ओघळे न नं दारािरच्या िेलािरुन..
असेलही गंध वतचा मला वबलगलेला..
पण तू असा हरुन नको नं जाऊ... मला वनरोप नाही घेता यायचा.. अडकू न राहील
जीि इथेच
आता तुलाच सािरायला हिं. वन मलाही..
मला नाही रे जायचं इतक्यात.. अजून कु ठे सुरिात होती साऱ्याची.. हे सारं असं
अधतिट टाकू न.. अधतिटच भोगून जािं लागेलसं स्िप्ातही नव्हतं िाटलं कधी.
आता मलाही सारं लिकरच आिरायला हिं.. िेळ फारच थोडा आहे.
ए ऐक नं...
आपण एक करुया का? हा कदावचत् र्शेिटचा पाऊस आपण एकत्र वभजूया????,
तसापण आता काय फरक पडणार आहे ? अजून काही क्षण कमी होतील या सरत्या
आयुष्याचे..
पण घेऊन जाईन ना मी हे तुझे माझे.. पािसाळी एकत्र क्षण.. तेच धीर देतील मला
त्या अनोळखी िाटेिर जाताना.. तू नसतानाही साथ करतील मला. मग भीती नाही
िाटायची..
तर्शी मी आहे रे र्शूर.. पण आता..
नको... नको ना रे म्हणू.
मला थोडंतरी 'जगायच'य तुझ्याबरोबर...

हा पाऊस नं खरा कोणाला कळलाच नाही..
त्याचं येण,ं त्याचं रमणं वन परतणं.. नाहीच समजलं कोणाला.

ऋतूचं वनवमत्त करुन येतो.. वन कोसळतो बापडा...
पण तसा िािरत असतोच की...
कोणाच्या न् कोणाच्या पापणीआड...
मग या बाहेरच्या पािसात वभजू ना रे एकदा...

चल राणी... Done...
आपण दोघंही थोडं जगूया.. थोडं वभजूया...
पािसाच्या सरी पडतील न मार्थयािर.. ओघळतील गालांिरुनही... आवण मग
आपल्यालाही कळणार नाही... हा खराखुरा पाऊस की डोळयातला पाऊस
पुढचे सारे पािसाळे .. मीही जगेन याच क्षणांिर..
आवण मग...
वतच्या दफकु टलेल्या चेहऱ्े यािर आकार्शभराचा आनंद.. वन पाणािलेल्या डोळयांतून
वनखळलेले दोन थेंब... पािसाचे..

त्याच्या डोळयात... महासागर...

पाऊस … पुनः पुनः

र्शब्दांचा पाऊस मनभर ररमवझमत होता वन त्यात हे असं आकार्श काळया मेघांनी
झाकोळू न गेलेल.ं ..

या मनातल्या पािसाच्या िाटा मात्रं ओठाकडे िळिलेल्या..
डोळयातून झरायची परिानगी नाकारलेली..
अगदी कायमचीच..

हं.. फारतर उसळायला बंदी नाही...

हे काळे सािळे मेघ मात्र स्ितंत्र...
मनमुक्त बरसािं ... कधी रुणझुणत्या पािलांनी वझरवमरािं... नाहीतर उन्मत्त
सरींनी संततधार कोसळत रहािं...
बेबंद... बेधुंद...
मी मात्र अवनवमष
नेत्रांनी पहात रहाते त्याची विविध रुपं...

एक मात्र खरं ... याचं अवस्तत्ि मात्रं वन

सगातनेच मयातदा घालून ददलेल.ं .. िषाततले अिघे चार मवहने...

बाकी बरसलाच तर त्याला 'अिकाळी' म्हणून दूषणं..
जास्तच कोसळला तर पूर आणण्याचं पाप माथी..
अन् कं टाळा के ला पडायचा... तर दुष्काळाच्या अपराधाचा धनी...

मग या अर्शा आयुष्याचं ओझं आयुष्यभर पेलत राहून तारे िरची कसरत
करण्यापरीस हा माझ्या मनातला र्शब्दांचा पाऊस भाग्यिानच की...
तसा तोही िािरतोच की विविध अलंकार लेिून उपमा वन उत्प्रेक्षांच.े ..
लघु.. गुरुच्या वलपीत अक्षरगणिृत्त ककं िा मात्रा िृत्ताच्या रुपात..
मंदाक्रांता असो िा र्शादुल
त विक्रीवडत...
िसंतवतलक असो... िा भुजंगप्रयात..
१९ मात्रांची मेनका िा २१ मात्रांची मंजुघोषा...
अभंग, कदंडी, आयात साकी, ओिी...
कविता... गजल.. दकती दकती रुपात...

के िळ १२ स्िर आवण ३६ व्यंजनांच्या सहाय्यानं एखादा कावलदास मेघदूतासारखं
ककं िा एखादा गददमा गीतरामायणासारखं महाकाव्य वनमातण करतो...
त्यांच्याही मनातल्या र्शब्दांच्या पािसाचंच हे दृश्य स्िरुप...

अक्षरांची ही 'अक्षर' िाङमय वनर्मततीची क्षमता, ही सृजनता हेही या र्शब्द पािसाचच िरदान...

वतन्ही वत्रकाळ निनव्या धुमारीसह बरसत रहाणारा, निनिीन िस्त्र लेिन
ू
येणारा... हा पाऊस... र्शब्दांचा..

खरं च...

अंतबातह्य ओला करणारा, तनमनास ररझिणारा र्शेिटी पाऊसच...
मग तो िरुणराजाचा असो िा... र्शब्दांचा...
मनभर ररमवझमणारा.. िा...
धुिाधार कोसळणारा...

र्शेिटी... पाऊसच...

पररभाषा …फु लांची
ए... कु ठे आहेस?
लोकलच्या गदीत... कसाबसा उभा आहे...
wrong... एकदम गलत...
तुम तो मेरे 'खयालों'में हो..
wrong... ये भी गलत...
मैं तो तुम्हारी ठु मरीमें हूाँ...
खयाल तो तुम गाती नहीं... 😜
हे भगिान...
बरं ... ते असू दे... एक सेल्फी पाठि ना... आत्ताच्या आत्ता पहायचय...
ए बाबा.. गदीत र्शांत उभा रहा ना...
गुलाब पाठितेय...

🤔🤔
परत का पाठिलास?
मी गुलाब नव्हता मावगतला... म्हणून परत पाठिला...
😂
हे भगिान...

नेमकी कु ठल्या देिाची आठिण काढतेस गं ?

प्रसंगानुसार...
जेव्हा जो उपयोगी पडेल... त्याची.

आत्ता... श्रीकृ ष्णाची..
कारण असल्या खोड्या काढणं त्यालाच माहीत होतं... 😜

तू पण ना अर्शी आहेस...
तूपण ना अस्सा आहेस...

पण खरं सांगू ?
ही रं गांची आवण फु लांची पररभाषा दकती अनोखी असते नं.
अधोवन्मवलत कळया... त्यांचे रं ग... त्यांच्या पाकळया वन पानांिरचे दिवबंद.ू ..
सगळं कसं सुकोमल... अवधरं वन गवहरं असतं नं...
नं बोलता... नं उच्चारता सांगण्याची... वन उमजण्याची ती एक अनोखी... अंह.ं ..
अनोळखी नाही रे ...
ती वचरपररवचत... अत्यंत लाघिी पररभाषा असते.
त्यांचे सुिास... मन मोहूनही टाकतात वन भरूनही..
त्यांच्या पाकळयांचे विविध आकार.. पानांची मांडणी.. त्यांचे रं ग.. लालसर
लुसलुर्शीत कोिळी पालिी... वहरव्या पानात लपलेल्या लाजऱ्या कळया..

दकती मोहक असतात नं...
हं.. पण हातात घ्यायला जािं तर काटा कधी घात करे ल सांगता नाही येत.
त्यांच्या संरक्षणासाठी देिवनर्मतत आयुध आहे ते.
लक्षातही नं येता टोचणारं ...
'या' हातीचा गुलाब 'त्या' हाती जातो तेव्हा नुसता नाही जात..
याचे स्पर्शत.. भािना.. अन् सुगंध देखील.. या हातातून पोचतो...
त्याच्यापयंत...

ते हृदयार्शी विसाितं वन विलगताना.. मनातून खंताितं देखील..
कोमेजतं... विरहानं..
फु लपाखरु देखील हळू िार होतं त्यािर बसताना.
मधुरस र्शोषतानाही ईजा होऊ नये याची काळजी घेत.ं
सारं सुचण्याचं कारण...
तू पाठिलेला..
गुलाब...
माझा आिडता... वन तुझादेखील...
पोचली मलाही... तुझी अबोल... बोलकी भाषा...
स्पर्शत... त्यांच्या सुिासासकट...

रोजवनर्शी

माझ्या रोजवनर्शीची काही पानं हरिलीत... र्शोधतेय मी कधीची...
एके क माणूस... एके क पान होतं...
म्हणजे पानं आहेत जागेिरच... त्यािरची माणसं गायब...
पुसटलेल्या खुणासुद्धा नाहीत... अवस्तत्ि तर र्शोधू कसं त्यांच.ं .. कागदािरचं ?
दकतीतरी पानात सामािलेले माझे दादा...
कधीकधी खूप आठिण येत.े .. डोळे इतके पाणाितात की पुढचं काही ददसतच नाही,
म्हणजे असूनसुद्धा नं ददसणं दकती िाईट असतं नं?
दकती गंमत असते नाही.. नसलेलं ददसतं... मनःचक्षूना...
आवण हे सारे धागे वजिंत करण्याचं सामर्थयत असतं त्या रोजवनर्शीच्या पानात...
आवण म्हणूनच र्शोधतेय... ती हरिलेली पानं...

रोजवनर्शी...
रोज रात्री वनद्रादेिीच्या आधीन होण्याआधी स्ितःच्या िागण्याचं... ददिसभराच्या
आपल्या बऱ्या िाईट कृ तींचं अिलोकन..

छानर्शा गोष्टींची नोंद... पुढेमागे हीच आठिणींची मोरवपसं... हळू िार गालािरुन
दफरिताना.. ते क्षण जसेच्या तसे... आपल्याच र्शब्दात... आपल्याच पद्धतीनं पुन्हा
एकदा जगण्याची... नामी संधी...
रोजच्या आयुष्यातही... दैनंददन घडामोडीहून िेगळे काही घडािे हे अपेवक्षत
असते... वन ते घडले... की जगण्यातला आनंद दुणाितो...
नाविन्य हिं असतं आपल्याला.
आयुष्याचं पुस्तक कसं भरगच्च भरलेलं असािं... घडामोडींनी... माणसांनी...
विचारांनी आवण कृ तींनी..
नुसतं कॕलेंडरचं पान बदलणं... हे नव्या ददिसाचं लक्षण नसतं..
रोज उगिणारा सूयत जरी तोच असला तरी मािळे पयंत दकतीतरी नव्या अनुभिांनी
समृद्ध होऊन गेलेला असतो...
मग आपणतर चालती बोलती माणसं..
या नव्या पानािरच्या नव्या गोष्टी आपणच वलहायच्या.. आपल्या मनासारख्या...

कॕलेंडरिरच्या तारखासुद्धा, ..
repeat होतातच की कधीकधी.. िारांसकट...
आपल्या आयुष्याचं पान मात्र असतं करकरीत... निं कोरं ... रोजच्या रोज...
. ते भरुन टाकायचं... अगदी समाससुद्धा नाही सोडायचा ररकामा...
प्रत्येक िेळी पुढचं पान उलटतानाची उत्सुकता... नव्या ददिसाच्या पहाटेइतकीच
प्रसन्न हिी... उत्कट हिी..

जाळीदार वपंपळपानं जीिापाड जपतो ना... तर्शा आठिणी जपलेल्या असतात... या
रोजवनर्शीत...
एखादे ददिर्शी काहीच घडत नाही वन.. पान तसच कोरं रहातं...
वनररच्छ मनानं पुढं के लेली िाटचाल... नकोर्शा..
टाळलेल्या आठिणींचे संदभत... पुसटलेल्या ददिसांच्या पाऊलखुणा.. सगळं कसं
गुण्यागोविंदानं नांदत असतं त्या एिढ्यार्शा िहीत..

