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मनात आले ते 

 

आजोबाांकडून 

हररपाठाचे बाळकडू दमळाल.े 

लहानपणी दकततनाला 

टाळकरी म्हणनू उभे 

राहण्याचे भाग्य लाभले. 

चाांिोबा, चांपक पासनू सरुू 

झालेल्या गाडीला 

‘मतृयूांजय’च े इांधन दमळाल.े  

ती जी भरधाव वेगान ेसटुली 

की आजतागयत दतचा प्रवास अखांड सरुू आह.े COEP ला ऍडदमशन 

घेतल्यावर पणु्यनगरीत िाखल झालो आदण आभाळ ठेंगणे झाले! बरीच 

नाटकां , कायतक्रम (लाईव्य) पादहली. पसु्तकां  दमळवण्यासाठी प्रिशतन,े 

मेळाव,े रद्दीवाले, अप्पा बळवांत चौक अक्षरशः दपांजनू काढले. पणुे नगर 

वाचन मांदिर, British Library याांच ेसिस्यतव दमळवल.े ५०० च्या वर 

पसु्तकां  होती, सवत वाचनालयाला व शाळेला दिली, अर्ातत ई-बकु्स 

दमळवल्यावर. सध्या १२३ पसु्तकां  (९७ मळू, २६ अनवुाि), १२११ ई-

बकु्स आहते. स्वाध्याय, ततवज्ञान मादसक, पांचाांग, ज्योदतषशास्त्र ही वेगळी. 

स्वाध्याय - यवुाकें द्र, वकृ्ततव स्पधात, पर्नाट्य; िािाांच्या दलखाणातनू खपू 



प्रेरणा, जीवन जगण्याची कला दमळाली, way of thinking, way of 

life पार बिलनू गेले. िािाांची व स्वाध्यायची सवत पसु्तकां  उपलब्ध, वाचली 

आहते. ततवज्ञान मादसकाच्या १०-१२ वषातच्या प्रदत आहते. आळांिी येर् े

वारकरी सांप्रिायाचा व्यासांग लाभला. 

दडटेदक्टव्ह, दमस्टरी कर्ा दवशेष आवडतात. शेरलॉक होल्म्स, 

नॅन्सी दिव, हक्यूतल पायरो, दमस मापतल ही दवशेष आवडती पात्रां. हरॅी 

पॉटरचा खपू मोठा फॅन, वाट पाहून सवत पसु्तकां  दमळवली, दहन्िी आदण 

मराठीत सदु्धा, Fanfiction version सदु्धा वाचल्या. Agatha Christie, 

Dan Brown, Sidney Sheldon, John Grisham, Paulo Coelho, 

सधुा मतूी, पलुां, रणजीत िसेाई, दशवाजी सावांत, वप,ू दकती नावां घ्यावीत! 

श्रीमान योगी, स्वामी, राधेय, सखी, यगुांधर याांची तर पारायणां झालीत. 

गाण्याची आवड. ज्योदतषशास्त्राची व आकडेमोडीची आवड 

असल्यामळेु पदत्रका बनवायला दशकलो. सांकलनाची आवड. सध्या 

असलेल्या व पढेु हव्या असणाऱ्या पसु्तकाांची यािी सांकदलत आह,े ईबकु्स 

सदहत. १०८ गीत, आरतया, गजुराती गरबा याांचा सांग्रह. वाचलेल्या बऱ्याच 

पसु्तकातनू आवडती व बोधप्रि वाक्यां सांकदलत करून ठेवली आहते. 

सांकलनाच्या वेडातनूच वदडलाांना वाचताना सोपी होईल अशी मोठ्या फॉ ांट 

व ईपब मध्ये श्रीज्ञानेश्वरी सांकदलत झाली आदण ई सादहतय प्रदतष्ठान ने ती 

प्रकादशत केली. 



हा कर्ासांग्रह सदु्धा दमळवलेल्या अनभुवाांचे सांकलन, ‘माांदियाळी’ 

आह.े या कर्ा २०-२२ वषाांपवूी COEP ला असताना दलहीलेल्या आहते.  

Cover photo केिारनार्ला जाताना रूद्रप्रयाग जवळचा आह.े 

गांगेचा प्रवाह हा गांगोत्री ते बांगाल महासागर मधील सांपकातत येणाऱ्या प्रतयेक 

र्ेंबाची एक उतकृष्ट 'माांदियाळी' आह.े मोठा िगड हा माझा अदभमान - ego 

असनू तो मला - लहान िगडाला - तया पदवत्र प्रवाहात सामावनू 

जाण्यापासनू रोखतो आह ेअसे मला वाटत.े तया पदवत्र प्रवाहात सामावनू 

गेल्यावर मी सदु्धा 'गांगा' होईल - my life's final destination. 

 

गणेश…… 

 

या ज्ञानेश्वरीवर दक्लक करताच 

ती उघडेल आदण वाचता येईल 

पण तयासाठी दकां डल रीडर हवा. 

मोबाईलवर ईपब रीडर app दमळत.े 

तेही चालेल. 
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डुलकी 

 

‘सकाळी लवकर उठून अभ्यास करणे' हा 'व्यायाम' (तारेवरची 

कसरत!) आम्हाला कधी जमलाच (जमलीच!) नाही. मळुातच आम्ही 

'सयूतवांशी'! सयूतिवेाांचा उिय झाल्यादशवाय आम्हाला 'गािीतनू उगवणे' 

आवडत नाही. तयात पनु्हा आम्ही दनसगतप्रेमी (का अस ु नये!)! 

प्रातःकालीच्या साखर झोपेत पडलेल्या स्वप्नाांमधल्या गलुाबी 'दनसगातचा' 

आस्वाि घ्यायचे सोडून आम्ही कसल ेउठतोय! 

 

पण कधी लवकर उठण्याचा प्रयतन केला नाही असे मात्र नाही. 

मळुातच आम्हाला सयूोिय पहायला फार आवडतो (होऽऽ का!). म्हणज े

पसु्तकात वाचनू, बरां का! तयात पनु्हा पसु्तकातनू सयूोियाबद्दल इतकां  

वाचलां आह ेकी आता सयूोियावर एखािा प्रबांध दलदहता यावा (अर्ातत 

सयूोिय न पाहताच!). 

 

तर केलेल्या, म्हणजे आईबाबाांनी करवनू घेतलेल्या प्रयतनाांबद्दल! 

बऱ्याचिा आईबाबा सकाळी लवकर उठवनू पसु्तक हातात िते. 

(आईबाबाच ते!). मग र्ोडा वेळ कसांतरी ते पसु्तक नसुतेच चाळल्या जाई 

(ते अभ्यासाचां असायचां, नाहीतर तेवढ्या वेळात िोन पानां वाचनू झाली 



असती!). र्ोड्या वेळा नांतर पापण्या बांि होऊ लागत (यालाच 'पापण्या 

जड होणे' म्हणतात!) आदण आमचां झकास डुलकी िणेां सरुू होई! 

 

डुलकी पण साधी नाही बरां का! आमचीच डुलकी ती, साधी असनू 

कशी चालेल! कमरेपासनू वरचा भाग हळूहळू डावी-उजवीकडे झोके घेऊ 

लागे. कधी काटकोण सधु्िा तयार होई. पलांगावर बसल्यावर तर 

दवचारायलाच नको! असा झोका जाई की आई लगेच सावरायला येई, पडू 

नये म्हणनू! पण आई यईेपयांत आम्ही ताठ! असा पनु्हा झोक जाई, पनु्हा 

आई धावे आदण पनु्हा आम्ही सरळ! मग आई कां टाळून आमचा नाि सोडून 

िईे. र्ोड्या वेळानांतर आम्ही फरशीला समाांतर पडलेल े अस!ू आदण 

कपाळाला टेंगळू! 

