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• हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ि ेई प स्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्याप र्ी ककर्ा र्ाचनाव्यहतररक्त कोणतािी 

र्ापर करण्याप र्ी ई-साहित्य प्रहतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े 

  

  



अरुण काकतकर 

 

 

 

श्री. अरुण काकतकर याुंचुं मनग ुंफ़ी ि े

पहिलुं ई प स्तक प्रकाहशत करताना आम्िाला प्रचुंड 

अहिमान र्ाटतो आि.े अरुण काकतकर ि ेनाुंर् आता 

पन्नाशीच्या अहलकड े पहलकड ेअसणार् या सर्व मराठी 

माणसाुंच्या डोळयाुंप ढचुं नाुंर्. सत्तर आहण ऐंशीच्या 

दशकाुंत दरूदशवनच्या स र्णवकाळातले ते हनमावते. प्रहतिा आहण प्रहतमा, गजरा, साप्ताहिकी, 

ककलहबल, बातम्या अशा न सत्या नार्ाुंनीिी या हपढीच्या अुंगार्र रोमाुंच उि ेरिातात. त्याुंचे 

हनमावते अरुण काकतकर. हस्मता पारटल, लक्ष्मीकाुंत बेड े अशाुंना पहिला ब्रेक दणेारे अरुण 

काकतकर. प लुं, बाब जी आहण अण्णा अशी मैफ़ल रुंगर्णारे अरुण काकतकर; हर्नय ध माळे, 

स धीर गाडगीळ, समीरन र्ाळर्ेकर याुंच्या कायवक्रमाुंमागचे सूत्रधार अरुण काकतकर, 

आशाताई, लताकददींना दरूदशवनर्र लाईव्ि आणणारे अरुण काकतकर; हजतेंद्र अहिषेकींच्या 

स राुंच्या चाुंद्रचाुंदण्यात आपल्याला हिजर्णारे अरुण काकतकर; आहण आताच प्रकाहशत 

झालेला ढोलताश ेया हसनेमाचे कदग्दशवक अुंक र काकतकर याुंचे  हपताश्री अरुण काकतकर ि े 

एक चालतेबोलत ेसाुंस्कृहतक कें द्रच आिते. त्याुंचे म ुंबईतले घर म्िणजे अनेक मराठी कलाकाराुंचे 

म ुंबईत उतरण्याचे िक्काचे रठकाणच िोते.  

त्याुंच्या या पहिल्या ई प स्तकाचे नाुंर् आि ेमनग ुंफ़ी. हर्श्व असीम आि.े असुंख्य 

ग्रि तारकाुंच्या आकाशगुंगा. आहण असुंख्य आकाशगुंगाुंचा पसारा, न सुंपणारा. ि ेझाले बािरेचे 

हर्श्व. पण मनाच्या ग ुंफ़ेलािी सीमा नािी. हर्शेषतः काकतकराुंकड ेअसुंख्य़ आठर्णी, व्यक्ती, 



अन िर् आहण चचतनाुंचा एर्ढा मोठा साठा असणार की त्याुंची िी ग ुंफ़ा स द्धा बािरेच्या 

आकाशगुंगेसारखीच तारे तारकाुंनी समृद्ध असणार. त्याम ळे या ग ुंफ़ेत आपल्या र्ाचकाुंना प्ररे्श 

हमळणार या कल्पनेनेच आम्िी िारार्ल ेगेलो आिोत. आनुंद माडगूळकर, नीला सत्यनारायण, 

हर्नय िडीकर, अशा अनेक नामर्ुंताुंनी त्याुंचे हलखाण गौरर्लेल ेआि.े  त्याुंची आजर्र अनेक 

प स्तकुं  प्रकाहशत झाली असून “नित्राुंचे कदर्स” आहण अन िर्हसद्ध अल्पािरी+ दासबोध-

िासबोध  िी प स्तकुं  अुंधाुंसाठी ब्रेल हलपीमध्यिेी प्रकाहशत झाली आिते. 