पवहलं पान... मोठ्या उत्साहात वलवहलेलं असतं.. सजिलेलं असतं... दकतीतरी
गोष्टींनी लगडलेलं असतं...
र्शेिटचं पान...
कदावचत् कोरं ...
कदावचत् का... वनवश्चतच...
कोरं च रहाणार...
कारण... आपली रोजवनर्शी आपल्याच लेखणीतून उमटते...

कोरं पान... याचाच अथत.. र्शेिट...

मग मधली पानं...
कधीच ररकामी रहाता कामा नयेत...
त्या ददिर्शी आपण मनानं वजिंत नसतो असं िाटतं मला...

अर्शी दकतीक मरणं...
जगता जगता मरणं...
विचारांचं थांबणं... अडखळणं... र्शेिाळं साचतं त्यािर..
आयुष्य कसं आसुसून जगायला हिं...
आवण म्हणूनच कु ठलच पान कोरं नं सोडता...
'जगायला' हिं..
रोजवनर्शीत देखील...

पुस्तक …आयुष्याचं

पुस्तक आयुष्याचं...
पानं कोरी घेऊन जन्माला येतं...
आपल्या हातच्या लेखणीनं..
हळू हळू भरत जातं...
काळयािर गोरं ..
की गोऱ्यािर काळं ..
कोणीतरी रीती करतं
नकळतच ओंजळ

काही पानं उलगडतात..
काही चुरगळतात..
काही उजळतात..
अन् काही आपणच..
वमटिून टाकतो... घट्ट..
वचकटिून टाकतो... एकादाही झरोका नं ठे िता.. घर बंद करािं तसं...
कोिळे दकरण आत प्रिेर्शू पहातात...

मनाच्या गाभाऱ्यात
थेट घुसू पहातात...
उघड्या मनानं स्िीकारािं तेही..
कधीकधी...
त्यातच सापडतो खराखुरा धागा...
बांधून टाकतो... रे र्शमी िीण घालतो...
वन नं ददसणारी पण भािणारी..
नाती वनमातण करतो...
आतले सूर.. झंकारत रहातात.. सहस्त्र सतारी.. त्यांच्या तरफांसकट... हळू िार..
कोिळे सूर छेडत रहातात मनाला.. आतून स्पर्शत करत रहातात...
अन् मग निं गीत वनमातण होतं ना... र्शब्दांना फु टणारे निे धुमारे झेलत...
नव्या कल्पना.. निी स्िप्ं...
सोनेरी उत्तुंग... गुलाबी रे र्शमी...
िेढून टाकत रहातात, .. सिांगाला... अन् आतल्या... मनालाही...
पुस्तकाची पानं... आता रं गीत होऊ लागतात... सजू लागतात...
पानांच्या सोनेरी दकनारी
दुरुनही ददसू लागतात.. चकचकीत.. स्िच्छ..
वनतांत सुंदर.. देखण्या क्षणांची नक्षी सुबकतेने सजू लागते.. कनातटकी
कवर्शदांसारखी..

आखीि रे खीि मधे एकदाही हात नं उचलता अखंड रे वखली जाणारी..
त्यािर... मग कोिळे .. बोबडे बोल उमटू लागतात...
इिलेसे हात मागून येऊन गळयाभोिती पडतात.. अन् नं मागता वमळणाऱ्या
सुखाच्या ओंजळी भरभरुन उधळत रहातात..
हे क्षण.. पकडू न ठे िायला लागतात...
वपल्लं पंखात बळ आलं की उडणार... हे सत्य गृहीत धरुन...
ध्येयांचे वहमालय आताच चढायचे असतात... नं थकता... नव्या उत्साहात...
मग हरखून जाण्याच्या संधी येतात... आपल्या पूितसुकृतानुसार...

मजा घ्यायची त्या क्षणांची..
पुन्हा आयुष्याच्या उत्तराधातत.. ही पानं पुन्हा पुन्हा चाळायची...

कधी मन हेलािणारे क्षण.. कधी.. उन्मळू न टाकणारे क्षण येतात.. िादळं येतात...
साऱ्याला खंबीरपणे सामोरं जायचं वन त्यांच्या पायऱ्या करुन.. पुढे वनघून जायचं...
सगळी पानं घट्ट वचकटिून...

निी पानं उलटायला...
आता पुस्तकाची पानं जुनी होऊन वपिळी पडू लागतात.. आपल्या के सांच्या
मवहरपी चंदरे ी होऊ लागतात...

तरी अलगद... उलटत रहायची पानं... नं फाटू देता...
घालायचं त्याना पुन्हा एकिार सोनेरी चमकदार िेष्टण... आपल्यालाच निं भासू
लागतं... आपलच पुस्तक...
अन् मग..
एखाद्या नव्या िषातच्या पहाटे... उघडू न बसायचं... वन सारं एकदा चाळू न पहायचं..
हळू िारपणे पण तटस्थतेनं...
हरिलेली नाती.. अन् नव्या नात्यांची भर...
साऱ्यांचा ताळमेळ जुळिायचा...
वन वसध्द व्हायचं नव्या पानािर... निी.. सोनेरी अक्षरं वलहायला...

अथत स्िप्ांचे

माझ्या स्िप्ाचा मी अथत र्शोधतेय.. कर ना मदत थोडीर्शी...
अगं, मला कसं कळे ल तुला काय ददसलं स्िप्ात ?
हे बरं आहे... तूच तर होतास ना बरोबर... मग दुसऱ्या कोणाला विचारु ?
म्हणजे कसं आहे नं...
मी भराऱ्या घेत कु ठे ही पोचले ना, तरी साऱ्याचं उत्तर तुझ्याचपार्शी येऊन ठे पतं.
माझी स्िप्ं तुझ्यापासूनच तर सुरु होतात.. तुझ्याभोितीच दफरतात... आवण...
नाही... संपत नाहीत... सत्यात उतरण्याचा प्रयत्न करतात...
म्हणूनच तर म्हणतेय... मदत कर ना please, .
माझी बहतेक स्िप्ं... जागेपणीच पावहलेली असतात... अंह.ं .. र्शेखवचल्ली नाही...
जाणतेपणी.. समजून उमजून..
स्िप्ांचा व्यापार करु नये वन त्यांचा बाजारही मांडू नये.
मनभर पसारा मात्र मांडािा त्यांचा... नीट... वनगुतीनं सांभाळािीत आवण
जणू वर्शिवलंगािर अखंड अवभषेक चालतो ना कलर्शपात्रातून अविरत... तसं
कष्टांचं खतपाणी करािं...

सत्यात उतरणं अवनिायत ठरिािं त्यांच्यासाठी...

मनाचे गाभारे ओसंडून िहातात मग...
सातत्य हिं वन वचकाटीही.
ध्येयपूतीचं समाधान.. स्िस्त नसतच कधीही...
मोल तसंही नाही करता येत त्याचं...
स्िप्ं... असतात हळु िार... तलम... उमलत्या फु लांच्या मऊर्शार पाकळयांसारखी..
स्िप्ं असतात विर्शाल... अथांग सागरासारखी...
स्िप्ं असतात उत्तुंग... वहमालयासारखी
वनिडण्याचं स्िातंत्र्य असतं प्रत्येकाला...
त्यातून वनिडायचं होतं मला आज एक स्िप्...
अन् त्याचसाठी म्हणत होते... मदत कर ना मला... त्यांचे अथत र्शोधण्यासाठी वन..
त्यांच्या पररपूतीसाठीही, ...
कारण माझी स्िप्ं पुरी होतच नाहीत...
तुझ्यावर्शिाय...

अंतमुतख…

तुझं प्रत्येक िाक्य मला नव्याने विचार करायला लाितं.. स्ितःच्या आत डोकािून पहायला
लाितं
मी जर्शी आहे तर्शीच ददसते ?
की माझं असणं आवण ददसणं.. यात फार तफाित असते ?
आभास वनमातण करणं हा माझा स्िभाि नाही.
वनतळ पारदर्शतक असािं माणसानं ही आवण इतकीच अपेक्षा असते माझी... मग माझ्या
स्ितःच्या बाबतीत मी िेगळी का िागेन? मला तर काहीच वसद्ध करायचं नाही वन साध्यही...
त्यामुळे असाध्य ते साध्य करण्याचा आटावपटा नाही करत मी..
कधीच...
हं योग्यायोग्यतेची जाण मला आहे. आवण अयोग्य मागत वनिडणे माझा स्िभाि नाही... मी त्या
विचारांनाही जिळपास दफरकू देत नाही..
कु णाला दुखिण्यात मला आनंद होत नाही वन तसं िागण्यात मला स्िारस्यही नाही.
पण योग्यतेच्या आवण नीतीअवनतीच्या सित मयातदांचा मी मनापासून आदर करते..
माझा स्ितःचा आनंद कर्शात आहे हे मी स्ितः ठरिते... त्याचप्रमाणे दुसऱ्याच्या आनंदासाठी
काही करणं... मला पटत असो िा नसो... मला आिडतं वन ते करण्याचा माझ्या परीनं प्रयत्न
करते.
छोया छोया गोष्टीत आनंद र्शोधणं हा माझा स्िभाि आहे. त्या गोष्टीत दुसऱ्याला आनंद
िाटेलच असे नाही. ती अपेक्षाही करणं चुकीचं आहे.

साधं फू ल उमलताना पहाणं.. लाजाळू ची पानं वमटताना पहाणं... पक्षी उं च उं च जाताना
त्यांच्या पंखांच्या हालचाली वनरखणं..
आिडतं मला..
एखादं सुंदर वचत्र पहाताना होणारा आनंद मला जसा होतो तसा अजून कोणाला होईल हा
विचार पटकन येतो मनात...
मला मोहिणाऱ्या सुरात कोणालातरी िाटेकरी करुन घेणंही आिडतं मला.
आनंद ही एकयादुकयानं अनुभिण्याची गोष्ट नाहीच खरं तर...
तो िाटल्यानं िाढतो हे तर खरं च...
स्िान्तसुखाय... असा विचार क्ववचतच करते मी.
माझ्या आनंदाच्या... तो उपभोगण्याच्या हट्टापायी दुसऱ्याला तो गमिािा लागू नये.. याचीतरी
काळजी नक्कीच घेते मी.
माझी स्िप्ं पुरी झालेली पहाणं हा माझा सिातत आिडीचा छंद आहे. मग ती मी स्ितः
पावहलेली असोत... िा माझ्यासाठी दुसऱ्याने..
ती पूणत करण्यासाठी पडणाऱ्या कष्टांची मला पिात नाही... ती नसािी हा मी मला घालून
घेतलेला अवलवखत वनयम असला तरीही तो मी पाळते.
म्हणूनही असेल कदावचत् ... पण फारर्शी अपुरी नाहीत स्िप्ं माझी.
स्िप्ं पावहलीही आवण पूणत झालेलीही पावहली मी..
सुखी समाधानी आयुष्याचं ते एक उघड गुपीत असािं..
आहे त्यात समाधान मानािं... या विधानाला दोन बाजू आहेत.
एक.. असेल माझा हरी, तर देईल खाटल्यािरी ही िृत्ती... जी मला कधीच मान्य नव्हती..

आवण.. दोन...
स्ितःच्या कष्टाने वमळालेली गोष्ट मग ती बाकीच्यांपेक्षा कमी दजातची असेलही कदावचत् ... पण
ती स्िकष्टार्जतत असल्याने मला जास्त आनंद देते. आवण याचं पुरेपूर समाधान मला वमळतं..
खरं च...
मला इतकं सारं खोलिर जाऊन विचार करायला भाग पाडलस...
पुन्हा पुन्हा असं स्ितःला पडताळू न पहायला हिं...
त्रयस्थपणे... आवण तटस्थपणेसद्ध
ु ा...
स्ितःच्या झालेल्या चुका टाळण्याची... ही नामी संधी असते.
स्ितःर्शी प्रामावणक असलं तरी पश्चात्तापाचे प्रसंग कमी येतात आवण आलेच तरी त्यांची
दाहकता कमी असते कारण त्या गोष्टीसाठी आपण जबाबदार आहोत हे पूणततः माहीत असतं
आपल्याला.