 

आमच्यात टेंगळू येणां म्हणजे एक प्रतीक होतां! आम्ही सकाळी 

अभ्यासाला लवकर उठलो (काही शांका!) या कतुततवाची ती खणू 

असायची! एकिा तर पाणी तापवणाऱ्या स्टोव्ह जवळ बसलेलो असताना 

डुलकी लागली आदण आमचे केस (केसां) जळता जळता रादहल े(म्हणे!)! 

आदण ह ेजग एका अमरीश परुीला (दकां वा अनपुम खेर म्हणा!) मकुले! 

२४/११/१९९९ 

बधुवार, सकाळी ५:१० 

  



 

उशीर 

 

ती दतच्या मैदत्रणींसोबत एका टेबला भोवती बसलेली. माझां लक्ष 

दतच्याकडे. दतच्याही ते लक्षात आलेलां. तशी तोंडओळख होतीच, पण 

बोलण्याचां धाडस अजनू केलां नव्हतां. मी दतच्या अगिी समोरचा पण र्ोडा 

लाांबचा टेबल धरून बसलो. ती मनासोक्त गप्पा मारण्यात िांग. अधनुमधनु 

माझ्याकडेही दतरक्या नजरेनां बघत होती. मी दतच्या डोळ्यात पाहताच पनु्हा 

नजर खाली व गप्पा सरुू. असां बऱ्याच वेळा झालां. मग खाऊन झाल्यावर 

दतन ेएक कटाक्ष माझ्याकडे टाकला व ती दनघनू गेली. 

 

ह े असे प्रसांग नेहमी घडतात. जवळजवळ तीन मदहन्यापासनू मी 

दतच्या माग ेदफरतोय. दतलाही ह ेमाहीत आह.े पण अजनू बोलायचा धीर 

होत नाही. ती सदु्धा माझ्याकडे बघते, पण दतच्या डोळ्यात कसलेच भाव 

नसतात. न रागाचे, न प्रेमाचे. अगिी दनरागस भाव! 

 

ती मला खपू आवडते. ती छान दिसत,े छान हसत,े छान बोलत,े पण 

कुणास ठाऊक का, दतच्याशी बोलायला गेलो की मी नेहमी मागे दफरतो. 

धाडसच होत नाही. 



 

माझे ह ेशेवटचे वषत होते. दतचे हीं शेवटचेच. शेवटचे सहा मदहने 

उरलेल ेअसतानाच ती भेटली, म्हणजे दिसली. आधी ही पादहली होती पण 

तया दिवशीचां दिसणां काही औरच होतां! काय दिसत होती! सकाळच्या 

सोनेरी दकरणाांत न्हाऊन दनघालेली, िवानां भरलेली फुलां जशी टवटवीत 

दिसतात, तशीच ती मला वाटली. तेव्हाच वाटलां होतां की जाऊन दतच्याशी 

बोलायचां, दतच्या गालावरची खळी अलगि दटपायची, दतचा मऊ-मलुायम 

रेशमी हात हातात घ्यायचा, दतच्या दनळ्या डोळ्यात डोळे घालनू बसनू 

रहायचां, पण छे ! ह ेमन म्हणजे कल्पनाांतच जगत असतां. तयाला काही 

करायचां म्हटलां की ते घाबरतां. जे सखु तयाला एखािी गोष्ट करून दमळवायचां 

असतां, ते न करता ही, कल्पनेतच ते सखु ते दमळवीत असतां. तयातच ते 

समाधानी असतां. 

 

हळूहळू परीक्षा सांपत आली. शेवटचा पेपर. आज जीवाची फार 

तगमग होत होती. आतील प्रेम लाव्हा सारखा उफाळून येण्यासाठी धडपडत 

होता. पेपर िऊेन बाहरे आलो. आदण समोर ती दिसली. अचानक काय 

झालां कळेना, पण मी दतच्याकडे जवळ-जवळ धावलोच. आदण एकिम 

शब्ि बाहरे पडले, "मला तझु्याशी बोलायचांय". दतला ही कल्पना होतीच. 

ती म्हणाली, "चल, बोट क्लब वर जाऊ". आम्ही BC वर आलो. एका 



झाडाखाली बसलो. मला समजेना काय साांग ूनी कसां साांग,ू आदण माझ्या 

नकळत मी बोल ूलागलो. 

 

"माझां तझु्यावर प्रेम आह.े त ूमला आवडतेस. गेले दकतयेक दिवस 

तझु्याशी बोलायचां होतां. पण धीर होत नव्हता. आज आपल्या कॉलेजचा 

शेवटचा दिवस. राहवलां नाही, म्हणनू तलुा सगळां साांदगतलां". 

 

"मला ही तझुां प्रेम हवांच होतां. दकां बहुना, त ूकेव्हा बोलतोस याचीच 

मी वाट पाहत होत.े पण..?". 

 

"पण काय?". 

 

"आता फार उशीर झालाय".  दतच्या स्वरात वेिना होती. 

 

"म्हणजे?". 

 

"माझां... माझां लग्न ठरलांय. िोनच दिवस आधी तो मला पाहून गेला. 

माझ्याशी धीटपणे बोलला. आम्ही कॉफी प्यायला गेलो आदण नकळत मी 

तयाची झाले." 



 

".........". 

 

"आता….आता फार उशीर झालाय, गणेश". 

 

ती दनघनु गेली. 

 

आदण मी…..! 

 

  



 

लक्ष्यबदल 

 

"त ूमला फार आवडतोस", ती म्हणाली. 

 

ह ेएकुण तयाला आनांिाच ेभरत ेआले. 

 

"पनु्हा एकिा साांग, त ूकाय म्हणालीस ते. माझा माझ्या कानाांवर 

दवश्वासच बसत नाहीय!े" तो म्हणाला. 

 

"त ूमला फार आवडतोस. खरां तर फार दिवसाांपासनू साांगायचां होतां. 

पण मनांच करत नव्हतां. वाटलां होतां, त ूरागावशील". 

 

"अगां, ह्या एका वाक्यासाठी मी दकती तळमळतोय. मीच तझु्याशी 

बोलणार होतो, पण मला ही तझुी भीती वाटत होती. आज मला दकती 

आनांि झालाय म्हणनू साांग?ू हा आनांि आपण साजरा करायला हवा." 

 

"त ूनेहमी म्हणतोस ना मी तलुा चहा करून िते नाही. चल घरी. 

आज तलुा चहा पाजते मस्तपैकी, माझ्या हातचा." 

 



"वाऽह! क्या सीन ह"ै, तो म्हणाला, दतचा हात धारायला पढेु झाला. 

आदण….! 

 

आदण तो पलांगावरून धाडकन ्खाली पडला! 

 

तर ते तयाचां स्वप्न होतां. तो आदण ती लहानपणापासनू एकाच 

शाळेत होत.े एकत्र खेळत, अभ्यास करत ते मोठे झाले होत.े आता ही िोघां 

एकाच महादवद्यालयात दशकत होत.े तयाचां दतच्यावर प्रेम होतां. पण दतला 

ह ेकसां साांगावां हचे तयाला कळत नव्हतां. तो अदतशय बेचैन होता. तयाने 

दकतयेक रात्री अशाच तळमळत काढल्या होतया. झोप आली तरीही अशी 

स्वप्नां पडून पनु्हा तो जागा होई. आदण पनु्हा तीच बेचैनी तयाला त्रास िऊे 

लागत.  