दरूदशवनर्र स मारे पुंधरा र्षे अनेक माहलकाुंची हनर्ममती आहण इतर सेर्ा 

केल्यानुंतर श्री अरुण काकतकर याुंनी दिा र्षे स्र्तःला बालहचत्रर्ाणी मध्य ेलिान म लाुंचे 

मनोरुंजन करत र्ाहून घेतल.े सध्या ते प ण े येथ े कदनानाथ मुंगेशकर िॉहस्पटलमध्य ेकायवरत 

आिते. 

त्याुंचे ि ेप स्तक आपल्याला कस ेर्ाटल े ते 24ak47@gmail.com या त्याुंच्या 

पत्त्यार्र कळर्ारे्. तसेच त्याुंचे अहधक हलखाण र्ाचण्यासाठी 

http://targetpointblank.blogspot.in/ या त्याुंच्या ब्लॉगला िेट द्या.  
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अपवणपहत्रका 

 

 

जरी या प स्तकाला लेखक म्िणून माझे नाुंर् असले  

तरी मी केर्ळ हनहमत्तमात्र, िारर्ािी 

म्िणून ि ेप स्तक अपवण करतो 

ज्याने ि ेहर्चार स चर्ल,े ि ेहलिर्ून घेतल ेत्या जगहन्नयुंत्याला 

आहण ज्याुंनी ि ेगोड मानून घेतल ेत्या माझ्या स हृद र्ाचकाुंना 

 

अरुण काकतकर 

  



 

अन क्रम 

 

 

 रमेश गोचर्द र्ैद्य 

 एका केशकतवकाच्या आय षयाुंतला एक कदर्स... 

 ’जोिार मायबाप जोिार’ 

 कल्पद्र म 

 ’धाडसी पण आर्श्यक..’ 

 जे जे जगी या जन्मते,  

 मकव टाुंची प च्छ 

 ’चार गोष्टी..न परतणार् या’ 

 जगण्याचा ’३१ माचव’ 

 चि र्ैसत्यम ् 

 नोंदर्िीं 

 कृषण.. ’इहतिास की प राण ?’ 

 कृषणाचा कालखुंड 

 आत्म-रुंजन 

 प्रेम-प राण  

 र्ैनतेय 

 दशसूत्री 

 चार ज लै १९८१  

 राष्ट्रीय सर्यी.. अुंगर्ळणी पडलले्या 

  



रमेश गोचर्द र्ैद्य 

 

 

सुंस्कारानुं हमत-मृद िाषी, सहृदय, प्रसन्नहचत्त, हशिणानुं कायदतेज्ञ र्कील, 

व्यर्सायानुं जाहिरात सुंकल्पक, लेखक, र्ृत्तीनुं सिम कहर्-रुबाईकार असा आमचा हमत्र रमशे 

गोचर्द र्ैद्य.. याचा पररचय मला करून कदला, आणखी एका स हृदानुं.. १९८०-८१ मध े

बहुधा.. 

२३, म क ुं द हनर्ास, डी.एल्. र्ैद्य रोड, दादर, या माझ्या म ुंबईंतल्या र्ास्तव्याच्या 

रठकाणी, ८० ते ८७ िा सातर्षाांचा कालखुंड, आम्िी सर्ाांनी श्रर्ण, दशवन, घ्राण, रसना आकद 

ञानेंकद्रयाुंनी,  म्िणजे त्र्चेचा सििाग फक्त रोमाुंच जाहणर्ेप रताुंच िुं.. अिरशः िोगलाय! 