हे सारं ... मी माझ्या नजरे नं मला पावहल्यानंतर जाणितय मला...

तुझ्या नजरे तली आत्ताची 'मी'.. कर्शी असेन कोण जाणे...

अर्शीच आहे ना?😜

तुझ्या एका वमवस्कल.. ओठ मुडपून हसू दाबण्याच्या प्रयत्नाचा अथत.. मी काय समजायचा?

हे बघ... मी आहे.. ही अर्शी आहे... अर्शीच रहाणार बहधा... 🤔
आता म्हणू नकोस...
मनुबाई... दमलात विचार करुन.. पार वर्शणलात...
अहो आयुष्य कसं मजेत जगािं माणसानं..
वचंतांची वचंता करु नये...
दुःखाचं दुःख करु नये... वन भांडिल तर कधीच करु नये...
या तुझ्या िागण्यानं... आवण माझ्या बरोबर 'तू' आहेस या विचारानं...
सगळच सोपं िाटायला लागतं...
खरं च...
ते असािंच वततकं सोपं...
अगदी सोपपं...

गीतवनर्मतती
वप्रय तू ...
माझ्या र्शब्दकोषातले र्शब्द मी जपलेत तुझ्यासाठी,
रे र्शीम कोष असतात ना... तसे...
िरुन ददसतीलही ओबडधोबड.. पण आतून येणारं तलम रे र्शीम... मऊ मुलायम
असतं नं... तसंच अगदी...
तुझ्या स्िरकोषांची बरोबरी मला नाही रे करता येत...
त्यांचा आस्िाद घेणं.. अगदी मनापासून... ते मात्र साधतं मला...
असू दे ना... प्रत्येकालाच प्रवतभेचं सगळं च िरदान कसं असणार?
स्िरांचा अलगद उलगडत जाणाऱ्या लडी... आलापीतून एखाद्या रागाचं साम्राजय
उभं करायचं काही सोपं काम नव्हे.
त्याला विविध अलंकारांनी सजिणं... र्शुद्ध.. कोमल... तीव्र स्िरांची चपखल मांडणी
करणं...
मंद्र मध्य तार सप्तकातला तुझा सहज विहार..
विद्युल्लतेसारख्या चपळ तानांनी के लेलं सुर्शोभीकरण ...
हे सगळं च अगदी पंचप्राणांनी ओिाळण्यासारखं देखणं असतं...
त्यात पार गुंतूनच जाते मी... जणु रे र्शीमलडी िेढून टाकतात चहूबाजूंनी...
तो मृदम
ु ुलायम स्िरस्पर्शत फार आिडतो मला..

त्या स्िरांच्या राजयात असं विहरत रावहलं... की र्शब्द सुचत रहातात
म्हणण्यापेक्षा... आपोआप स्फु रत रहातात.. उत्स्फु ततपणे.. कोणत्याही बंधनाविना...
अडसर नसतात कोणतेच...
स्िर आवण र्शब्दांच्या मीलनातून होणाऱ्या 'गीता'ची आस असते रे मनात...

हा सोहळा मनातल्या मनात दकतीदा जगते मी माहीत आहे?
पण खरं सांगू?...
स्िरकोषातल्या तुझ्या जादू. ई... सुरांपुढे कधीकधी र्शब्द वथटे पडतात माझे...
ती अनुभूती, ... संिेदना...
नाही मांडता येत पुरेर्शी... वतचा आस्िाद घेणं इतकच हाती असतं...
एखादी जागा अर्शी जीिघेणी असते... त्याक्षणीच जगून घ्यािं... हातात नाही
पकडता येत...
पुन्हा तर्शीच यािी म्हटलं तरी नाही जमत...
आपल्या आयुष्यातले क्षणपण असेच असतात नं काही... ते त्या क्षणी जगून
घ्यायचे...
उद्यासाठी म्हणून राखून नं ठे िता...
ककं िा त्यांच्या क्षणभंगुरतेची खंत नं करता...
ते आपल्या ललाटी कु णी विष्काराची वलवहले... कोरले याचच समाधान मोठं
असतं... ते असंतसं िाया नाही घालिायचं...
जगणं... अगदी खरं जगणं... ते याच क्षणात लपलेलं असतं नं...

म्हणूनच तुझा प्रत्येक सूर मी जगत असते...
माझ्या र्शब्दकोषांची अमानत असते ती...
कारण उधळण्यासाठी लागणारे र्शब्द.. सुरात वभजून आले की वचरकाल रटकतात...
त्याना अमरत्िाचं िरदान लाभतं असं िाटतं मला...
आवण म्हणूनच...
माझे र्शब्दकोष अविरत ओसंडून िहाण्यासाठी... तुझे स्िरकोष हिेत मला...
त्यांच्या अलंकारांसवहत...
गीतवनर्मततीच्या आनंदासाठी...
दोन्हीचं रीतं होणं... हिच की...
खरं ना?

ओंजळिर सूर
कृ ष्णा...
िुझे ओंजळिर सूर दे ना मला...
अगिं.. र्ेडी की काय िू?
असे कसे देिा येिील?
असिं रे काय.. िुझ्याकडे ककिीिरी आिेि. दे की र्ोडेसे मला..
अगिं... कसे देऊ?
मी अन सूर... एकच आिोि.. आम्िाला र्ेगळिं कसिं करिा येईल?
मग माझ्या दृष्टीने िू अन मीसुद्धा एकच आिोि... िरीिी िुला का बरिं देिा येि
नािीि?
बासरी देऊ?
िी काय रे करु घेऊन ?
िी िुझ्या अधरी असिे... िेव्िा िू प्राण िरिोस हिच्याि..
आत्मा असला िर र्शरीराची गिंमि..
त्या हनष्प्राण.. बासरीला घेऊन करु िरी काय?

मग... काय बरिं करार्िं मी ?
दे ना रे ओंजळिर सूर...
मी अगदी िूप कािी मागिेय का ?
राधे िूप कािी माहगिलिं असिस िर देिा आलिं असििं गिं..
पण िी िुझी मागणी...

उद्या िू जार्शील गोकु ळ सोडू न...
िुझ्या या सुरािंसाठी िर जीर् ओर्ाळू न टाकिे मी माझा...
मग जर िुझे सूरच नसिील िर...
मी जगार्िं कसिं िे िरी सािंगून जा...
िुझ्या सुरािंची मोहिनी िर जगायला िाग पाडिे मला...
िू िर असणार नािीस..
मग िुझी बासरीिी नािी...
आहण िुझे सूरसुद्धा..
मी कु ठे म्िणिेय ?
िू जाऊ नकोस ?
राधे िसिं म्िण एकर्ेळ..
कृ ष्णा.. जाऊ नकोस...
पण मािीि आिे मला...
निं सािंगिा सर्रिािी..
िू िसिं म्िणणारच नािीस...
माझ्या र्ाटेि अडर्ळा बनणिं..
िे ना िुझ्या िक्तीि बसििं.. ना प्रेमाि...
िुझिं मन ककिीिी आक्रोर्शि असलिं.. िरीिी ओठार्रचिं िसू रटकर्ून ठे र्लस िू...
माझ्यासाठीच ना?
माझिं पाऊल िुझ्यापायी अडिळू नये...
म्िणूनच ना ?
राधे...
िुझ्यापेिा िुला जास्ि...

मी ओळििो..
पूणव समपवण काय असििं...
िे जगाला िुला पाहून समजेल..
िुला ठाऊक आिे..
मी आहण सूर..
र्ेगळे नािी करिा येणार..
आहण म्िणूनच िुझी िी मागणी पूणव करण्याचिं कोडिं.. साधिंसुधिं नािीच मुळी.
माझ्यार्शी एकरुप िोण्याचा.. िो एक सिज सोपा मागव आिे..
िेिुलािी अन मलािी मािीि आिे पूणवपणे.
चल... राधे उर्शीर िोिोय..
आज र्शेर्टची बासरी र्ाजर्ेन मी या यमुनेच्या सािीनिं...
पण... आज िी िुझ्यासाठी नािी...
माझ्यासाठी...
कारण...
यापुढे या कृ ष्णाची बासरी पुन्िा कधीच र्ाजणार नािी...
कृ ष्णाचे सूर राधेसाठी िोिे... िरिं िर..
राधा म्िणजेच सूर िोिे आहण म्िणूनच..
माझ्यापासून िे र्ेगळे िी करिा येि नव्ििे.
आज या हनरोपाच्या िणी...
आयुष्याि पहिल्यािंदा िू कािी माहगिलिंस माझ्या कडे िे िुला निं देिा जाऊ िरी गिं
कसा?
जग म्िणेल...
कृ ष्ण अपयर्शी ठरला.. दािृत्र्ाि...

घे राधे...
मी माझे ओंजळिर का ?
सारे च सूर मागे ठे र्ून जािोय...
समजिय ना िुला?
बन्सीधर... त्याचे सूर मागेच ठे र्ून जािोय..
िुझी आठर्ण म्िणून नेिोय.. िी बासरी...
पण िू म्िणालीस ना...
आत्म्याहर्शर्ाय र्शरीर... िसिंच...
सुराहर्ना िी बासरी...
फक्त एकच कर...
आिा मी िुझ्याकडे मागिोय कािीिरी...
त्याला... नािी म्िणू नकोस...
सर्वसािी परमेश्वराला.. मी काय रे देणार?
राधे पुढचिं सगळिं स्पष्ट कदसिय मला...
िे कालचक्र...
एकच र्चन दे...
दािृत्र्ाची िार िोऊ नये म्िणून आज मी िुला कदलेल.े .
िे माझे सूर... िेच पुन्िा एकदा उधार देर्शील?
दानर्शूर सूिपुत्र... कुिं िीपुत्र म्िणून ज्याला कधीच सन्मान हमळणार नािी.. अन
जेव्िा िे जगास कळे ल... िेव्िा त्याचा र्शेर्ट जर्ळ आलेला असेल.
त्या राधापुत्रासाठी...
िे राधे... िुझ्या स्मरणानिं एकर्ार. फक्त एकर्ार मला बासरी र्ाजर्ायला.. सूर दे..
माझ्यासाठी नव्िे गिं..

त्या... राधापुत्रासाठी...
परमेश्वरानिं कािी आपणाकडे मागार्िं ?
कृ ष्णा... का लाजर्िो आिेस?
इिकीच का मी कळले िुला?
सामान्य असले... िरी िुझ्या सिंगिीनिं मलािी
माझा स्र्ार्व दूर सारणिं जमू लागलय..
अन त्या रात्री... साऱ्या आसमिंिाि िरुन राहिले... िे बन्सीधराचे अिेरचे सूर...
अन परिला कृ ष्ण... जड मनानिं आपलिं देर्त्र् हर्सरुन..

त्या राधेयासाठी
राधेनिं कदलेले ओंजळिर सूर... हृदयाि लपर्ून...

िानपुरा
हप्रय िू...
ए.. सािंग ना.. पुढच्या जन्मी िुला काय रे व्िार्सिं र्ाटििं ?
िरिं च असिो पुनजवन्म ?
असलाच िर... मला िानपुरा व्िायचय.. षड्ज पिंचमाच्या िारा असणारा..
सगळ्या छेडल्या की गिंधाराला जन्म देणारा...
फार जपार्िं लागििं रे त्याला.. िळू र्ार छेडार्िं लागििं...
ििं .. पण एकदा छान tune झाला की कसे स्र्च्छ हनिळ अन सच्चे सूर उमटिाि
त्यािून... यचत्किं हचििी स्पर्शव नसिो इिर कोणत्यािी मद मोि मत्सराचा...
ििं... आिा िरी कु ठे र्ेगळा आिेस याहून ?
िुझ्या या हनिळ स्र्च्छ स्र्िार्ानच िर िारार्ून गेले ना मी...
एक अद्िुि सिंगीि काय असििं... िे िुझ्यामुळेच िर कळलिं.
अन त्या िारा छेडणारा कु णी असामान्य लािला कु मारजी,
िीमण्णा प्रिािाईंसारिा... िर जीर्नसाफल्य लािलच की... िसिंिी ककिी
जगलोपेिा कसिं जगलो िेच मित्त्र्ाचिं असििं ना...
िरिं च... िेिी अगदी िरिं ... पण मग मी काय व्िायचिं ?
षड्ज... षड्ज िोऊ?
अचल... िुझ्यापासून कधीच निं दुरार्णारी ?
नको... त्यापेिा...
मध्यम िो िू...