 

बरां, ह ेएकिम दतला जाऊन साांगावां तर तयाांची मैत्रीच सांपषु्टात आली 

असती. कारण जर दतच्या मनात तसां काही नसेल तर मग दतला तयाचा राग 

येणार होता व ती स्वतःहून मैत्री सांपवेल अशीही शक्यता होती. 

 

तयाच्या डोळ्यात नेहमी ह्याच भावनाांची रेलचेल असायची तर ती 

अदतशय शाांत होती. तयाचे डोळे फार बोलके होत ेतर दतची नजर अदतशय 

ठांड होती. तयाच्या डोळ्यात तयाचां मन उतरलेलां असायचां तर दतच्या 



डोळ्यात खोलवर डोकावनू ही काहीच तळ लागत नसे. तयामळेु दतच्या 

मनात काय आह ेह ेकळायलाही काही वाव नव्हता व दवचारायचा तयाला 

धीर होत नव्हता. 

 

दतचा स्वभाव फार वेगळा होता. ती केवळ तयाची मैत्रीण होती 

एवढच. एरवी महादवद्यालयात ती अदतशय खेळकर असे. एकमेकाांशी 

मस्करी करण्यात िोघां पटाईत होती. तयामळेु तयाांना बरीच दमत्रां होती. ती 

िोघां कधीच एकटी नसत. कोणीतरी सोबत असेच. महादवद्यालयात ती 

नेहमीच चाांगलां वागायची, पण तसचे तयाला घरी यायचा ही कधी आग्रह 

करीत नसे. तो स्वतःहूनच दतच्या घरी जात असे. दतने कधी तयाला साधा 

चहा ही करून दिला नव्हता. आदण म्हणनूच दतला 'साांग ूका नको' ह्या दिधा 

मन:दस्र्तीत तो होता. दतचा नकार तसा स्पष्टच होता, पण तरी तयाला र्ोडी 

आशा ही होतीच! 

 

आदण एक दिवस तयान ेधाडस करून दतला दवचारलांच! दतन ेकठोर 

शब्िाांत तयाला नकार दिला. तयाचां हृिय शतशः दविीणत झालां. पण दतला 

तयाच्याशी काही घेणां नव्हतां. ती नांतर तयाच्याशी बोलली नाही की दतने 

कठोर शब्ि वापरल्याबद्दल तयाची क्षमा ही मादगतली नाही. 

 



मात्र, तयाची अवस्र्ा फार कदठण होती. तयाला नकाराची अपेक्षा 

होती, पण तयान े तयाची तयारी केली नव्हती. तयामळेु तो अगिी दनराश 

झाला. तसा तो हुशार होता. वगातत नेहमी पदहला येणाऱ्याांपैकी होता. तयाने 

स्वतःला सावरलां. झाल्या प्रकाराबद्दल तयाला फार वाईट वाटल े आदण 

तयान े दतला पत्र दलहुन दतची क्षमा मादगतली. पनु्हा पदहल्यासारखीच 

मैत्रीची अपेक्षा केली. पण दतन ेतयाला प्रदतसाि दिला नाही. तयावर तयाला 

वाईट वाटलां व तयान ेदतला पनु्हा एक पत्र दलदहलां. तयात एकच वाक्य होतां. 

 

"मला नकार दिल्याचा एक दिवस तलुा पश्चाताप होईल. नक्कीच". 

 

आदण पत्र ितेाना तयान ेदतला भावी जीवनाबद्दल शभेुच्छा दिल्या. 

 

नांतर तो पणूतपणे अभ्यासाला लागला. आता तयाला असां काही 

करून िाखवायचां होतां की दतलाच काय, साऱ्या जगाला तयाचा हवेा 

वाटावा. आदण ह ेकरण्यासाठी तो वचनबद्ध होता. 

 

तयान े पिवी प्राप्त केली. मग तो उच्च दशक्षणासाठी अमेररकेला 

गेला. दतर्ां तयान ेबरीच प्रगती केली. जे जे दशकता येईल ते ते तो दशकत 

गेला. दतर्ां तयान े बरेच मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स केले. तयाला अमेररकेतील 



मोठ्या मोठ्या कां पन्याांनी गलेलठ्ठ पगाराांच्या नोकऱ्या, आलीशान फ्लॅट्स 

व गाड्याांसकट, िऊे केल्या. पण तयाला आपल्या मातीचा अदभमान होता! 

 

तो परत "आपल्या भारतात" आला. तयान ेअमेररकेत केलेले प्रयोग 

भारतात यशस्वीपणे राबवल.े भारत सरकारच्या मितीने तयान े भारतात 

तयाच्या दवषयामध्य ेबऱ्याच सधुारणा केल्या. तयाची स्वतःची अशी एक 

कां पनी उभी केली. िसुरी पणुत होण्याच्या मागातवर होती.  

 

असाच एकिा तो आपल्या ऑदफसच्या केदबनमध्ये बसला होता. 

तयाला काहीतरी काम आठवलां. तो बाहरे पडला. तेवढ्यात तयाचे लक्ष 

स्वागत कक्षाकडे गेलां. तयाला दतर् े एक चेहरा दिसला. तयाच्या मनाची 

कालवाकालव झाली. 

 

दतर् े ती उभी होती! तयाला दनितयपणे नकार िणेारी! तयाचां हृिय 

तोडणारी! 

 

ती स्वागत कक्षावर तयाची अपॉईन्टमेन्ट घेत होती! दतला तयाची 

भेट हवी होती! 

  



 

" आय दवश " 

 

तो घरी आला. तसा तयाला उशीरच झाला होता. पाहतो तर िाराला 

कुलपू. म्हणज ेती अजनू आलेली नव्हती. तयाने आपल्याकडील चावीन े

कुलपू उघडल.े आत येऊन तो सोफ्यावर आिळला. खरांतर ती दतर् ेअसती 

तर तयाला फार बोलली असती. िोघाांनीही प-ैप ैसाठवनू तो सोफा घेतला 

होता आदण म्हणनू तो नीट वापरावा असां दतचां म्हणणां होतां. सोफ्यावर असां 

जोरात बसलेलां दतला अदजबात आवडत नसे. ती दतर् ेनसल्यामळेु तो जरा 

सखुावला, पण तयाच्या लक्षात आले की ती जर आता घरात असती तर तो 

जास्त सखुावला असता. दतने तयाला पाणी आणणू दिल ेअसते व चहा ही 

पाजला असता. 

 

ती सदु्धा तयाच्यासारखीच नोकरी करीत होती. िोघाांच्या वेळा 

जवळजवळ सारख्याच, ऑदफसला जायच्या आदण घरी यायच्या सधु्िा. 

पण आज का कुणास ठाऊक, दतला जरा जास्तच उशीर झाला होता. ती 

अजनू का आली नाही याचा दवचार करत असतानाच िार वाजलां. ती आत 

आली. फार िमली होती. दतला जरा बसावसां वाटलां. पण तयान े लगेच 

चहाचा हुकूम सोडला. पाणी माग ू लागला. दतला फार राग आला. ती 

बसली आदण दतन े डोळे दमटल.े तयान े पनु्हा चहा मादगतला. तरीही ती 



तशीच पडून रादहली. मग तो दचडला. म्हणाला, " अगां, तलुा ऐकु येत नाही 

का, मी काय म्हणतोय ते? मी आताच िमनू आलोय आदण मला चहा 

हवाय. िते का नाहीस लवकर करून?".  