आम्िी म्िणजे कोण मािीत आि.े. आजकालचे सगळे प्रहथतयश.. डबेू दरे्धर, स धीर मोघ,े त्या 

काळाुंत माझ्याशी.. काुं क णास ठार्की.. पण खूप जर्ळीक साधून असललेा, म्िणजे ककमान तसुं 

अगदी बेमालूमपणे िासहर्णारा स धीर गाडगीळ, अरचर्द िसबनीस, चुंद्रशेखर गाडगीळ, 

हर्लास आडकर आहण हशर्ानुंद पाटील..या यादींतले तीघ ेआताुं ियात नािीत पण ते लौकीक 

जगासाठी.. आमच्या मनाुंत ते रुजलेत, र्ाढलेंत बिरलेंत आहण बरसलेंत.. शब्द-स्र्राुंच्या 

स्नेिमयी र्षेंत चचब हिजर्ीत.. 

अिरशः काव्यशास्त्रहर्नोदाचुं र्ारुं रोज अगदी पुंचपुंच उषःकाली..म्िणजे 

थोडकयाुंत सगळया िस्ती जागृतार्स्थेंत येरू्न माणसाुंत आल्यार्र..र्ािायला लागायचुं.. 

मग जाऊन येऊन, स रेश र्ैद्य, आनुंद मोडक, श्रीकाुंत पाुंरगाुंर्कर, चुंद ू काळे, 

सदानुंद चाुंदकेर अहण प ण्यातले अनेक कलाकार.. उिरत,े प्रहथतयश.. स..ग्गळे. अगदी 

आदरणीय, स प्रहसद्ध, जेष्ठ कदग्दशवक राजदत्त स द्धा एका रात्रीचा हनर्ारा घेर्ून गेलेंत २३ म क ुं द 



हनर्ासाुंत.. आहण हर्ख्यात सुंगीतकार रामिाऊ कदम.. माझी पटेी घेर्नू, रात्री ११ ते पिाटे 

तीन पयांत.. हलिायला लागलुं तर एक लठ्ठम ठ्ठ कादुंबरी िोईल या र्ास्तूर्र.. 

असाच एक ‘कदर्स’ रमेशला घेर्ून आला आमच्या त्या मठींत.. आहण, उुंबरठा 

ओलाुंडल्या िणापासून रमेश मग आमच्या पररर्ाराुंतला एक िोरू्न गेला. 

जशी स धीरनुं.. मोघेंच्या िुं.. शब्दधून तीथुं हलहिली, एका चिदी हचत्रपटासाठी 

गीतुं रचली सुंगीतबद्ध केली, डबेू नागीण ककर्ा खानदान च्या छायाहचत्रणाुंत व्यस्त असायचा, 

चुंद्या गाडगीळनुं बाकीशब्द आहण काुंचनसुंध्या स्र्राुंककत केली, तशाच अनेक रुबाया ककर्ा 

अन्य काव्यप्रकाराुंच्या ज्योती, रमेशनुं हतथुं उजळल्या पाजळल्या.. 

त्याच दरम्यान त्याची िी कादुंबरी, हव्िकटोररया टर्ममनस,् मिानगर मधनू 

प्रकाहशत िोतुं िोती. सगळयाुंना एकत्र सर्ड असेल तेंव्िा तो, क्रमशः प्रहसद्ध िोणारुं ते हलखाण 

र्ाचून दाखर्ीत अस.े ‘यि म ुंबइ मेरर जान’.. दणेारी आहण च कलाुंत माकलाुंत तर घणेारी 

स द्धा.. अशा या मायामोहिनीचे नखरें आहण हतच्या त्या ग बग बींत पुंज्यामधे लपललेी नखुं.. 

दोन्िीचुं यथाथव, रोमाुंचक र्णवन, रमेश ऐकर्ायचा आहण आम्िी अुंतम वख व्िायचो.. कारण 

आमच्यापैकी प्रत्येकजण, पोटाथी, रोजमरा की जींदगी जगण्याचा एक अहर्िाज्य िाग म्िणून.. 

त्या चरकाुंतून घाम गाळत थकलािागला घरी.. त्या मठींत येत िोताुं..त्याम ळुं ब-या 

जर्ळच्याुंच्या जगण्याचा जणू आरसाच असल्याचा िास व्िायचा ऐकताुंना.. 