र्शुद्ध मध्यम... षड्जाबरोबर, त्याच्या िार्नािंर्शी जुळणारी स्पिंदनिं हनमावण करि
जगणारी... जीर् जडर्णारी..
सुरसिंर्ाकदनी...
पण मग... प्रत्येकर्ेळी असेन मी िुझ्याबरोबर ?
'मध्यमा'ला र्जव के लिं िर ?
मला नािी जगिा येणार...
त्यापेिा...
षड्जच िोईन... कधीच र्जव िोणार नािी िुझ्या आयुष्यािून.
ककिं र्ा असिं करु... आपण निं िानपुऱ्याची जोडी िोऊया...
सार्ीनिं उिे राहू... एक छेडला िर दुसऱ्यािून स्र्र उमटिील... एकाची स्पिंदनिं
दुसऱ्याला जाणर्िील
एकरुपिा...
िेच िर्िं असििं निं र्शेर्टी...
सार्सिंगि.. समपवण... अन एकरुपिा...
ठरलिं िर मग...

पक्का प्रॉहमस...
िानपुराच िोऊ... दोघिंिी...

मुिंबई पुणे ….. िायर्े

िा पुणे मुिंबई express र्े मला नेिमीच फार सृजनर्शील र्ाटिो.
Headphone लार्ून मस्िपैकी ललि िरटयार ककिं र्ा कु णाचा छानसा लहलिागौरी
ऐकार्ा.
बाकी लोक मस्ि झोपलेले असिाि हनम्मे घोरििी असिाि. िे ऐकू येऊ नये
म्िणूनिी िे िेडफोन येिाि कामाला.
या प्रर्ासािले र्शािंिपणाचे एकािंिािले िण फार आर्डिाि मला आहण म्िणूनच असे
िसे र्ाया घालर्ायचे नसिाि.
पिाटेचिं हनरभ्र आकार्श हििमयाच हनरभ्र मनानिं पिाण्याची सिंधी गमर्ायची नसिे
मला.
प्रत्येक प्रर्ासाि र्ेगर्ेगळ्या फु लािंचिं हन डर्रलेल्या हिरव्याकिं च झाडािंचिं दर्शवन िा
एक मनमुराद उपिोगण्याचा सोिळा असिो.
फार प्रसन्न र्ाटििं िेव्िा.

हिडकीिून अिंगार्र येणारी कोर्ळी उन्ििं सारा कदर्सच सोनेरी करुन जािाि.
लािंबूनच डोंगरिी िुणार्ि असिाि. नव्या आव्िानाची साद ऐकू येि असिे जणू.
नर्िं कािीिरी करार्िं असिं कु ठे िरी सिि र्ाटि रिाििं.
आहण म्िणूनच िा रस्िाच सृजनर्शील र्ाटिो नेिम
े ी.
पार्साि र्िाणारे झरे , हिर्ाळ्यािले दर्चबिंद,ू श्रार्णसरींची बरसाि आहण
त्यामागून येणारिं सप्तरिं गी इिं द्रधनुष्य...
रणरणत्या उन्िाची चाहूल आहण िेव्िाच अगदी एकिी पान निं कदसिा नुसत्या
फु लािंनी डर्रलेला एिादा िलामोठा र्ृि..
रस्िा िोच असिो पण प्रत्येक र्ेळी नर्ा िासिो नव्या रुपाि िेटिो.
नाहर्न्याचा अहर्ष्कार आहण नाहर्न्याची ओढ यािच िर सृजनाची बीजिं पेरली
जािाि. मग त्यासाठीच्या पररश्रमािून कधी सुिंदर र्शब्दहर्शल्पिं साकार िोिाि कधी
सुरेल सिंगीि हनमावण िोििं. कधी कल्पनेपलीकडचिं सुिंदर हचत्र रे िाटलिं जाििं.
हबनाकुिं चल्यानिंिी रिं गि रिाििं हन सारिं आयुष्यच रिं गीि करििं.
रोजच्या रुि रुटीनमधून लािणारे असे दुर्मवळ िण पकडिा यायला िर्ेि.
म्िणजे मग परिीच्या प्रर्ासािला पूरीया दरर्ळि रिािो मनाि... पुढच्या
ललिच्या िाके पयंि...

पुणे मुिंबई िायर्े…..

पुन्िा एकदा... िोच पुणे मुिंबई express highway...
उलट्या कदर्शेने प्रर्ास... परिीचा..
जाण्याची आहण येण्याची र्ेळ हनहिि असली की हनम्मा प्रर्ास सुिकर िोिो.
काल सकाळचा प्रर्ास... आज सिंध्याकाळचा.
सूयावची कदर्शािी बदललेली अन ककरणािंचिं िेजिी.
दािकिेििी फरक...
एकाि उत्साि... हिहिजार्रिी टाचा उिं च करुन आजच्या कदर्र्शी कािी नर्िं घडणार का... काल
रात्रीि माझ्या अपरोि कािी नर्िं घडलय का.. अर्शा नजरे निं कु िुिलानिं पिाणारा सूय.व ..
अन दुसरीकडे श्रािंि मलािंि.. कदर्सिराच्या कामाने र्कलेला... हर्योगाच्या रिं गािंची र्शाल
पािंघरलेला... अस्िाला जाणारा... सूयवच...
सिा सव्र्ासिालाच हनरोप घेिोय...
बािेर रोड हडव्िायडरर्रचे हपर्ळे के र्शरी कदर्े... एका लाईनमधे हर्शस्िीने उिे... आहण
रस्त्यार्र हर्हर्ध स्पीडमधे धार्णाऱ्या लिानमोठ्या हर्हर्ध रिं गाच्या हर्हर्ध आकाराच्या
गाड्या िरी... ब्रेकलाईटचा रिं ग मात्र एकच... लाल...
मागच्याला र्ािंबण्याची सूचना देणारा...
आपल्यालािी अर्शी र्ािंबा म्िणून हसग्नल देणारे ... लाल कदर्े िेटि असिाि नािी का र्ेळोर्ेळी..
प्रत्येकर्ेळी िी सूचना समजिेच असिं नािी की समजूनिी आपण कानाडोळा करिो ?
असो...
सकाळी लहलिागौरीचा र्ार्र िोिा काल...
आज... पूररया... आिव. आजवर्ी... सिीला जाऊ नको म्िणून हर्नर्णारा...
की हर्रागी मारर्ा ?...

कोणाि गुिंिार्िं आज?
काळजाचा ठार् घेणारा... दोघािंमधला कोमल ररषि एकच िरीिी र्ेगळिं अहस्ित्र्... र्ेगळा
लगार्...
ककिीकर्ेळा अगदी समसमान व्यक्ती िेटिाि आपल्याला. िरीिी त्यािंच्याबद्दलच्या िार्िार्ना
र्ेगर्ेगळ्या...
नािी र्ेगळी.. आहण त्यािंच्याि गुिंिण्याचे प्रकारिी र्ेगळे ...
कोणी मनाि घर करुन रिाििं... हस्र्रार्ििं..
मारव्याच्या कोमल ररषिासारििं... जीर्स्र्र िोऊन..
कोणी... पूररयाच्या कोमल ररषिासारििं.. आधार देणारिं .. र्ोड्यार्शा अहस्ित्र्ानेच बिार
आणणारिं ...
या सगळ्यािंचच आयुष्याि 'असणिं ' देिील ककिी आनिंददायी असििं नािी..
त्यािंच्या नात्यािंचे पदर मात्र नीट उलगडिा यायला िर्ेि... गल्लि निं करिा...
एकसारिेच कदसले म्िणून...
अन र्शेर्टी बाजी मारली.. मारव्यानिं...
Expressway सिंपून
िडबडाटाचा रस्िािी कधी पार के ला पत्ता नािी लागला...
िोि िोिािी त्रास िाचिळग्यािंचा...
आयुष्याििी िोिोच निं...
पण जीर्स्र्र िोऊन असणाऱ्या कोमल ररषिाची सार् सारिं हनिार्ून नेईल िा हर्श्वास
असिो... दृढ...
अन मन पुन्िा एकदा आनिंदलिं., ..
प्रर्ास सिंपला िोिा...

आिाळिर चािंदणिं हर्िुरलिं िोििं...
िे गोळा करण्याचिी सुचलच नािी...
अरे का काय?
दोन्िी प्रश्ािंचिं एकच उत्तर....
मारव्याचा जीर्स्र्र िेटला म्िणून...

'िू' च की... आहण आिेच कोण...
इिकिं .. 'हप्रय '...

िी….
'िी' नेमकी काय असिे?
म्िटलिं िर... िी िर्शी फार अल्पसिंिुष्ट असिे.
छोट्या छोट्या गोष्टीि सुिाचे िण र्शोधि असिे हन आनिंदाचा सडा चर्शिंहपि असिे
प्राजक्त िोऊन... झाड असििं स्र्िुःच्या दारी पण फु लिं दुसऱ्याच्या दारी पडल्याचिं
सत्यिामेचिं र्शल्य हिला बोचि नसििं उलट स्र्िुःहून दुसऱ्याला देण्याचा आनिंद िी
उपिोगि आसिे आहण िेच हिचिं असामान्यत्र् सामान्य असूनिी हनराळिं िासि
रिाििं.
िप्त िेगाळल्या धरे ला पहिल्या पार्सानिं र्शािंि करार्िं आहण मृद्गिंध र्ाटि रिार्िं
िर्शीच असिे 'िी' िी...
श्रार्णसरीनी आनिंदणारी आहण इिं द्रधनुष्याच्या रिं गाि निहर्शकािंि रिं गून जाणारी...
िरिं िर 'िी'...
पाऊस असिे... हर्हर्ध र्ेळी हर्हर्ध स्र्रुपाि र्ेगर्ेगळ्या ढिंगाि...
टपटपणाऱ्या र्ेंबािंसारिी, ररमहझमणारी िर कधी धुर्ाधार बरसणारी...
प्रलयिंकारी... जीर्दाहयनी अन हर्नार्शकारीसुद्धा..
मािृहृदयीिी िीच... अहिसाररकािी िीच..
िी...
सिी असिे... निं सािंगिािी सारच समजून घेणारी... कललिं िर आधार देणारी अन
पडलिं िर सार्रणारी..
कधी पुढाकार घेणारी.. कधी पाठीर्शी रिाणारी अन कधी िािंद्याला िािंदा लार्ून
बरोबरीनिं चालणारी..
हिच्या डोळ्यािली स्र्प्निं बाजूला सारुन त्याच्यािल्या सूयावपुढे झुकणारी...

िी असिेच... िळाळि र्िाणारी नदी... बरोबर दगड धोंडेिी सिंगिीनिं नेणारी...
अन िळू िळू र्शािंि िोि... सागरार्शी एकरुप िोणारी... स्र्िुःिलिं सारच समर्पवि
करणारी..
िरीिी... िी.. 'िी'च असिे...
समपवणाििी
स्र्िुःचिं स्र्त्र् जपणारी ... अन िे कसब फक्त अर्गि असििं हिलाच..
अन म्िणूनच एक िरी लेक िर्ी..

'हि'चा र्ारसा पुढिं नेणारी...
सृजनत्र्ासकट...
'िी' असली िर िो...
हिच्यािच दडलेलिं हिचिं अहस्ित्र्...
अन हिच्याहर्शर्ाय त्याचिं अपूणवत्र्...
िे सारिं एकदा स्र्ीकारलिं की मग अधवनारीनटेश्वराि दडलेली िी र्शोधणिी कठीण
नािी...