 

ती: "अहो, मी सदु्धा आताच आलेय ना. आदण मी सदु्धा िमलेय. 

नांतर करते." पण तयाला जसा लगेच चहा हवा होता. 

 

तो: "मला आज ऑदफसमध्ये खपू काम होते. दतकडे बॉसने 

आधीच खपू डोकां  खाल्लांय, आता त ूजास्त शीण िवे ूनकोस. मला आताच 

चहा हवाय". 

 

ती: "अहो, असां काय करताय? मला सदु्धा आज खपू काम होत.े 

म्हणणूच तर उशीर झाला. मी तमु्हाला पाणी मागत नाही, पण मला र्ोडां 

शाांत पडू द्या. मला ही चहा हवाय. र्ोड्या वेळाने करत"े. 

 

पण तो काही ऐकायला तयार होईना. 

 

मग काय? िोन्हीकडे सारखीच आग लागली होती.  

 

आदण भडका उडाला…..! म्हणजे, अबोला सरुू झाला. 

X-----X-----X 



तयाच्या िसुऱ्या दिवसाची गोष्ट. 

तो शाांतपणे ऑदफसमध्ये आपल्या खचुीवर बसनू आपलां काम 

करत होता. काम करता करता जेवणाची वेळ झाली. तो उठला व इतर 

दमत्राांसह ऑदफसमधल्या कॅ ांटीन कडे दनघाला. अर्ाततच, दतन ेसकाळी उठून 

तयार करून दिलेला डबा तयाच्या हातात होता. तयान ेडबा उघडून पादहलां. 

तयाच्या आवडीचां मसाला वाांगां डब्यात होतां. तो खषू झाला. काल आपण 

उगाचच दतच्याशी भाांडलो असां तयाला वाटलां. तयाच्या दमत्राांनी लगेच 

तयाचा डबा दहसकावनू घेतला. तयाांनाही तयाचा डबा आवडायचा. आज 

सगळेच तयाच्या डब्यावर तटूुन पडले व इतकी छान भाजी आणल्याबद्दल 

तयाचां व तयाच्या बायकोचां कौतकु करू लागले. एक जण म्हणाला, "का रे, 

वदहनीला ह ेसगळे करायला फार लवकर उठाव ेलागत असेल, नाही? पनु्हा 

तयाांनाही नोकरीवर जायचां असतां म्हटल्यावर तयाांची खपू धावपळ होत 

असेल?". 

तो: "हो रे, पण मी असतोच की मितीला. मी माझ्या बायकोला 

प्रतयेक कामात मित करायचा प्रयतन करतो. मला तर वाटत े की प्रतयेक 

नवऱ्यान ेआपल्या बायकोला घरकामात मित केली पादहज,े मग ती नोकरी 

करत असो, वा नसो. 'श्यामची आई' मध्ये नाही का श्याम आईची सगळी 

कामां करतो? बायकाांची काम ेकेल्यादशवाय परुुषाला पणूत परुुष होताच येत 

नाही." 



िसुरा एकजण म्हणाला,"ह ेपटतांय रे. पण इर्नू घरी गेल्यावर काही 

करायची इच्छाच राहत नाही. सकाळी सदु्धा ऑदफसची घाई असते. म्हणणू 

मग सगळां तीच करत.े आम्ही फक्त खातो, दपतो आदण आराम करतो". 

तो: "हुत,् आपल्याला ते जमतच नाही. तयात आपली बायकोसदु्धा 

नोकरी करीत असेल तर मग दतला मित केलीच पादहज.े अरे, ती सधु्िा 

माणसूच आह.े ती जसा आपला आदर्तक भार वाहून नेते तसे आपण 

गहृकायत वाहून नेलां पादहजे. दतला कायातलयात आपल्या प्रमाणेच सतरा 

कटकटी दनस्तराव्या लागतात, आपल्या एवढांच काम करावां लागतां. घरी 

पण तेच, िारी पण तेच. दतला जरा तरी मित केलीच पादहज"े. 

तेवढ्यात तयाचां लक्ष बाजलूा उभ्या असलेल्या बॉसकडे गेलां. 

बॉसनेही तयाच्या नजरेला नजर दिली व ते हसल,े तयाच्याजवळ येत तयाला 

म्हणाले, "आय ऍप्रीदशएट यवूर व्ह्यवू्ज, यांग मॅन. गडू. कीप इट अप". 

"रँ्क्य ू सर", तो एवढांच म्हणाला आदण तयाची नजर आपोआप 

खाली वळली. 

  



 

दरवळ 

 

'प.ुल.' या िोन अक्षराांनीच अख्ख े मराठी सादहतय दवश्व व्यापनू 

टाकल्यासारखां वाटतां. मराठी माणसां शेवटपयतन्त या िोन अक्षराांकडून 

प.ुल.ि.े म्हणनू मागत रादहली आदण ह े िोन अक्षरां शेवट पयांत मराठी 

रदसकाांची अपेक्षा परुवत रादहल.े 

 

पलुांचां दवपलु व हरतऱ्हचेां लेखन दशवाय तयाांच्या इतर कलाकृती 

बघता 'पलुां आपल्यात नाहीत' असा भास होणां सधु्िा अशक्य आह.े असा 

दवचार जरी मनात आणला तरी वाटतां "छे! काल तर ते मला बटाट्याच्या 

चाळीत भेटल.े तयाांच्या पोंबपुेकर, एच. मांगेशराव, राघनुाना, बाबलीबाई 

याांना भेटून, हसनू हसनू परेुवाट झाली…" 

 

'असा मी असामी' मध्य े तयाांचा बेंबट्या ऊफत  धोंडो दभकाजी 

कडमडेकर दकती सहजपणे 'आपलां' जीवन 'आपल्याच' समोर उलगडून 

िाखवतो. 'आपल्या एका लगुड्याच्या खरेिीसाठी नवऱ्याचा अधात अधात 

रदववार खाणारी बायको' असणारा हा नवरा आपल्याला 'िकुानिाराांशी 



हुज्जत घालायची पराकाष्ठेची तयारी हा तर खरेिीशास्त्राचा पाया आह'े ह े

दकती हुशारीने समजावनू ितेो. 

 

पलुांचा दवनोि नेहमी स्वतःवर बेतलेला असा आह.े स्वतःला कमी 

पणा िऊेन दवनोि फुलवणां यात पलुांचा हातखांडा. 'ही नसती उठाठेव' मधील 

प्रस्तावना याचां उतकृष्ट उिाहरण आह.े महाराष्राला आपल्या सादहतयाच्या 

माध्यमाने भरभरून हसवणाऱ्या िोनच व्यक्ती - एक आचायत अत्र ेव िसुरे 

पलुां. आचायत अत्र ेकुणाचा तरी बळीचा बकरा करीत पण पलुां स्वतःचाच 

बळी िते. 