रमेशला मी कधी, हखन्न, द ःखी, खुंतार्लेला पािीलाच नािी इतकया 

र्षाांत..कायम िसतम ख, प्रसन्नम द्रा. पण कधीकधी अुंतम वख, तुंद्री लागलेला मात्र अनेक र्ेळाुं 

पाह्यलय त्या काळाुंत.. िी तुंद्री बहुताुंशी अध्याहत्मक िासली मला.. उगा सृजनाचा आर् 

आणलेली कधीच नव्िती ती.. कारण त्याच्या रचना सिजप्रसर्ा असताुंत.. आय षयाचे 

चढउतार, अन िर्, हनरीिणुं  याुंचुं शब्दरूप असलेल्या.. 

या रचनाुंनी जशी मला ि रळ पडली ,तशीच, एका अहतशय सुंर्ेदनशील आहण 

कहर्तेच्या शब्दाुंमधल्या अध्याऋताची हर्लिण जाण असणा-या चुंद्य़ाला.. चुंद्रशेखर 

गाडगीळलािी पडली आहण रुबायाुंना अप्रहतम स्र्रकोंदणुं हमळाली. त्या काळाुंत, म ुंबई 



दरूदशवनची मेट्रोर्ाहिनी...म्िणजे द सरा मनोरुंजन-स्रोत.. स रूुं  झाहलर्ती. त्या र्ाहिनीसाठी मी 

या, प्रगल्ि पण उपेहित कलाकाराच्या रुबायाुंर्र बेतललेे दोन कायवक्रम केले. 

तसा र्रकरणी.. आहण अुंतःकरणीस द्धा खरुं तर..अत्युंत साधा सीधा, अगदी 

लक्ष्मणच्या कॉमन् मॅन इतका, फाटका कदसणारा िा माणूस, स्र्रहचत रुबाया सादर करायला 

लागला की, हजतकया अलर्ारपणे तो एखाद्या छोट्या समूिाला मोहून टाकतो, हततकयाच 

सिजतेनुं, पहिल्या दिा-बारा हमहनटाुंतच, क ठल्यािी जाणकार र्योगटाच्या, पाुंचशे िजार 

प्रेिकाुंच्या मनार्र अहधराज्य करायला लागतो. आहण मग, रुबाई घाटाला साजेस े हर्हर्ध 

हर्षय, प्रेमापासून प्रेतापयांत, िोगापासून र्ैराग्या पयांत, आहण कळयाुंपासून प तळयाुंपयांत, 

कधी हतरकस फटकेबाजी करीत. कधी हनष्ठ र सत्य साुंगत आपल्याला अुंतम वख करताुंत, आहण 

प्रसुंगी खळखळून िसायलास द्धा लार्ताुंत.. 

ि ेसगळुं आज हलिायचुं हनहमत्त म्िणजे, हव्िकटोररया टर्ममनस् चुं र्ाचन िोतय.. 

प ण्याुंत. आहण या उपक्रमासाठी श िचे्छा दणे्यासाठी िा शब्दप्रपुंच.. 

िा असाच हमत्रा, राहिलुं रेहशमबुंध 

बक हळच्या प्रमाणे ख ललेुं र्ृद्धस गुंध 

दरे्ून मालकी र्ाधवकयाहच फ लाुंना 

मग नर्ीन बीजाुं साुंगू ‘फळा ! फ लाना !!’ 

िा मूलस्रोत हमळाला त झ्याचुं सुंगे 

जहश फ लता ख लता रुबाइ नकळत रुंगे 

िा सुंगममवरी हनर्ाुंत शब्द-हनर्ारा, 

िण कसन हशचे शोधतील म काट र्ारा 

आमचा िा आनुंदी हनरागस, हनव्यावज, हनरपेि हजर्लग सखा, युंदा त्र्यिात्तरींत 

प्ररे्श करतोय.. या र्ळणार्र त्याला, हनरामय आरोग्य, अहिष्ट चचतून आणखी खूप, गूढाथी 

शब्दलेणी, त्याच्याकडून प ढच्या काळाुंत हमळतील, अशी खात्री बाळगूया 

***** 



 

एका केशकतवकाच्या आय षयाुंतला एक कदर्स... 