गुड नाईट….
काल रात्री बहुधा कोणीिरी जबरदस्ि Good night के लिं र्ाटििं मला...
उषुःकालच्या हिहिजार्रच्या लालीची परिीची र्ाटसुद्धा सिंपून गेली िोिी. पिाटर्ारे ...
दर्चबिंदू िजेरी लार्ून मागवस्र् झालेले.

घड्याळाचा गजरसुद्धा र्ाजून र्ाजून र्कू न गेला असार्ा... आजकाल कोंबडािी र्ेळीअर्ेळीच
आरर्ि असिो.. सर्डीने... आरामाि... या लोकािंच्या उर्शीरापयंि जागण्याच्या सर्यीची
लागण त्यालािी झालीय की उर्शीरापयंिच्या कोलािलाने त्याचीिी झोप पुरी िोि नािी कोण
जाणे...
पण टाकणिं टाकल्यासारिा िोिी एकदा आरर्ण्याचा प्रयत्न करुन र्शािंि झाल्याची पुसटर्शी
जाणीर् झालेली र्ोडीफार आठर्ि िोिी.
पिाटस्र्प्नानिं येणारी जाग... र्गैरे र्गैरे... अििं...
कािी स्कोपच नव्ििा...
Good night चा अिंमल अजूनिी िसाच.
डोळे ककलककले करुन पिाण्याचे िीन चार असफल प्रयत्न आिा मोडीि काढायलाच िर्े िोिे...
िी कहर्िािंची जाळ्यािून बािेर पडण्याची धडपड.. र्शब्दािंचे पसारे आर्रणिं... प्रिािी निी
रिं गणारे सूर... र्गैरे सगळिं बाजूला सारुन मन एका िणी इिमया मोठ्यानिं ओरडलिं... ऊठ निं
आिा...
की दचकू न पटकन उठू न बसले.
आिा कु णी िरी जबरदस्ि Good morning करायलाच िर्िं िोििं त्या जबरदस्ि good night
ला उिारा म्िणून...
घराि इकडिं हिकडिं पाहिलिं... कोणाची जाग कदसेना...
आपापल्या कामाला लागले असार्ेि...

Whatsapp उघडलिं... एकाच र्ेळी मासे जन्मल्यासारिे दोन िीनर्शे मेसेज पटापट पटापट...
अगदी र्ायुर्ेगाने पळि िोिे...
ककिीिरी हचत्रिं... अन कायकाय...
सगळिं दुलवहिि करुन उठणिं िसिं कठीणच र्ाटि िोििं... पण... ििं...
असो...
नेिम
े ी येणाऱ्या अमेररके िील मुलाच्या good morning फोननिं सुद्धा आज दगाच कदला..
त्यानिंिी आज Good night च म्िटलिं चुकून...
पुन्िा.... देर्ा रे देर्ा.. सगळ्यािंनी उठू निं देण्याचा चिंगच बािंधलाय की काय आज...
कोणी करु नको... असिं म्िटलिं की िेच करार्सिं र्ाटििं बऱ्याचदा....
या सिंकल्पनेनिं मात्र आिा िाि कदला...
सकाळी सकाळी कोणी goodnight के ल िे झुगारुन उठू न कामाला लागले िरी...
पण िरीिी....
रात्री इिकिं powerful GOOD NIGHT कोणी के लिं... याचा मात्र र्शोध घ्यायलाच िर्ा...
असार्ा emergency phone call निंबर list मधे...
सर्ावि मित्त्र्ाचा म्िणून ...
आजकाल दुरापास्ि झालेली... र्शािंि झोप...
पटकन मनािल्या मनाि त्या अज्ञाि., ..
जबरदस्ि GOOD NIGHT र्ाल्या मिािागाचे आिार मानून टाकले... न... काय...
पुन्िा एकदा रिाटगाडगिं सुरु...
िीिी गरजेचीच गोष्ट ...

बाकीबाब

आज बाकीबाब असिे िर एकर्शे अठरा र्षांचे झाले असिे...
िे झालिं त्यािंचिं biological age.
त्यािंच्या कहर्िािंिून िर िे 'असिाना 'जसे हचरिरुण िोिे िसेच आजिी आिेि कारण
त्यािंच्या कलाकृ िींना अमरत्र्ाचे आहण हचरिारुण्याचे र्रदान आिे.
ज्ञानोबा िुकारामािंइिके च गोमिंिकीय लोकसिंस्कृ िी आहण युरोपािील लॅटीन िसेच
स्पॅहनर्श सिंस्कृ िीचे त्यािंच्या कहर्िेर्र सिंस्कार असल्याने त्याि अनिंि हर्हर्धिा आिे.
हनसगव कहर्िा, लहलिलेिन, अनुर्ाद अर्शा हर्हर्ध अिंगािंनी के लेल्या लेिनाने मराठी
िाषेचिं साहित्य अहधक समृद्ध करण्याचिं श्रेय त्यािंच्याकडे जाििं याि र्शिंकाच नािी.

र्शाळे ि असिाना..
गडद हनळे गडद हनळे जलद िरुनी आले...
या कहर्िेिून हनसगावची ढग िरुन आल्यापासून िे कोसळे पयंिच्या अर्स्र्ािंिराच्या
यर्ार्व र्णवनािून बा. ि. िेटले हन मग िळू िळू मनार्र पसरिच राहिले..
मृगाच्या प्रत्येक पहिल्या पार्साबरोबर पुन्िा पुन्िा िेटि राहिले..

आम्िीिी िारुण्याि पाऊल ठे र्लिं हन जपानी रमलाची रात्र.. उमजू लागली...

पुढे जाऊन
त्यािंच्या 'बािंगडी'िून उमटणाऱ्या ककणककणाटािून िारिीय स्त्री जीर्नािले असिंख्य
सूर िार्ू लागले.

मानर्िेचा र्ेध घेणारिं ...
जीर्न त्याना कळले िो र्ाचण्याची आिंिररक उमी अस्र्स्र् करु लागली.

समुद्र िोर्ोनी चिंद्र लेिार्ा
चिंदन िोर्ोनी अग्नी िोगार्ा...
म्िणि त्यािंनी सािंहगिलेल,िं जीर्नाला सामोरे जाण्याचिं ित्त्र्ज्ञान सिज सोप्या
िाषेि कळू लागले...

आयुष्यािले प्रश् सोडर्िाना िचून निं जािा...
जळण्याििी सुि आिे ज्र्ालािुनी फु लण्याचे...
या त्यािंच्या ओळी नेिम
े ीच धीर देि राहिल्या आहण जगण्याचा नर्ा दृहष्टकोन देि
राहिल्या.

आहण एक कदर्स जपानी रमला... पस्िीस र्षांनि
िं र पुन्िा एकदा हिप्पीण िोऊन
आली... हिच्या आठर्णीसि..
ढासळलेल्या बुरुजार्र कोसळिी लाटा..
म्िणि हिच्या उरािलिं दुुःि त्रास देि राहिलिं...

असुनी सौंदयव देिी िी स्र्िुःि नािी
चािंदण्याििी िुडुब
िं िोरपळे दािी...

या ओळी पाठ सोडेनाि.

मराठीिच नव्िे िर इिं ग्रजी, पोिुवगीज आहण गोर्ेनीजमधेिी
त्यािंच्या सिंचाराने माझिं मन अचिंहबि िोि राहिलिं.

अन मग...
बाकीबाब आमचीिी मनिं त्यािंच्या
कहर्िेसारिीच हचरिरुण करुन गेल.े ..

अहर्रि िारुण्याच्या ओंजळी उधळि
राहिले त्यािंच्या काव्यािून..

सम…..

हप्रय िू...
आज र्ोडिं सािंहगहिक बोलूया?
माझ्या समाधानासाठी?

हर्लिंहबि एकिालाि पायरी पायरीनिं एक एक स्र्राची िुर्शामि करि... कधी न्यास
कधी आिंदोलनिं.. कधी र्क्र रुपाि मािंडणी.. िर कधी... हस्र्रपणे स्र्रािंचा
आकारािला उच्चार करि... आजकाल अिार्ानिंच ऐकू येणारा.. ब़डा ख्याल सुरु
असिाना.. जणू गानसमाधी लागली... अन आर्िवनाच्या र्शेर्टाचिं नेिम
े ी येणारिं
हचरपररहचि हि. र. कक. ट...
सिंपून. हधन... झालिं िरीिी मुिड्याची सुरर्ाि िोईना...
त्या िणापासून िे समेला पोचेपयंिची अस्र्स्र्िा... फार जीर्घेणी असिे..
हर्द्युल्लिेच्या र्ेगानिं एक छोटीर्शीच पण हृदय पार आरपार छेदन
ू जाणारी एक िान
अन सिजिेनिं गाठलेली सम...
मोठा र्रारक अनुिर्...
सम गाठल्याचा अपार आनिंद आहण... एकदम ररलॕमस कफलींग...

कर्शी मजा असिे निं...
या समेि काय हर्लिण सामर्थयव असार्िं... एका आर्िवनाची पूिी.. अन दुसऱ्याची
सुरर्ाि असा एक अनोिा िण असिो...
असा हर्चार करिा करिा दुसरिं आर्िवन सिंपि आलिं हन एक छानर्शी हििाई
घेऊन... समेपयंि पोचूनिी सम निं घेिा...

िर्ेि फक्त िाि उडर्ून... मोकळीक...
अरे ...
रहसकािंच्या मनािली िी समेची जागा पार िािानिं उडर्ूनच टाकलेली..
अन िरीिी आर्िवन पूणव झाल्याचा स्र्गीय आनिंद मनाि पूणव पसरलेला...

या हििाईची िारी फरपट िोिे असिं र्ाटििं मला... ककिीकदा िालाला सािंिाळू न
घेि असिे हबचारी...
िीनदा पुनरुच्चार...
कधी र्ेगाने.. कधी रमि गमि...
मधल्या ओळीचिं नुसिच जागा िरुन काढण्याचिं काम... अन िार् िाऊन जाणारी...
हिसरी ओळ... कारण सम गाठण्याचिं र्शेर्टचिं ओझिं िीच र्िाि असिे..
ऐकणाऱ्याला... हुश्र्श... करणारा िो िण... सम गाठण्याचा...
गाणारा मजेि गािो... सार्ीदार मात्र एक नजर रोिून त्याची body
language ओळििा ओळििा... स्र्िुःला हमळालेल्या एिाद्या िणाचिं सोनिं करु
पिाि असिो. स्र्िुःला हसद्ध करु पिाि असिो त्याच्यामागून अधाव सेकिंद अिंिरार्र
जसाच्या िसा स्र्रमिाल बािंधि असिो अन एका िणी िे अध्याव सेकिंदाचिं अिंिर
हर्शिाफीने कापून टाकि गायकाच्या बरोबरीने गाठिो... िी सम...
आहण जणु त्या िणी गायकाचा स्र्र... र्ादकाचा स्र्र आहण िालाचे बोल
सर्ांचच एक अहििीय अिैि साधलिं जाििं िो अत्युच्च आनिंदाचा िण म्िणजे सम...

ककिीदा सम गाठिा येिे आयुष्याि... यार्रच िर सारिं अर्लिंबून असििं निं... िी
गाठिाना असणारी सिजिा... एक आिीर् रे िीर् preplanned आयुष्य...
िरीिी कधीकधी सम गाठिाना िोणारी दमछाक पेलिाना कामाला येणारी
हििाई... हिचिंिी मित्त्र् नाकारिा येि नािी...
अन म्िणूनच...

िू जरी सम असलास िरी माझ्यासारख्या हििाईचिं अहस्ित्र् नेिमी
सार्ीदारासारिच र्ोडिंफार मागून चालणारिं िरीिी रिं गि आणणारिं .. हन आधार
देणारिं असिच िेिी नाकारिा येणार नािी.
िरिं ना?...
िुझीच...
स्र्र साध्य.. सूर माध्यम असिं मानणारी...
मी...