 

पलुांच्या दवनोिाचा आणखी एक वेगळेपणा म्हणज ेतयाांचा दवनोि 

आशयपणूत आह.े 'बटाट्याची चाळ' व 'असा मी असामी' त िोन दपढ्याांतील 

अांतर स्पष्टपणे जाणवते. पण या िोन दपढ्याांत सांवाि आह.े वाि बराच कमी 

आह.े नव्याांचा नवेपणा व जनु्याांचा जनेुपणा यात साांगड घालण्याचा प्रयतन 

आह.े आदण म्हणनूच 'जेवताना "दगळा फुकटचां दमळतांय ते!" म्हणणारे 

आमचे दनर्तरूप, आजारी पडलों की ओल्या पांचानां मारूतीला शांभर 

प्रिदक्षणा घालीत' अशी वाक्यां वाचली की जनु्या दपढीबद्दलचा आिरभाव 

िणुावतो आदण नव्या दपढीन े'काहीतरी' गमावलांय म्हणनू हळहळ वाटते. 

 

जाता जाता पलुांचां आणखी एक वाक्य ऐकवतो, 



 

"आयषु्यात मला भावलेलां एक गजु साांगतो, उपजीदवकेसाठी 

आवश्यक असणाऱ्या दवषयाचां दशक्षण जरूर घ्या, पोटापाण्याचा उद्योग 

दजद्दीनां करा, पण एवढ्यावरच र्ाांब ूनका. सादहतय, दचत्र, सांगीत, नाटयां, 

दशल्प, खेळ यातल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग 

तमु्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तमु्ही का जगायचां साांगनू 

जाईल". 

 

  



 

" नाद ब्रह्म " 

 

'तो' जगातील पदहला परुुष. 'ती' जगातील पदहली स्त्री. पण तो आदण 

ती फक्त शारीररक आकषतनामळेुच जवळ आली नव्हती. तयाांच्यात एक 

अभांग असा िवुा होता. ते नातां जगावेगळां नातां होतां. तयाला दतच्यादशवाय 

आदण दतला तयाच्यादशवाय पयातय नव्हता, पण केवळ याच आधारावर ते 

नातां दटकून होतां असां नाही. तयाांच्यात प्रेमाचां असां वेगळांच नातां होतां. तयाला 

ती आपली, जी आपल्याला आयषु्यभर सोबत करील अशी, सहचरीणी 

वाटायची, तर दतला तो आपला, जो आपला आयषु्यभर साांभाळ करील 

असा, सहचर वाटायचा. तयाांचां फक्त िोघाांचांच असां ते जग होतां. 

 

आदण मग दतसऱ्याची चाहुल लागली! तो दतला आणखी जप ू

लागला. ती तयाच्यावर जास्तच प्रेम करू लागली. आदण तयाांच्याच रक्तातनू 

एक इवलासा जीव जन्माला आला. तया जीवाला कुठे ठेऊ न कुठे नको 

असे तयाला झाले, तर दतला कधी एकिा तया जीवाला छातीशी धरीन असे 

झाले. तया इवल्याश्या जीवामळेु तयाांचां सारां जगच बिलनू गेलां. पदहलां 

प्रेमाचां नातां आणखीनच दृढ झालां. हा आपलाच अांश आह,े आपल्यातनूच 

ह्याचा उगम झाला आह,े म्हणनू तयाला फार समाधान वाटल,े तर आपला 

अांश आपल्याच िधुावर वाढतोय म्हणणू दतला सखुाचां भरतां आलां. 



 

असेच एकिा तो आदण ती आपल्या जीवाला खेळवत बसली होती. 

काही तरी करण्यासाठी म्हणणू ती आत गेली. तो तान्ह्याला जदमनीवर ठेऊन 

िगड टोकिार करू लागला. तयाला कसलीतरी चाहूल लागली. तयान ेइकडे 

दतकडे पादहल.े आठ ते िहा 'चमकते डोळे' तयाला समोरच्या झाडीत 

दिसल.े आदण तो सितच झाला! तयाला काय करू काही सचुेना. 'ते डोळे' 

तयाच्या इवल्याश्या जीवाकडे, तयाच्या अांशाकडे दनरखनू पाहत होत.े वेळ 

फार र्ोडा होता. तो जेवढ्या वेळात तयाच्या दपलापयांत पोहोचेल, तयाच्या 

आधीच 'ते डोळे' तयाच्या तान्हुल्यावर तटूुन पडणार होत.े आदण मग तयाांचां 

जीवन अगिी भयाण होणार होतां. दतला 'बाळाला आत घेऊन जा' ह ेकसे 

साांगावे असा तयाला प्रश्न पडला. कारण तयावेळेस 'शब्ि' नव्हते. तेवढ्यात 

तयाला 'ते भयानक डोळे' पढेु सरकताना दिसल.े 

 

आदण तयाला काय झाल ेकुणास ठाऊक - तो जोरात ओरडला - 

अगिी पोटाच्या तळापासनू, मनापासनू, आपल्या जीवाबद्दल असणाऱ्या 

प्रेमापासनू - आदण तोच बहुिा मानवाच्या मखुाग्रातनू बाहरे पडलेला 

'पदहला शब्ि'! ती 'आरोळी' - आपल्या बाळावर असणाऱ्या प्रेमाने 

ओर्ांबलेली, ममतेने भरलेली! 

 



ती पटकन बाहरे आली. दतला ही फार आश्चयत झालां होतां. काय 

प्रकार आह ेदतच्या लक्षात आला. दतन ेपटकन बाळाला उचलल ेआदण ती 

आत गेली. तया आरोळीन े'ते डोळे' ही भेिरले आदण दशकार हातची गेली 

म्हणनू पळून गेले. 

 

हा अगिी छोटासा प्रसांग. तयाच्या आदण दतच्या आयषु्यात 

घडलेला. पण ह्या प्रसांगामळेु माणसू बोलायला दशकला. हळूहळू वेगवेगळे 

शब्ि आले, भाषा तयार झाल्या. नवे नवे शब्ि येत रादहले. जनेु झाले ते 

गेले. आदण माणसाची अखांड बडबड जी सरुू झाली ती सरुूच रादहली! 

 

वेगवेगळ्या लोकाांच्या वेगवेगळ्या भाषा असल्या तरी प्रेमाची 

एकच भाषा असते. आदण जगाच्या पाठीवर कुठेही कोणालाही ती कळू 

शकते. कारण भाषेशा जन्मच प्रेमातनू झालेला आह.े आपल्या इवल्याश्या 

जीवाबद्दल असणाऱ्या भावनाच भाषेच्या, शब्िाच्या जन्माला कारणीभतू 

झाल्या आहते. 

 

मलू जन्माला आल्यावर रडतां, पण तयाचां रडणांही आपल्याला 

सखुावनू जातां. कारण तयाच्या तोंडातनू दनघालेला पदहला शब्ि, पदहला 

स्वर, पदहली आरोळी ही प्रेमाचां प्रदतक आह,े ममतेचां प्रदतक आह.े ती 

पदहली आरोळी, तो पदहला स्वर दवसरणां केवळ अशक्य!  



 

" सुगांध " 

 

"दकती दिवसाांनी भेटतो आहसे?" ती. स्वरात र्ोडीशी नाराजी. 

 

"अगां, वेळच दमळाला नाही. शेवटी ठरवनू आलो. अगिी सगळी 

कामां बाजलूा ठेवनू", मी दतची नाराजी िरू करण्याचा प्रयतन करत म्हणालो. 

 

"बरां, म्हणजे मला भेटायला आता तझु्याकडे वेळ नाही तर? मग 

आज तरी कशाला आलास?" 

 

"अगां, असां काय करतेस? आता आलोय ना, मग माझ्याशी नीट 

बोलायचां सोडून असां का वागतेस? चल, दतकडे तया झाडाखाली बस.ू 

सावलीत त ूही शाांत होशील". 