 

 

एक कदर्स एक फ लुंहर्के्रता केशकतवनालयामधे आला, या नाहपत 

मिोदयाुंच्या..केशकतवनाची कक्रया पूणव झाल्यार्र, सिाजीकच त्यानुं सरसार्त, हखशाुंत िात 

घालत, ’ककती झाले ?’ असा स्र्ािाहर्क प्रश्न हर्चारला. नाहपत मिोदय, आपले िात मागे घेत 

आहण मागे सरत उद्गारल,े ’नाई नाई मला काुंिी मोबदला नकोय, कारण मी िा आठर्डा 

’समाजसेर्ा-सप्ताि’ म्िणून व्यतीत करणार आि े ! ठेर्ा त मचे पसै े त मच्याच हखशाुंत परत...’ 

चेिरे् यार्र आश्चयव आणत, पण मनाुंत स खार्त, फूल-हर्के्रत्यानुं, हखशाुंतला िात तसाच ठेर्ला. 

द सर् या कदर्शी आपलुं द कान उघडायला गेल्यार्र नाहपताला दाराशी एक 

प षपग च्छ आहण एक आिार-पत्र ठेर्ललेुं हमळालुं आहण त्याच्यािी चेिरे् यार्र मुंद हस्मत 

झळकलुं 

नुंतर काुंिी र्ेळानुं एक पोहलसदादा केशसुंिार कतवनाथव दाखल झाले द कानाुंत. 

परत सगळा प्रसुंग, जो आदल्या कदर्शी घडला िोता त्याची प नरारृ्त्ती झाली म्िणजे 

पोहलसदादानुं पैस ेकाढणुं, नाहपतानुं ते नम्रतापूर्वक नाकारत, त्याचुं कारण साुंगणुं र्गैरे र्गैरे. 

प ढल्या कदर्शी परत आदल्या कदर्शी सारखीच फ लुं दाराशी..फक्त एक बदल 

म्िणजे आज आिार-पत्राबरोबरी एक ताज्या बटाटार्ड्ाुंचा प डािी िोता. 

त्या कदर्शी मग एक ’खासदार’..चक्क..आल े डोकुं  िादरण्यासाठी 

केशकतवनालयाुंत..कतवनोत्तर परत,  ’नाई नाई मला काुंिी मोबदला नकोय, कारण मी िा 

आठर्डा ’समाजसेर्ा-सप्ताि’ म्िणून व्यतीत करणार आि े ! ठेर्ा त मचे पैसे त मच्याच हखशाुंत 



परत...’. स रू झालुं नाहपताचुं पाल पद...’खासदार’ मिोदय तत्परतेनुं पैसे परत हखशाुंत कोंबत, 

हशळेर्र एक त्याुंच आर्डत हचत्रपटगीत र्ाजर्त, टणाटण हनघाले परतीच्या र्ाटेनुं. 

चौथ्या कदर्शी सकाळी, सत्कारणाथव आपल्या ’कमविूमी’कड े हनघालेल्या 

नाहपताला, लाुंबूनच कदसललेुं दशृ्य बघून तो ब चकळयाुंत पडला...जर्ळ गेला तो काय ! अिो 

आश्चयवम ्.. 

द कानाबािरे एक डझनिर खासदार उि ेिोते ’नाहपत कधी एकदा यतेो आहण 

दरर्ाज्याच्या फळया उघडतो’ याची र्ाट पािात. 