िुझ्याहर्ना …. ??,

हप्रय िू...
आज िूप कदर्सािंनी...
म्िणजे िुला कािी हर्सरले हबसरले नव्ििे, पण एकिर छान र्शब्द सुचण्याइिका
हनर्ािंिपणा नव्ििा हन कसिंबसिं हलहून टाकणिं... मला नािी रे जमि.. िे निं.. असिं
आिून अगदी पोटािून.. मनाच्या गािाऱ्यािून की कसिं... िे यार्िं लागििं.
पण एक िरिं .. अिंिमवनाि िुझा सिि र्ार्र असिोच बघ... म्िणजे कािीिरी छानसिं
घडलिं.. कािी हबघडलिं.. कु णाला िरी कािीिरी सािंगार्सिं र्ाटलिं की िटकू न िुझी
फक्त िुझी आठर्ण येिे हन मग एकदा स्र्िुःच्या मनािच डोकार्ून सगळिं एकदा
सािंगून टाकलिं की कसिं र्ाटििं... िे िुला रे कसिं कळणार?
छान म्िणजे अगदी छान र्ाटििं मोकळिं र्ाटििं िलकिं र्ाटििं.. जे िर्िं िे समज..
माझिं नािीच रे पान िलि िुझ्याहर्शर्ाय...
आिा िेच बघ निं... मला निं परर्ा एक कहर्िा िोि िोिी... सगळिं कसिं झरझर
उिरलिं... मनािून कागदार्र.. र्ाटलिं..
झाली...
पण नािी ना... एक र्शब्द नडला... ककिी हर्चार करुनिी कािी पसिंिच पडेना.
ककिीिरी र्ेळ मग नुसिीच घालमेल... चार सिा र्शब्द ठे र्ून पाहिले.. पण छे...
िट्टी कािी जमेचना.. मग आठर्लास िू... म्िटलिं यानिं कािीिरी सुचर्लिं असििं... िू
र्शब्दाच्या आडू न आडू न कफरर्शील मला दिादा हर्चार करायला लार्र्शील. नेमका
र्शब्द मात्र मलाच सुचायला िर्ा िा अट्टािास असेल िुझा... िे सगळिं सगळिं मािीि
असूनिी त्यािणी फक्त िू... च आठर्लास ना मला...
मग असा एकदम चर्शिंपला उघडार्ा न मोिी कदसार्ा आिला... मोहिया रिं गाचा..
िेजस्र्ी िस्सा र्शब्द कदसला बाई मनाच्या canvas र्र.. न मग काय आनिंदले
म्िणून सािंगू...

म्िणजे सुटके चा हनुःश्वास.. र्गैरे र्गैरेिी नािी. direct परमानिंदच... र्शब्द
सुचल्याचा रे ... आणिीन कसला...
म्िणजे आिा िू िसािी नसिोसच बरोबर... पण असिोसच...
म्िण... मनु र्ेडी आिेस का ?
असिोस की नसिोस ठरर् ना एकदाच काय िे...
िे असिं सारििं अगम्य िाषेिलिं बोलणिं.. कोडी सोडर्िा सोडर्िा िुझ्या
बोलण्यािली.. मूळ मुद्दाच हर्सरिो मी. अन मग कािीिरी कबूल करुन बसिो
माझ्यािी नकळि..
मला िर र्ाटिय िे असिं गोंधळलेलिं बार्रलेलिं पिाणिं िुला आर्डि असार्िं...
असो...
सायबा... असू देि...
रिं गि र्ाढिे रे सगळ्यािलीच. म्िणजे कहर्िा जन्मणिं िा सोिळा असायला िर्ा... िे
माझिं म्िणणिं िुला पटलेलिं असििं पुरेपूर...
अन िो साजरा िोिो असा एका िणी... िेव्िा मात्र मी कधीच एकटी नसिे...
नसिोस नािी...
असिोसच... िू.. माझ्या बरोबर...

र्ीरपत्नीचे मनोगि....
मौनाि गुिंिलेल्या ककिीिरी आठर्णी...
िुझी चाहूल लागिाच बोलू लागिाि...

बािंधाचीिी परर्ा निं करिा...
ओसिंडून र्ाहू लागिाि
आठर्णींचे पदर अलगद उलगडू लागिाि
अन रे र्शमाची र्ीण कदसू लागिे स्पष्ट.
सिज... गुिंत्याहर्ना.. झालेली मनाची मनार्शी गुिंिर्णूक...
सिंगि... सोबि... सार्...
या र्शब्दािंचे अर्व.. सार्व ठरर्णारी...
त्यािंचे अर्विी िरे उमजले... िुझ्याचमुळे..

कर्शी असायला िर्ी रे सार् ?
एकदा हर्चारलिं िोििं मी ..
मग िळिळू न िसणिं...
दाट मौन...
आहण फक्त िािाि िाि...
मौनाचीिी एक सुरेि सुरेल िाषा असिे..
िे निं सािंगिा कळलिं...
िे.. त्या िणी

निं सािंगिा सर्रिा, बोलाबाला निं करिा स्र्िुःच्या र्ागण्यािून आदर्शव हनमावण करणिं.. िा िुझ्या
हजव्िाळ्याचा हर्षय..
आक्रस्िाळे पणाला कधी र्ाराच नव्ििा.
लोकािंच्या पुढिंपुढिं करणिं िे जसिं अमान्य िोििं िसच कु णाला मदिीचा िाि पुढिं निं करणिं.. िेिी
अमान्यच...
आपणच आपल्या माणसाला कधीकधी ओळिण्याि उर्शीर करिो...
िे िेव्िा नािी कळलिं ...
त्यालािी आिा उर्शीरच झालाय िरा िर...

िू ककिी मोठा आिेस.. िेच मुळी उर्शीरा कळलिं..
माझ्यापेिा समाजाला िुझी जास्ि गरज िोिी, िे आिा पटिय..
मला फक्त माझाच िक्क र्ाटायचा िुझ्यार्र..
मन र्ाचणिं िी िर िुझी िाहसयि िोिी. मग माझिं मन त्याला जसिं अपर्ाद नव्िििं... हििकच
समाजमनिी...

पण त्या दोन्िीची गल्लि निं करिा न्याय देण्याचा िुझ्या परीनिं जरी प्रयत्न के लास िरीिी अिेर
समाजमनाचिं पारडिं जास्ि जड ठरलिं...
हन ओघानिं... घरापासून दूर दूर जाि राहिलास.. सिंसाररक जबाबदाऱ्या िी नक्की पार पाडणार
अगदी हनगुिीनिं.. या िात्रीनिं..
मीिी िुझ्या हर्श्वासाला िडा जाऊ नये म्िणून आटोकाट प्रयत्न के ले..
अन िुझ्याबरोबर मीिी सुजाण कधी आहण कर्शी िोि गेले कळलिंसुद्धा नािी रे ...
आहण मग या सुजाणिेच्या जाणीर्ेर्शी फारकि निं घेिा हनमुटपणे सार् देि राहिले िुलािी...
कारण... 'सार्' कर्शी असिे िे निं सािंगिा समजर्ण्याचा िुझा त्या कदर्र्शीचा िण जसाच्या िसा
जपला मी हृदयाि... आजर्र... कोणिीच र्शिंका निं घेिा.. अहर्श्वास निं दािर्िा...

िुझ्या स्पर्शावचा... िो अिेरचा िण...

सीमेर्र लढिानािी...
मागे जीर् गुिंिर्ण्याचिं पाप मनाििी निं आणिा.. र्ीरमरण स्र्ीकारलस िू...
ििंि नािीच रे िुझा सिर्ास निं हमळाल्याची...
त्या एका िणीच सारिं उपिोगलिं िोििं सुि..
आहण बाकी कोणालाच निं कळणारा... सार् र्शब्दाचा अर्व..

एकच सािंग...

मीिी सार्व ठरर्ला ना रे ?
िू मौनािच कदलेल्या उत्तराचा अर्व?

कदाहचि त्याचिं उत्तरिी मौनािच असार्िं िुझ्या...

डागडु जी…. मनाची

आज र्ोडा हनर्ािंि र्ेळ हमळाला... म्िटलिं चला... र्ोडीफार डागडु जी करु... पडझड
झालेली जरार्शी पुन्िा चलिंपून टाकू .. र्ोडी रिं गरिं गोटी करून ियार करु मनाला...
पुन्िा उििं रिायला...
आर्राआर्रीि सापडलिं.. एक स्र्प्न...
र्ोडिंसिं चुरगळलेलिं... िरीिी... त्या कदर्सािंची आठर्ण करुन देणारिं ..
एक कहर्िा... कु णालाच निं दािर्लेली..
अस्फु ट र्शब्द..
र्ोडी उत्स्फु िविेची ककनार आहण उत्कटिेची झालर...
आिा उसर्ि हनघालीये...
त्यालािी... चार टाके घालार्े म्िटलिं...
सारिं च फाटण्याआधी..
आहण काय सािंगार्िं...
या िटपटीि नर्िं कािी सुचायला लागलिं...
सारिं च्या सारिं आठर्ायला लागलिं..
नव्याचे र्ेध अन जुन्याच्या आठर्णी...
छान उबदार गोधडीच झाली की त्याची...
ििं...
म्िणजे..
प्रहििेनिं अजून पुरिा हनरोप नािी घेिलाय म्िणायचा...
र्ोडी हर्श्रािंिी घेिली िोिी र्ाटििं...

आहण स्र्प्नािंचिं काय बरिं ...
द्यार्ी का साद िुला पुन्िा एकर्ार?
स्र्प्निं एकटीनिं पिाणिं िसिं िेव्िािी मला मान्य नव्िििं... हन आिािी...
त्यािंची पूिी िोर्ो र्ा. निं िोर्ो...
पण त्यासाठीची धडपड...
िी सुद्धा ककिी enjoy करण्यासारिी असिे... या एका बाबिीि मात्रिं.. िुझिं माझिं
दुमि कधीच नव्िििं आहण िाच एक धागा पकडू न मनानिं.. पुन्िा एकदा साद घािली
आहण...
कफकु टलेली सारी स्र्प्निं स्पष्ट कदसायला लागली...
र्ाटलिं... िू नक्की असणार.. इर्ेच कु ठे िरी... अर्िीिर्िी.
अन अलगद िाि आला निं िुझा िािाि...

आिा पाहू पुन्िा स्र्प्निं.. नव्याने...
त्याला उत्स्फु िविेची ककनार अन उत्कटिेची झालर असलेल.िं ..

मनाची डागडु जी अगदी... perfect जमली र्ाटििं...

जगण्यासाठी इिकिं पुरेसिं असििं मला र्ाटििं..

End stage disease, ..
अटळ मृत्यू त्याचा...
आहण िे सोसणारी... धैयवर्िी... िी...

आज िुझी आठर्ण येिेय. मनाची हिडकी उघडीच राहिली र्ाटििं.. डोकार्लीच की
त्यािून.. ककिीिी नािी म्िटलिं िरी...
पण सारी कर्ाडिं.. मी िर घट्ट लार्ली िोिी...
मग.. िो फक्त िास िोिा?
पणअसू दे...
मला छान र्ाटिय आज...
नुसत्या आठर्णीनेिी...
कसिं असििं निं... घटना िीच असिे.. पण र्ेळ काळ स्र्ळ बदललिं.. की िीच र्ेगळी
िासू लागिे... कधी िरिरुन आनिंद देिे.. हन कधी उदास करिे...
िुला आठर्ििं?
आपण असच एकदा पिाटे कफरायला हनघालो... बोचरी र्िंडी िोिी... पण नव्ििी
जाणर्ि...
िािाि िाि िोिा निं िुझा...
मनिी िरलेलिं िोििं...
आजूबाजूच्या जगाचिं मुळी िानच नव्िििं..
दुिफाव मस्ि डर्रलेले र्ृि... आहण त्यामुळे अहधकच र्िंड िर्ा..
पानिं अधेमधे िलि िोिी... हबचारी िीिी काकडली िोिी र्ाटििं..
आहण त्या पानािंना लटकलेले दर्चबिंद.ू .. कसे झुिंबराच्या लोलकािंसारिे िलि िोिे...