 

"तसां नाही रे! त ूइतके दिवस भेटला नाहीस म्हणणू फार राग आला 

होता. तोच सरुुवातीला व्यक्त झाला. आता प्रेम व्यक्त करत!े चल". 

 

जाता जाता सहज दतचा हात झाडावरील गलुाबाकडे गेला व तो 

गलुाब ती तोडणार इतक्यात मी दतला र्ाांबवलां. 



 

"का तोडतेस ते सुांिर फूल?" 

 

"आवडलां म्हणणू घेतलां तर दबघडलां कुठे!" 

 

"असां 'आवडलां म्हणनू घेतलां'चां तांत्र सगळेच वापरू लागले तर काय 

दशल्लक राहील जगात, ऑां? झाडावरचां फूल शक्यतो तोडू नये". 

 

मी खाली पडलेला एक गलुाब उचलनू दतच्या हातात दिला. दतने 

तो घेतला आदण म्हणाली, "ह ेकाय, त ूमला खाली पडलेलां फूल िणेार?" 

 

 "हो! कारण या फुलात जो मायेचा ओलावा असतो, तेवढा 

झाडावरील फुलात नसतो. झाडा वरील फूल ह े आईच्या माांडीवरील 

बाळासारखां असतां. झाड तयाला वाढवतां, मोठां करतां. का? तर तयान े

आपल्या सवुासाने सारा आसमांत िरवळून टाकावा, एखाद्या र्कल्या 

भागल्या जीवाला सधु्िा तयाच्याकडे बघनू टवटवी यावी म्हणनू. ते फूल 

तोडणां म्हणज ेआईचे ममत्त्व दहसकावनू घेण्यासारखां आह.े म्हणनू ते फूल 

खाली पडेपयतन्त झाडावर असणांच चाांगलां असतां. दवनाकारण तयाला 

कधीच तोडू नये. आता त ू ते तोडलां असतां, िोन-तीन वेळा तयाचा वास 



घेतला असता आदण फेकून दिलां असतां. मग तयासाठी झाडावरचांच फूल 

कशाला हवां. खाली पडलेलां ही चालेल की!" 

 

"हो रे, माझ्या लक्षातच नाही आलां". 

 

"बघ, या खाली पडलेल्या फुलाचा वास घ.े या झाडावरील 

फुलापेक्षा तो कमी असणार नाही". 

 

"हो, खरच! या फुलाचाही वास तेवढाच व तसाच आह.े दशवाय 

दभजलेल्या मातीचा जो मनोहर वास या फुलाला येतो आह,े तो तर 

अप्रतीमच आह"े. 

 

"पण फक्त एवढ्यासाठीच मी तलुा खाली पडलेलां फूल दिलां असां 

नाही हां! तया मागे अजनूही काही कारण आह.े म्हणजे मला तरी असां 

वाटतां". 

 

"काय?" 

 

"खाली पडलेलां फूल ह ेझाडाने धरणीला वादहलेलां कृतज्ञतेचां लेणां 

असतां. झाड दकतीही वाढलां, दकतीही उांचां आभाळात झेपावलां, तरी तयाची 



मळूां धरणीतच असतात. तीच तयाची पालनकती आई असते. रक्षणकती 

माता असते. दतच्यावाचनू तयाला आधारच नसतो. असां खाली पडलेलां 

फूल तया झाडान ेआपल्या आईबद्दल व्यक्त केलेली कृतज्ञता असत.े दतच्या 

उपकाराची परतफेड म्हणणू झाड दतला आपला एक अांश वाहतो, अपतण 

करतो. दतला िणे्यासाठी तयाच्याकडे याहून श्रेष्ठ लेणां काय असेल? तया 

वादहलेल्या फुलामध्ये फुलाबद्दल असलेला मायेचा ओलावा असतो, तसचे 

धरणीसाठी असलेली कृतज्ञता ही असते. पण झाडावरच्या फुलात मात्र 

मायेचा ओलावाच तेवढा असतो. म्हणणूच िवेाला स्वतः तोडून वादहलेली 

फूलां आवडतात, कारण तयाची सदु्धा आपल्यावर अशीच माया असते". 

 

"म्हणतात खरां, की िवेाला झाडावरचीच फूले वहावी. खाली 

पडलेली फुले वाहु नयेत". 

 

"नाही, िवेाला खाली पडलेली फूलांच जास्त आवडायला हवी. तया 

फुलािारे आपल्यालाही िवेाबद्दल तेवढच प्रेम व कृतज्ञता आह ेअसां आपण 

िवेाला साांग ूशकतो. अशी फूलांच िवेाला जास्त आवडतील". 

 

"त ूदकती छान बोलतोस रे! असां वाटतां, नसुतां ऐकत रहाव!". 

 



"हांऽऽ ! काँही छान वगैरे बोलत नाही मी. अगां, एवढां सगळां मी तलुा 

साांदगतलां, पण शेवटी फूल आपण तोडलां काय दकां वा खाली पडलां काय, ते 

शेवटी झरुणारच. तयाच्या नशीबी झरुणांच असतां. फूल िवेाला वाहीलां काय 

दकां वा प्रेयसीच्या केसाांत माळलां काय, शेवटी तयाला कचऱ्यातच जायचां 

असतां. पण तयाांनी िवेावर पडण्याचा अट्टाहास धरूच नये असां कोणी 

साांदगतलां? तयाांना ही िवेावर पडल्यावर सार्तक झाल्यासारखां वाटत 

असणारच की! पण फूल स्वतः कधीच 'मला िवेच हवा' दकां वा 'मला 

कचऱ्यात न टाकता निीतच दवसदजतत करा' असां म्हणत नाही. माणसानां 

फुलापासनू हा भाव दशकला पादहज े". 

 

"म्हणजे? कोणता भाव?". 

 

"हचे, माणसू नेहमी 'मला, मला'च करीत असतो. 'ह ेमाझां, ते माझां' 

ह्यातच तयाचां सगळां आयषु्य सांपनू जातां. अरे, दकतीही धडपड, तडफड, 

तगमग केली तरी एक प ैही  तयाला सोबत नेता येत नाही. या िहेाला आपण 

सजवतो, फुलवतो, 'मी सुांिर आह'े असा अदभमान आपल्याला असतो. पण 

एक दिवस या िहेाची मातीच होणार आह,े ह ेफार र्ोड्याांना कळतां आदण 

तेच या जन्मोजन्मीच्या चक्रातनू मकु्त होतात. तलुा एक गम्मत साांगतो. 

आपल्या शेजारी एक आजीबाई राहतात. तयाांच्या अांगणात एक मोगरा 

फुललाय. रोज तयाला छान छान फूलां येतात. तयातली बरीचशी खाली पडून 



वाया जातात. आम्ही िवेासाठी फूलां घेतो म्हांटल्यावर मात्र तया रागवतात. 

म्हणतात, 'आमचां झाड आह ेहो! आम्ही िऊे नाही तर न िऊे. हवां तर तमु्ही 

सदु्धा लावावां एक झाड, आपल्या स्वतःच्या अांगणात!'". 

 

"अरे वा! बऱ्याच दिसताय आजीबाई?" 

 

"हो ना! एवढां वय झालां, सिादशव पेठी भाषेत साांगायचां तर  'गौऱ्या 

ओांकारेश्वरी गेल्या', पण साांसाररक वस्तूांवरचा मोह काही सटुत नाही. मी 

तयाांना म्हणालो की झाडावरची नको, पण खाली पडलेली फूलां तरी िते जा. 