तात्पयव: 

हमत्राुंनो !  िाच तर फरक आि,े सर्वसामान्य िारतीय नागररक आहण 

जनतेला, ’म की हबचारी, क हणिी िाुंका !’ म्िणत आहण त्याुंच्या (मतपेटींत खोट्या 

आश्वासनाुंनी हुरळून मतुं टाकणार् या) भ िोळसटपणाला िसत त्याुंना ’िाकणार् या..िारतीय 

राजकारण्याुंमधला !! 

आहण म्िणून शासनकताव राजकीय पि, बालकाुंच्या र्ारुंर्ार 

बदलाव्यालागणार् या ’द पट्या-लुंगोटाुं’प्रमाणेच बदलून, अुंगी पररर्तवनर्ाद बाणर्ायला पाहिजे 

आुंता आपल्याला... 

 

 

  



 

’जोिार मायबाप जोिार’ 

 

 

’जोिार मायबाप जोिार, त मच्या मिाराचा मी मिार’ 

काुं क णास ठार्की पण नव्या र्षावच्या नाुंदीचे चौघड े हननादायला लागायच्या 

स मारास ह्या ओळींनी, अचानक माझ्या मनाुंत काुं बरुं काहूर माजर्ार्ुं ? ’बालगुंधर्व’ 

नारायणरार् राजिुंस, या सुंगीत रुंगिूमी-सम्राटानुं अजरामर करून ठेर्लेलुं पद..’कान्िोपात्रा’ 

या नाटकाुंतलुं (लखेक कै. नारायण हर्षण ू क लकणी.. ज्याुंचा मिाजालाुंतल्या या नाटकाच्या 

माहितीमध्ये क ठेिी उल्लेख नािी पण हर्िानुं ..दशेपाुंड.े. माहिती प रहर्ली..) भ. ि े पद मी 

बर् याचर्ेळेला, नाट्यसुंगीताच्या मैफलीच्या अखेरीस गाताुंना ऐकलय. आहण स रार्ट स द्धा 

करुण लागते कानाला. त्याम ळुं ती िैरर्ी असार्ी ककर्ा कस ेअशी शुंका मनाुंत यायची. तसुं 

स द्धा कानाला स खारू्न जाणारुं गाणुं, ’क ठल्या रागाुंतलुं बॉ ?’ अशी पचृ्छा चेिरे् यार्र घेर्ून 

र्ार्रणार् याुंचा मला खपू राग येतो. अरे लेको, आनुंद घ्या की गाण्याचा.. कशाला त्या 

व्याकरणाच्या घनदाट जुंगलाुंत घ सता ? पण आज मात्र या नव्या सदराचा प्रपुंच माुंडताुंना, 

आपल्या हलखाणाुंतून, जर काुंिी माहिती हमळणारचुं असले माझ्या, ’मायबाप’ र्ाचकाुंना तर 

ती शकयतो अचूकच असायला िर्ी म्िणून मीिी आज त्या ’जुंगला’च्या पररघार्रून आुंत 

डॊकार्ून पािायचुं ठरर्लुं ! 

त्या साठी अथावतच, क णा अहधकारी व्यक्तीचुं दार ठोठार्णुं आलच.. मग िक्काचुं 

माणूस कोण ? डोळयाप ढुं एकच नाुंर् आलुं.. म्िणजे तशी बरीचुं नार्ुं असतील पण मी आपलुं 

हर्चारलुं, आनुंदला.. आनुंद िाटे...गळयाुंत जन्मजात गुंधर्वस्र्र घेर्ून आलेला.. ’आनुंद गुंधर्व’ ( 



याला आनुंदगुंधर्व म्िटल्या बरोब्बर, एका, हनर्ासानुं म बैकर पण र्तृ्तीनुं प णेकर, प्रहथतयश, 

प रोगामीलिणधारीददेीप्यमान साहिहत्यकाच्या पोटाुंत काय द खलुं क णास ठारे् ? प ण्यातल्याच 

द सर् या एका बालकलाकाराचुं कौत क करताुंना त्यानुं, ’प ण्याुंत गल्लोगल्ली आताुं गुंधर्व 