िाली पडण्याच्या हन पानािंपासून दूर िोण्याच्या ियानिं अहधकच लगटू न िोिे...
कु ठे िरी माझिंच प्रहिचबिंब पाहिलिं मी त्याि आहण िुझ्या िािार्रची पकड अजूनच
घट्ट के ली मी.. जाणर्लिं िोििं िे िुलािी... कळि िोििं निं मला..
िे चकचकीि, र्ोडेसे लािंबलेले दर्चबिंद.ू .. सगळिं कसिं स्र्च्छ कदसििं निं त्याि?
पारदर्शवक असिाि िे आहण म्िणून आर्डिाि मला...
ककिी लािंबर्र चालि राहिलो आपण..
पिी ककलहबलायला लागले... पूर्ल
े ा.. िािंबडिं फु टायला लागलिं..
रात्रीच्या चािंदण्या पेंगुळल्यासारख्या झाल्या.. हन एक एक करुन लुप्त िोऊ
लागल्या...
र्शुक्राची चािंदणी मात्र बराच र्ेळ कदसि िोिी.. लख्ि... प्रकार्शमान... लुकलुकि
राहिली िोिी... माझ्या मनािल्या आर्शाककरणासारिी...
मग िी हििीजार्रची लाली... िळू िळू र्र येणारा सूयव आहण त्याची उबदार..
िेजस्र्ी सोनेरी ककरणिं...
सारिं र्ािार्रणच बदलून गेल.िं .
सारिं जग मोठया उत्सािाि नव्या पिाटेचिं स्र्ागि करायला सज्ज झालिं.. पण मला िे
पिाट िोिानाचे िण गमर्ायचे नव्ििे..
घट्ट पकडू न ठे र्ायचे िोिे... नको िोिी मला सकाळ... िू जार्शील... िी िीिी सिि
पाठलाग करि रिायची निं... िेच िर नको िोििं िरिं िर मला...
िा हर्योगाचा योग.. यायचाच िोिा...
माझ्या नको म्िणण्यानिं.. कािी घडायचिं रिाणार नव्िििं...
िुझीिी िािार्रची पकड घट्ट िोि चालली िसिं मन गलबलून यायला लागलिं. पण
हनकरानिं सारच नाकारि िोिे.. अश्रु.. हुिंदके ..
आर्िंढे... िुझा हनरोप मला असा नको िोिा...
र्शािंिीमिंत्राचा मन
उद घोष करि िोििं..

पूणवमदुः पूणवहमदम....
पूणाविूनच उत्पत्ती अन पूणाविच हर्लय...
आत्म्याचिं परमात्म्याि हर्लीन िोणिं...
र्ाटलिं... फक्त कािी काळ.. िे असिंच इर्िं र्ािंबार्िं...
अन िुझी एकच िाक यार्ी.. मनु...
िासच की काय िा...
िे सगळिं पचर्ण्याची िाकद कु ठू न आली... िरिं च मला कधी कळलच नािी...
सोसिा आलिं सारिं ... िुला िेच िर्िं िोििं निं..
मग मी बिंद करुन घेिली मनाची सारी कर्ाडिं.. घट्ट... अगदी घट्ट... नकोच िुला
आिा असिंिी गमर्ायला... आठर्णीिून सुद्धा...
मग लिाि यायला लागलिं... अरे िू िर आिेसच की माझ्याजर्ळ...
लौकककार्ावनिं नसर्शीलिी कदाहचि. पण मला माझ्यापुरिा बास िोिास की इिका...
मग एकटेपण जाणर्ेना झालिं...
एकाकीपणाची िीिी र्ाटेनार्शी झाली... आहण मग...
आज...
िुझ्या आठर्णीलािी.. मी मोकळीक कदली... मुिा कदली... बािेर जाण्याची...
पण... नािी गेली िी..
िुझ्यासारिी सोडू न मला...
आहण मग...
सारिं आकार्शच िरुन गेलिं िुझ्या आठर्णीनी...
पुन्िा एकदा जगण्याची उिारी देि...
आठर्ण यायलाच िर्ी... हिर्िंच िेटिोस निं आिा...
आठर्ण... िर्शीिी... यायलाच िर्ी...

आयुष्य……प्रश् …की उत्तर…

एका िणी आपल्याला र्ाटििं... काय आयुष्य आिे यार... ककिी धार्पळ.. ककिी अडर्ळे .. ककिी
काळ चालणार िे असिं.. सारख्या अडचणीच अडचणी...
पण मग लिाि येििं... अरे आपण ज्याचा बाऊ करि िोिो त्या अडचणींचा आपण अगदी
यर्शस्र्ीपणे साफ पाडार् के ला की... म्िणजे जमििं की यािून बािेर पडायला. उगाचच घाबरि
िोिो.. मला र्ाटििं confidence develop झाला की र्शारररीक िमिािी र्ाढि असार्ी..
काय आधी काय निंिर अर्शी टाईम मॕनेजमेंट करिा यायला िर्ी. कर्शाची गरज आिे कर्शाची
कमी कर्शाची जास्ि याचिं कोष्टक जमायला िर्िं.
कर्शाकडे दुलि
व करायचिं हन कर्शाला प्राधान्य द्यायचिं िे कळायला लागलिं, . की हनम्म्या प्रश्ािंची
उकल िोिे... कािींची solutions सापडिाि आहण कािी.. िे सोडर्लेच पाहिजेि असा
अट्टािास निं करिा सोडू न देिा येऊ लागिाि..
आहण मग एकदा का याची सर्य लागली, की प्रश् ... िाच प्रश् उरि नािी.. कधी ना कधी िो
नक्की सुटेल िा हर्श्वास र्ाटू लागिो हन एिाद्या बेसार्ध िणी पटकन उत्तर सापडू न जाििं.
मला र्ाटििं कधीकधी आपण उत्तराच्या र्शोधाऐर्जी प्रश्ामागेच धार्ि रिािो हन.. हित्यापाठी
ब्रह्मरािस अर्शी कािीर्शी अर्स्र्ा िोिे.
म्िणून त्याचिं अर्ास्िर् अर्डिंबर निं माजर्िा
उत्तरामागे धार्णिं.. की प्रश्ामागे... िे एकदा हनहिि झालिं... की झालिं...

एिाद्या प्रश्ाला कदाहचि एकाहून जास्ि उत्तरिं असिील उत्तरािंचे मागव र्ेगळे असिील.
compitative exam मधे नािी का चार पैकी दोन पयावय पटकन बाजूला िोिाि.. आहण
उरलेले दोन मात्र इिके जर्ळजर्ळचे असिाि... की िोऊन जाििं ना confusion . िसिंच िोििं
कधीकधी . एकदा एक मन म्िणििं िे बरोबर .. दुसऱ्या िणी उरलेलिं उत्तर बरोबर र्ाटू लागििं.

पण अगदी नेमकिं उत्तर र्शोधार्िं लागििं.. नािीिर...
negetive marks.. आहण पदरी र्शून्य...
अर्शा प्रश्ािंची solutions मात्र सार्धपणे आहण अभ्यासपूर्वक र्शोधायला िर्ीि.
जमििं िेिी सरार्ानिं.. इच्छा मात्र िर्ी...

एक मात्र िरिं ..
आयुष्य प्रश्हचन्ि नसून हनसगावने हर्चारलेल्या प्रश्ाचिं उत्तर आिे.. प्रत्येकानिं आपापल्या परीनिं
सोडर्ण्याची हिर्े मुिा आिे आहण त्याचा आनिंद उपिोगण्याचिं स्र्ाििंत्र्यिी...
पिा पटिय का...

श्रार्ण….
श्रार्णािली िर्ा... नुसिी पार्साळी नसिे िो िी..
ककिी रुपिं असिाि हिची.. ककिी र्ेगर्ेगळ्या छटा असिाि... मनाला लगटू न बसलेल्या
आठर्णीदेिील असिाि सोबिीला...

िणाि पाऊस येईलसिं र्ाटििं इिकिं झाकोळू न येििं.. हन मनाची अन पाऊस झेलण्याची ियारी
िोण्याच्या आिच एिादी सर झरझरुन जािे हन सगळिं पुन्िा एकर्ार स्र्च्छ... जणू कोणाच्या
आठर्णीनिं डोळे िरुन यार्ेि.. समोरचिं अस्पष्ट कदसू लागार्िं हन आर्िंढा हगळू न टाकिाना
नकळि पापण्यािी हमटल्या जाऊन पटकन चार दोन अश्रू गालार्र ओघळार्ेि आहण पुन्िा
एकर्ार मन मोकळिं व्िार्िं... मनाचिं आकार्श हनरभ्र व्िार्िं.. िसिंच... अगदी िस्सिंच, ... सेम टू
सेम...

आिा मृद्गिंध नसिो फारसा... पण अनेक रिं गी अनेकहर्ध सुर्ासाची देिणी फु लिं सुसज्ज िोऊन
र्ाट पिाि असिाि...
हन िर्ेि हमसळलेला िा गिंध नक्की कोणाचा.. असा सिंभ्रम पडार्ा इिके हर्हर्ध सुर्ास असिाि.
माझी लाडकी र्शुभ्र पािंढरी जुई, डर्रलेला सुर्णवरिंगी सोनचाफा... फु लबाजाराजर्ळू न जािाना
नसली घ्यायची फु लिं, िरीिी अडिळिोच पाय र्ोडासा... या सुगिंधािंची सर नािीच येि िो
सेंटला... ककिीिी मिाग असलिं िरी...
उन्िाळ्याि येणारी पहिमेच्या र्ाऱ्याची झुळुक हजिकी अनमोल असिे हििकीच... A/C च्या
र्ाऱ्यािला नकली र्िंडार्ा.. देिोिी िसिं र्ोडिंफार सुि.. पण त्या मिंद झुळुकीचा स्पर्शव कसा
नकळि... आ... िा... म्िणायला लार्िो ना... िी मजा... िास ठे र्णीिल्या िाषेि सािंगायचिं
िर... लईच िारी असिे बाबा...

श्रार्णािली िर्ा... म्िणजे गूळ घालून हर्शजर्लेल्या पुरणाचा र्ास... हन पुरणाच्या आरत्या
करुन जर्ळ असलेल्या हन दूरर्र असलेल्या लेकरािंना ओर्ाळण्याचा र्ास...
मला आठर्िय...
श्रार्ण र्शुक्रर्ारी एकदा सिंध्याकाळपयंि दोन्िी मुलिं र्ाट पिाि राहिलेली उपार्शी...
आई आली िाॕहस्पटलमधून की ओर्ाळे ल मग आम्िी जेर्ू म्िणि...

आिा.. घराच्या चारी कोपऱ्याि ओर्ाळिे... लर्करच आर्रििं सारिं .. मुलिं नसिािच जर्ळ..
िरीिी लर्कर ओर्ाळण्याचा आटाहपटा... हिकडे पोरिं उपार्शी राहू नयेि म्िणून...

रािीपौर्णवमािी येिे...
पूर्ी िाऊ असायचा गार्ािच... िेटायचा..
आिा िो िी गेला दुसऱ्या गार्ी रिायला..
मुलािंचीिी रािीपौर्णवमा..
मला काटूवनर्ाली रािी िर्ी असा िट्ट... िाम्िन हन हनरािंजनिं िािाि मार्ि नसली िरी स्र्िुः
ओर्ाळण्याचा लेकीचा अट्टािास... सगळच इहििासजमा...

आिा पोस्टाने पाठर्ायच्या म्िणून राख्यािंची िरे दीिी लर्कर हन पाठर्ून झालीये आिा...
म्िणून रािीपौर्णवमल
े ािी फोनर्र गळा दाटलिं बोलणिं झालिं... की झाला सण साजरा...