तर लगेच हो म्हणाल्या". 

 

"ते बरां?" 

 

"बरोबर आह.े अांगण साफ होतां ना! तेवढांच कमी झाडावां लागतां!". 

 

"त ू खरच छान बोलतोस. साध्या साध्या गोष्टीतनू तत्त्वज्ञान 

साांगतोस". 

 

"आपण आयषु्यातील दकती सतयाांना 'तत्त्वज्ञान' म्हणनू बाजलूा 

करतो, नाही? कारण काही सतयां अशीच असतात. ती कळतात, पण वळत 



नाहीत. तयाांना आपण जीवनात स्र्ान द्यायला घाबरतो. ती फक्त ऐकायलाच 

गोड वाटतात आदण म्हणनूच तयाला 'तत्त्वज्ञान' म्हणतात. म्हणजे 'तत्त्वज्ञान 

फार दकचकट दवषय आह'े असां म्हणणू तयाांना सहज िरू ठेवता येतां! बरां ते 

जाऊ ि.े मी एवढ ेदिवस भेटलो नाही. फार रागावली असशील?". 

 

"नाही रे! फार नाही! त ू भेटावास असां सारखां वाटतां. पण नाही 

भेटलास ना तरी तझु्या शब्ि-समुनाांचा 'सगुांध' माझ्यासवेतच िरवळत 

असतो. तो सगुांध मला दवरहाचे िःुख होउच िते नाही! पण असां नसुतां भेटणां 

दकती दिवस चालणार? आपलां लग्न कधी होणार?" 

 

"जेव्हा शब्ि-समुनाांचा 'सगुांध' दवरून जाईल आदण तलुा माझ्या 

दवरहाचे िःुख होऊ लागेल, तेव्हा!" 

 

'म्हणजे या जन्मी काही ते शक्य नाही!" आदण आम्ही िोघांही 

खळखळून हसलो. 
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माांददयाळी 

 

खेळ माांडीयेला वाळवांटी खाई । नाचती वैष्णव भाई ां रे ॥ 

 

खरांच! दकती अनपुम दृश्य असतां ह.े इरे् कोणीच एकटा नसतो, 

िकुटा ही नसतो. इरे् लहान मोठे सगळे सारखेच. साऱ्याांच्या मनात एकच 

भाव, एकच भक्ती. सगळी आपल्या आईला भेटायला आलेली, आपल्या 

पालनकतयात दपतयाला भेटायला आलेली. अहो, ते सावळे परब्रह्म ह े

सवाांचेच िवैत, मग इरे् भेिभाव कसा राहील! 

 

वणत अदभमान दवसरली याती । एकएकाां लोटाांगणीं जाती ॥ 

 

इरे् लहान र्ोराचा दहशोब नाही. 'मी दकती आशीवाति घेऊ शकतो' 

ही चढाओढ. सगळेच एकमेकाांच्या पायी लागतात. म्हणनू तर "िवेा, मला 

सतत तझु्या भक्ताांच्या पायाशी राहू िते" असे म्हणनू मांदिराच्या पायरीमध्ये 

समाधी घेणाऱ्या नामिवेाला इरे् भक्तराज म्हणतात. 

 

दवठू माझा लेकुरवाळा । सांगे गोपाळाांचा मेळा ॥ 



 

काय खोटां आह ेहो? तो सावळा प्रभ ूसगळ्याांना आपल्या माांडीवर घेऊन 

खेळवतो आह.े 

 

दनवतृ्ती हा खाांद्यावरी । सोपानाचा हार् धरी ।  

पढेु चाले ज्ञानेश्वर । माग ेमकु्ताई सुांिर ॥ 

 

आपली सगळी प्रदतभा ज्ञानेश्वरास अपतण करून तयाच्यात 

स्वतःचीच प्रदतमा तयार करणाऱ्या, "माझ्या कडून दशकून त ू लोकाांना 

दशकव" असां ज्ञानेश्वराला साांगणाऱ्या, तयात तयाला तन-मनाने मित 

करणाऱ्या व लोकदहतासाठीच प्राणापतण करणाऱ्या दनवतृ्तीला खाांद्यावर 

उचलनू घ्यायला नको? तो सोपान ही बघा, आपल्या जन्मिातयाचा हार् 

धरून, आपल्या िोन्ही भावाांबरोबर राहून तयाांना सवततोपरी सहाय्य करतो 

आह!े तया ज्ञानेश्वराबद्दल तर काय साांगायचां? 

 

िपतणी पाहता रूप । न दिसे हो आपलेु   ।  

बापरखमुािदेववरे । दवठ्ठले मज ऐसे केले ॥ 

 



याला तर जळीं, स्र्ळीं, काष्ठी, पाषाणी दवठ्ठलच दिसतो आह.े 

िपतणात सदु्धा स्वतःला न पाहता हा तया सावळ्या पाांडुरांगाचा शोध घेतो 

आह ेआदण सवाांना साांगतो आह े

 

कानडा हो दवठ्ठल ु। कनातटकु । तयान ेमज लादवयेला । वेध ु॥ 

 

"तया कानडी दवठ्ठलान ेमला वेड लावलांय. तमु्ही सदु्धा तयाचा वेध 

घ्या, शोध घ्या, आपल्या अांतमतनात तयाचा ठाव घ्या. तो नक्की सापडेल 

तमु्हाला! आदण मग तमुच्याइतके सखुी कोण?" असां साांगणारा हा ज्ञानेश्वर 

साऱ्या जगाला उतर्ानाचा, उतकषातचा, भक्तीचा मागत िाखवतो आह.े 

 

आदण ती दचतकला आदिमाया मकु्ताबाई! या साऱ्याांना बळ यावां 

म्हणणू ही शक्ती तयाांच्या पाठीशी सिवै उभी आह.े साऱ्याांना ही धीर ितेे 

आह.े 

 

अवघादच सांसार । सखुाचा करीन  । आनांि ेभरीन  । दतन्ही लोक ॥ 

 

तमु्ही आम्ही काय सांसार करणार? अहो, "सारे जग हाच माझा 

सांसार आह े! दतन्ही लोक मला आनांिाने भरून काढायची आहते". याला 



जगात इतकां  िःुख दिसलां की हा स्वतःचे िःुख दवसरुन गेला. िसुऱ्याांच ेिःुख 

िरू करण्यातच आनांि मान ू लागला आदण सवाांना हचे साांग ू लागला, 

"बाबारे! का व्यर्त िःुख करतोस! अरे, त ूर्ोडा जरी िसुऱ्याच्या उपयोगी 

पडलास, तरी तलुा आयषु्यभर परेुल एवढां सखु लाभेल!" 

 

िळीता काांडीता । तजु गाईन अनांता ॥ 

 

ही नाम्याची जनी!  दहला तर दवठ्ठलादशवाय करमतच नाही. सतत 

तयालाच आळवीत असते. काय भाव आह ेपहा 

 

दनतय हाती कारभार । मखुी हरर दनरांतर ॥ 

 

अहो, काम कोणाला चकुलांय, पण मखुी हरर-नाम घेत घेत काम 

केलां तर कामाचां ओझां वाटत नाही. उगीच नाही दवठ्ठल जनीकडे िळायला 

येत! आदण दतही काय म्हणते पहा 

 

लक्ष लादगल ेचरणासी । म्हणे नामयाची जनी ॥ 

 

असा भाव पादहज!े मग दवठ्ठलाला येणे भाग आह.े 



 

नको िवेराया । अांत आता पाहू । प्राण हा सवर्ात । जाऊ पाह े॥ 

हररणीचे पाडस  । व्याघ्र ेधरीयेल े। मजलागी जाहल े। तैस ेिवेा ॥ 

तजुदवण ठाव  । न दिस ेदत्रभवुनी । धावे हो जननी । दवठाऊबाई ॥ 

मोकलोनी आस  । जाहले उिास । घेई कान्होपात्रेस  । हृियात ॥ 

 

समाजाने अपमादनत केलेली ही दनमतळ हृियी कान्होपात्रा! 