कदसायला लागलेत..’ अशी क जकट, द गाणी झाडल्यागत, रटप्पणी, कदल्लींतल्या एका 

िाषणाुंत.. ि े ध्र्हनम द्रण मी स्र्त: ऐकलय िुं.. केली, आहण स्र्त:ची ’गल्ली’ सुंस्कृती 

चव्िाट्यार्र माुंडली... जे समोरून र्ार करू धजत नािीत ते अशा द गाण्या, मागच्या ख राुंनी 

झाडताुंत.. त्याुंतून या गृिस्थाुंना अशा फ सक ल्या, नथींतले तीर र्गैरे शस्त्राुंचा उपयोग करून, 

िुंशे ’र्सूल’ करायची खोड िोतीच... असो !) भ िो ! त्यानुं कदलेल्या माहितीप्रमाणे,िा 

कचलगडा+हबिास असा हमश्र राग आि.े मनाुंत परत एक हर्चार आला. म्िटलुं, बापरे दोनदोन 

’राग’ असूनस द्धा, ज्याला जोिार घालायचा त्याचा, करिरणीच्या मोिोरा मोजायला हर्लुंब 

लागल्याम ळुं झाललेा सुंताप, आललेा ’राग’ स द्धा शमर्ील अशा शब्दाुंबरोबरच (रचना-सुंत 

चोखामेळा) भ अशी िी स रार्ट दणेार् या सुंगीतकाराुंचुं (सुंगीत-मा.कृषणरार्, हर्नायकब र्ा 

पटर्धवन) भ आहण त्या आजवर् िरल्या (िारल्या ?) गुंधर्वकुं ठातून उमटलेल्या स्र्रार्लीचुं स द्धा 

कौत क त म्िी आम्िी बापड ेकाय कराुंर्ुं ? 

गुंमत म्िणजे सुंगणकीय मिाजालार्र..Internet.. या पदाच्या माहिती-

आलेखामध े त्याची चाल ’लार्णीची’ असल्याचुं म्िटलुं आि.े असेल असले. कारण, त म्िी पठे्ठ 

बाप रार्ाुंची म ुंबईची लार्णी, मूळ चालींत ऐका.. मी म्िणतो ते त म्िाला पटतुं की नािी ते 

पािा ! 

मी स्र्त: बालगुंधर्ाांना पाहिलय.. म ुंबईला राम मारुती रोडर्रच्या मालती 

हबचल्डग.. म क ुं दहनर्ास मधे मी रािात असताुंना.. त्याुंना ख चीर्रून उचलून आणलर् त.. खाकी 

अधी चड्डी आहण खादीचा बुंडीर्जा अुंगरखा.. डोकीचा त ळत ळींत गोटा.. गोंडस, हनरागस, 

हनव्यावज, गोल गोबरा चेिरेा... डी. एल् . र्ैद्य रोड र्रच्या ब्राह्मणसिायक सुंघाच्या.. आताुं हजथुं 



’धन्र्ुंतरी रुग्णालय आि े हतथुं.. त्या कदर्शी रामिाऊुं च्या पुंहडत राम मराठ्ाुंच्या म लाुंच्या 

म ुंजी िोत्या बहुतेक.. त्या सोिळयाला उपहस्थत रािाण्यासाठी आलेर्र्् ते ’ते’.. 

न सतुं पाहिलुंच नािी तर गाणुंस द्धा ऐकलुं त्या कदर्शी... त्या गहलतगात्र अर्स्थेंत 

काुं िोईना पण, कुं ठातला दरै्दत्त, ररयाजी स्र्र थोडाच हर्रतो? कुं प पार्ला असले कदाहचत 

पण कुं पन सुंख्या? अुं िुं ती अबाधीतच राहिली िोती ! 

तेंव्िा ते पद म्िटलुं िोतुं त्याुंनी, ’जोिार मायबाप जोिारुं..’ 