परर्ा िाऊिी िेटला हन लेकसुद्धा... दोघािंच्यािी मनगटार्र रिं ग उडालेले दोरे ... अरे कसले रे िे
?काढू न नािी का टाकायचे म्िटलिं... िर दोघािंचिी एकच उत्तर ...
माझ्या बहिणीने पाठर्लेली मागच्या र्षीची रािी आिे िी... हिचा िा रे र्शमी धागा.. रिं ग उडू
दे गिं पण त्यािलिं प्रेम िर िसच आिे ना...
आहण मग...

बरसल्या ना िो श्रार्णसरी.. पुन्िा एकदा... सरसर...
डोळ्यािून ओघळल्याच.. ककिीिी र्ोपर्ल्या िरी...
हन पुन्िा एकदा हनरभ्र आकार्श... हन मनसुद्धा...
श्रार्णािली िर्ा.. अर्शीच असिे...

आजी…..
आजी......

अर्घ्या १६व्या र्षी हर्धर्ा झाली िी आहण सटर्ाईनिं पाचव्या कदर्र्शी हलहिलेल्या
िहर्ष्यानुसार हिचिं कुिं कू ललाटार्रुन िद्दपार झालिं... आयुष्याच्या बेरीज र्जाबाकीि
उपिोगािील फक्त 'िोग'च बाकी राहिले. जीर् जगण्यापुरििं अन्न, र्शरीर झाकण्यापुरिे कपडे,
अपार कष्ट. अिीर् दुुःिाने डोळ्यािले अश्रूसद्ध
ु ा पार गोठू न गेलल
े े...
सुमारे १००र्षांपूर्ीच्या हिच्या काळािील बहुिािंर्शी हस्त्रयािंची र्ोड्याफार फरकाने िीच
किाणी...
२ र्षांचिं एकु लििं एक मूल पदराि टाकू न आजोबा परलोकी गेलेआहण आजीनिं एकटीनिं माझ्या
र्हडलािंना मोठिं करण्याचिं हर्शर्धनुष्य ििंबीरपणे पेललिं.
लिानपणी आजीजर्ळ झोपायला आर्डायचिं मला. पण िी झोपायची कािंबळ्यार्र. आजी,
टोचििं गिं मला िे.. मग स्र्िुःच्या ९र्ारी लुगड्याची चौपदरी घडी घालायची त्यार्रआहण मला
जर्ळ घ्यायची..
सिि कामाि गुिंिलेली.. पिाटेच उठायची. अिंगणाि सडा देर्ापुढे रे िीर् रािंगोळी, िोंडी
हर्ठ्ठलाचे नामस्मरण..
सगळ्यािंची जेर्णिं झाली की मग सोर्ळ्याने हिचा स्र्यिंपाक.. िो िरी काय.. िाि र्ाहलपीठ
असा एकच पदार्व.
चुलीर्रची हिची फु गलेली िािार्र र्ापलेली िाकरी. काकडी िोपळा घालून के लेलिं र्ालीपीठ
काय झक्कास लागायचिं.. सगळिं जेर्ण िोऊनिी हिच्यािल्या घासासाठी हिर्ेच घुटमळायचो
आम्िी. िािाची िरपुडी िर काय चहर्ष्ट लागायची हर्चारुच नका. महिन्याि २४उपर्ास.
हिचडी काय बनर्ायची... पदार्व ककिीिी कमी असो, आम्िाला घास कदल्यािेरीज हिच्या
घर्शाि उिरायचा नािी. आम्िीच काय, र्शेजारच्या र्शिंिोच्या देर्ळािल्या पुजाऱ्याला
सणार्ाराचिं िाट आधी पोचर्ार्िं लागायचिं िेव्िा िी जेर्णार..

माझी आई लग्न िोऊन घरी आलीआहण आजीचिं आयुष्य पालटायचा हिनिं आटोकाट प्रयत्न के ला.
कािी र्षे लागली पण आईनिं प्रयत्न सोडला नािी.
लाल आलर्णाच्या जागी िलमया रिं गाची नऊर्ारी आली. सिंस्कृ ि घेऊन BA आहण BEd
झालेली माझी आई college मधे नोकरी करायची. पहिल्या पगारािून आजीसाठी हिने एक
र्शुभ्र पािंढरी साडी आहण दोन blouse हर्शर्ले.
कािंबळ्यार्र जहमनीर्र झोपणिं बिंद करुन कॉटर्र गादी आली. जेर्ायला एका पदार्ावर्रुन २/४
पदार्व कदसू लागले. हर्ठ्ठल मिंकदरािठे र्ायला रोज पैसे मागण्याऐर्जी महिन्याच्या १ िारिेला
बाकी िचावबरोबर आजीलािी आई पैसे देऊन ठे र्ू लागली. आजीनिं आत्मसिंमानानिं जगार्िं असिं
हिला र्ाटायचिं.

एक गोष्ट मात्र नािी बदलिा आली हिला...

प्रत्येक महिन्याच्या एका रहर्र्ारी...
आजीला हनरोप जायचा. 'िो'आलाय..
नेिमी र्शािंि असणारी आजी अचानक हचडचीड करायची. घरी एक दीड िास स्मर्शान र्शािंििा.
आजीला एका िोलीि न्यायचे. आई सोबिीला. उत्सुकिेपोटी एकदा चोरुन पाहिले िोिे...
िाली मान घािलेली आजी आहण हिच्या डोमयाचे मुिंडण करणारा न्िार्ी... आजर्रच्या
आयुष्याि याहून ियानक गोष्ट मी पाहिली नािी..

आई दादािंनी हिला हिच्या आर्डत्या हर्ठ्ठलाचे पिंढरपूचे दर्शवन घडर्ले, कार्शी यात्रा रामेश्वर
झाले. दादािंनी हिच्या बाकी आयुष्याि कािीच सोिळे झाले नािीि म्िणून पहिला पणिू
झाल्यार्र 'पणिू' समारिं ि के ला.
लग्नाि के सािल्या सोन्याच्या फु लापासून सोन्याच्या दाहगन्यािंनी मढलेली माझी आजी, आजोबा
गेले िर्शी लिंकेची पार्विी झाली. त्यानिंिर पणिू झाला िेव्िा दादािंनी सोन्याची फु लिं उधळली

हिच्यार्र, िेव्िा सोनिं लागलिं हिच्या अिंगाला. एक दत्तगुरु असलेली अिंगठी के ली हिच्यासाठी
आहण पाणी प्यायला चािंदीचिं िािंड.िं . ककिी िूष झाली िोिी िी...

आजीच्या डोळ्यािंि पाणी कधी पाहिलिंच नव्िििं. पण माझ्या आईला मी ६/७ र्षावची आसिाना
धनुर्ावि झाला आहण डॉमटरािंनी हिच्या आयुष्याची र्शाश्विी नािी सािंहगिलिं िेव्िा एकदाच मला
आहण माझ्यापेिा २ र्षांनी लिान सिंयक्त
ु ाला जर्ळ घेऊन रडलेली पाहिली हिला.
कडक सोर्ळिं असणारी आजी आईच्या या आजारपणाि 'त्या ' चार कदर्साि कपडे बदलण्याचिं
कामसुद्धा आनिंदानिं करायची.
सासू सुनेचिं असिं अनोििं नाििं हर्रळच...
हिच्या सोर्ळ्याबद्दल हिला कोणीिी बोलायचिं नािी असा आईचा फिर्ाच िोिा.
र्शेर्टच्या िणी १ कदर्सासाठी गार्ाला गेलल
े ी आई परि येईपयंि यमालादेिील र्ोपर्ून धरलिं
हिनिं.. आई दादा परिलेआहण लगेचच.. येिे रे बाबा हर्ठ्ठला... म्िणून ९२ र्षावची माझी आजी
१६ र्षावपूर्ी, आईचा िाि िािी घेऊन मिायात्रेला गेली र्शािंिपणे...

आजीचा जन्म धुळर्डीचा. पण सगळ्यािंच्या आयुष्याि रिं गपिंचमीच्या सप्तरिं गािंची उधळण करुन
गेली.

गिंगा िागीरर्ीइिकीच पहर्त्र..

'यमुना गोपाळ जोर्शी' नार्ाची

माझी आजी....

ई सावहत्य प्रवतष्ठान दहा िषांपुिी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पना रुजू लागत
असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारखे प्रचंड इन्व्हेस््मेंट करणारे
वखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सावहत्य म्हणजे अगदीच वलंबुटटंब.ू पण गेली दहा िषं आवण
आजही गुगलिर “मराठी पुस्तक” ककं िा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख
नांिांमध्ये पवहले दुसरे नाि येते ते ई सावहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकांची. िाचकांना
सातत्याने दजेदार मनोरं जक उच्च प्रतीची पुस्तके “विनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हेच या स्पधेचे
विजेते आहेत.
मराठीत “सावहत्यरत्नांच्या खाणी” वनपजोत या ज्ञानोबांनी मावगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने
तेिढ्याच उदारतेने खाणींचा िषाति के ला. मराठीचे दुदि
ै हे की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे
आवण त्यांचे पैलू पडल्यािर त्यांना र्शोके स करणे आवण जागवतक िाचकांसमोर ते पेर्श करणे यात
आपण कमी पडलो. इथे उत्तम सावहत्यासाठी भुकेलेले िाचक आवण उत्तम िाचकांच्या प्रवतक्षेतले
सावहवत्यक यांच्यात वब्रज बनणे आिश्यक आहे. विर्शेषतः डॉ. वनतीन मोरे यांसारखे सावहवत्यक
जयांना वलवहण्यात आनंद आहे पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत पडण्यात रस नाही अर्शांसाठी.
विदेर्शांत मोठे लेखक एजंट नेमतात आवण ते बाकी सित व्यिहार पहातात. मराठीत ही सोय नाही.
ई सावहत्य प्रवतष्ठान ही काही अनुभिी प्रोफ़े र्शनल प्रकार्शन संस्था नव्हे. पण गेल्या दहा िषांत
आमच्या हे लक्षात आले की मराठीत रत्नांच्या खाणी आहेत आवण त्यांत उतरून हात काळे करून
माती गाळ उपसत राहून जर वचिटपणे काम करत रावहले तर एकाहून एक भारी रत्ने गिसणार
आहेत. एखाद्या मोठ्या धवनकाने, पंवडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे काम हाती
घेतले तर मराठी भाषेतले सावहत्य जागवतक पटलािर आपला ठसा नक्की उमटिेल.
डॉ. वनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकावर्शत पुस्तके प्रकार्शात आणण्याचा मान ई सावहत्यला वमळाला.
र्शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. िसंत बागुल यांची बारा, र्शुभांगी पासेबंद यांची आठ, अविनार्श
नगरकर यांची चार, डॉ. वस्मता दामले यांची पाच, डॉ. िृषाली जोर्शी यांची चार अर्शा अनेकांच्या
पुस्तकांना िाचकांपयंत नेण्याचे भाग्य ई सावहत्यला लाभले. असे अनेक “स्िांतःसुखाय” वलहीणारे

उत्तमोत्तम लेखक किी या मराठीच्या “सावहत्यरत्नांवचया खाणीं” मध्ये आहेत. अर्शोक कोठारे
यांनी महाभारताच्या मूळ संवहतेचे मराठी भाषांतर सुरू के ले आहे. सौरभ िागळे , सूरज गाताडे,
ओंकार झाजे, पंकज घारे , विनायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपर्श
े कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी
र्शहा असे अनेक निीन लेखक सातत्यपूणत लेखन करत आहेत. ई सावहत्यकडे हौर्शी लेखकांची कमी
कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या िरच्या पायरीिरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आवण
आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे लेखक आता येत आहेत. त्यांच्या सावहत्याच्या
प्रकार्शाला उजाळा वमळो. िाचकांना आनंद वमळो. मराठीची भरभराट होिो. जगातील सिोत्कृ ष्ट
सावहवत्यक प्रसिणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होिो.
या सिातत ई सावहत्याचाही खारीचा िाटा असेल हा आनंद. आवण या यर्शात ई लेखकांचा वसंहाचा
िाटा असेल याचा अवभमान.
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