सगळीकडुन दनराश झाली आह,े कुठेच आधार उरलेला नाही, उिास झाली 

आह,े आता दतला दवठ्ठलापासनू दवरह सहनच होत नाहीये, तयाला ती 

करूण आतततेने साि घालत आह,े "िवेा, आता तरी मला बोलावनू घ!े 

तझु्या दशवाय मला आता कोणी नाही". आज कालची मलुां आपण सांकटात 

सापडल्यावर आधी आईवदडलाांकडे जात नाहीत. पण ही कान्होपात्रा मात्र 

आपल्या हृियातच वसलेल्या आईला साि घालत आह.े आदण ही दवठाई 

कशी आह ेपहा! 

 

माझ्या दवठोबाचा । कैसा प्रेमभाव  । आपणदच िवे  । होय गरुु ॥ 

 

तकुोबाराय काय साांगतात,  तयाच्या सारखा वाटाड्या, गरुू शोधनूही 

सापडणार नाही. तोच तमु्हाला मागतिशतन करतो आह.े पढेु काय तर 



 

मागें पढुें उभा । राह ेसाांभाळीत । आदलया आघात । दनवाराया ॥ 

 

आपण एवढी वषत जगतो. जन्मल्या क्षणापासनू ते मतृयचू्या एक क्षण 

आधीपयांत कोणाला माहीत असतां, काय घडेल ते? मग कोण साांभाळतां 

आपल्याला? अहो, तो आपल्या माग ेपढेु उभा आह.े आपल्यावर येणारा 

प्रतयेक आघात सहन करण्याची तयाचीच शक्ती आह.े एवढेच नाही तर 

 

योगक्षेम तयाांचा । जाणे जडभारी । वाट िावी करीं । धरोदनया ॥ 

 

कुठला बाप असा आह े की जो शेवटपयांत मलुाचा 'योगक्षेम' 

चालवतो? तर तोच, जो सवाांचाच बाप आह,े जो सवाांचीच आई आह.े 

 

तकुा म्हणे नाही । दवश्वास ज्या मनीं । पहाव ेपरुाणी । दवचारुनी ॥ 

 

तकुाराम महाराजाांनी तर साक्षात परुावाच आपल्यासमोर ठेवलाय. 

मग अदवश्वास का धरावा? याला म्हणतात खरा गरुू! आदण म्हणनूच 

तकुाराम महाराजाांना जगद्गरुू म्हणतात! तकुाराम महाराज तया दवठ्ठलाकडे 

काय मागनां मागतात पहा 



 

हेंदच िान िगेा िवेा । तझुा दवसर न व्हावा ॥ 

 

"िवेा, मला िसुरे काही नको. फक्त तझुी ज्योत माझ्या मनामध्ये 

अखांड तेवत राहू ि!े िसुऱ्याला स्वत:चा मागत दनवडण्यात त्रास होऊ नये 

यासाठी या ज्योतीचा अखांड वापर होऊ ि.े अरे, मला मदुक्त नको आह,े 

सांपिाही नको आह,े समदृद्धही नको आह,े श्रीमांतीही नको आह!े फक्त तझुा 

सहवास दनतय लाभावा यासाठी सांताांच्या सादन्नध्यात मला ठेव". 

 

न लगे मदुक्त आदण सांपिा । सांतसांग िईे सिा ॥ 

 

अशी ही सांत मांडळी. तया ज्ञानेश्वराला तर कधी एकिा पांढरपरुी 

जाऊन दवठ्ठलाला भेटेन असां व्हायचां! मग आम्ही तर साधी माणसां. आषाढ 

सरुू झाला की आम्हाला ही दवरह असह्य होतो आदण आपोआप पाऊलां 

पांढरीकडे वळतात. तो दचमकुला जीव आपल्या एकदवसाव्या वषीच गेला, 

पण समाजाच्या मनात एक पालवी फुलवनू गेला.  

 

इवलेसे रोप । लदवयेलें िारी । तयाचा वेल ूगेला । गगणावरी ॥ 

 



तयान े फुलवलेल्या पालवीला आज अगदणत फूलां आलेली आहते. 

आपल्या टवटवीतपणामळेु, आपल्या अप्रदतम सगुांधाने आजही ती 

आम्हाला व अजनू सवत लोकाांना आकषूतन घेत आह.े तयानां माांडलेला खेळ 

पांढरीच्या वाळवांटात अजनूही रांगतो आह ेव साऱ्याांना तपृ्त करून सोडतो 

आह.े तो खेळ खेळल्यावर अजनू िसुरां काही करावसांच वाटत नाही. या 

खेळात 

 

ऊस डोंगा परी । रस नव्ह ेडोंगा । 

चोखा डोंगा परी । भाव नव्ह ेडोंगा ।  

कारे भलुलासी । वरलीया रांगा ॥ 

 

म्हणणारा चोखा आम्हाला सार् करतोय. 

 

काांिा मळुा भाजी । अवघी दवठाई माझी । 

लसनू दमरची कोदर्ांदबरी । अवघा झाला माझा हरर ॥ 

 

म्हणणारा सावता सोबत असता दवठ्ठलाचाच भास होतो आह.े 

 



आणखी दकती नावां घ्यावीत! या सांताांच्या 'माांदियाळी'त आम्ही 

पावन झालो आहोत. आता फक्त एकच मागणे आह े

 

हदेच व्हावी माझी आस । जन्मोजन्मी तझुा िास ॥ 

पांढरीचा वारकरी । वारी चकूो नेिी हरी ॥ 

सांतसांग सवतकाळ । अखांड प्रेमाचा कल्लोळ ॥ 

चांद्रभागे स्नान। तकुा माग ेहदेच िान ॥ 

 

िवेादचय ेिारीं । उभा क्षणभरी । तेणें मदुक्त चारी । सादधयेल्या ॥ 

हरर मखुें म्हणा । हरर मखुें म्हणा । पणु्याची गणना । कोण करी ॥ 

 

॥ जय जय रामकृष्ण हरर ॥ 

॥ श्रीकृष्णापतणमस्त ू॥ 
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सादहतय म्हणजे असतां काय? 

जीवनाचे अनभुव असतात, कधी खरे  

तर कधी खोटे वाटतील इतके खरे. 

जीवनमलू्याांचे आिशत असतात,  

कधी सोपे, कधी अवघड. कधी अशक्यप्राय. 

जगण्याच्या चढ उताराांचे आरसे असतात.  

कधी अनभुवलेले. कधी न ऐकलेले. 

आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असतो सादहतय. 

सादहतयात रम ूया. 

सादहतयात रमणारा समाज  

अदधक ससुांस्कृत, अदधक प्रगतीशील असतो. 

 प्रगती म्हणजे केवळ समदृ्धी नाही ना! 

 

ई सादहतय प्रदतष्ठान. 

मराठी सादहतयातील एक कोवळे पान. 

एक प्रसन्न अनभुव 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

9987737237 
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