तरी पण स रुर्ातीलाचुं, मायबाप र्ाचकाुंना जोिार घालताुंना, या ओळी का 

दाटाव्याुंतुं माझ्या ओठाुंत ? 

कदाहचत, माझा स्नेिी आनुंद.. आनुंद अभ्युंकर आहण अहिनयाच्या हिहतजार्रचा 

उगर्ता तारा अिय.. याुंना हनयतीनुं अकाली ि ेशब्द म्िणायला लार्ले म्िणून ? 

प्रत्येक खेपसे स रुर्ातीला ग ढ्या-तोरणुंच उिारायला कशाला िर्ींत.. 

ज्याुंनी आपल्याला अनुंत स खद िण बिाल करताकरता, मुंचार्रून Exit' 

घेतली.. 

त्याुंच्या स्मृती अलर्ार जोजर्त काुं नािी करायची स रुर्ात.. त्याुंच्या 

आशीर्ावदानुं ? 

***** 

  



 

कल्पद्र म 

 

 

तसा बाबूजींचा आहण माझा पररचय, अथाांत श्रीधरम ळुं. ७२ मधे दरूदशवनच्या 

स रुर्ातीच्या काळाुंत, य र्दशवनकररता श्रीधरनुं गाणी केली िोती. त्या हनहमत्त घरी जाणुं 

व्िायच आहण स धीर फडके नामक हर्िूतीचुं दशवन घडायचुं.. 

श्रीधर आहण त्याचा, उदय हचत्रे नार्ाचा एक हमत्र हमळून, दोघाुंनी, 

’य र्दशवन’साठी, नर्ीन गाण्याचा एक कायवक्रम केला िोता. त्याुंत, राणी र्माव, खळेसराुंची 

कन्यका, अशी तरुण मुंडळी गायली िोती. त्याच दरम्यान, स धीर...मोघ्याुंचा...’स्र्तुंत्रते 

िगर्ती’ या शीषवकाचा, स्र्रहचत कहर्ताुंचा कायवक्रम, ’य र्दशवन’साठीच सादर केला िोता. पण 

रोज नर्नर्ीन सुंकल्पना, घाट, याुंचा हर्चार करायलाच लागायचा. कारण, एखाद्या 

रासायहनक उद्योगामधे ज्या प्रमाणे एखादी प्रकक्रया स रु केल्यार्र हतच्याुंत खुंड पाडणुं श्रेयस्कर 

नसतुं, तसच दोन ऑकटोबरला प्रिेपण स रू झालुं तेंव्िा पासूनच ि े’अिर्मनशतेच’ िान आम्िाला 

ठेर्ार्च लागत िोतुं. ’त्याचसाठी’ चालायचा िा ’अट्टािास’... 

असेच आम्िी गप्पा मारत बसलो असताुंना...ती एक परुंपरा िोती, स्टूहडओच्या 

पायर् याुंर्र बसून गप्पा मारायची, ज्याुंतून प ढे अनेक गाजलेल्या कायवक्रमाुंच्या सुंकल्पनाुंचे 

ध मारे फ टले...ज्याला मराठीत, Brain-Storming म्िणताुंत, आहण ज्यासाठी आजकाल, 

र्ाहिन्याुंकड े ककर्ा हनर्ममती सुंस्थाुंकड े Creative आहण Research Team या नार्ाचा, 

िरपूर कमवचारी असललेा स्र्तुंत्र हर्िाग असतो....तर तस े’ काुंिी सापडते का ?’ याचा हर्चार 

करताुंना, स धीरला कल्पना स चली आहण सुंत ञानेश्वराुंच्या रचनाुंर्र कायवक्रम करायच ठरलुं. 



स धीरनुंच, ’आहणले रटप नी अमृतकण’, म्िणजे काुंिी रचना हनर्डल्या. मग त्याुंना ’स्र्रस धे’त 

हिजर्ण्यासाठी स्र्रपूजकाचा शोध स रू झाला. तो पयांत बाबूजींच घर, ’आपलुंच’ झालुं िोतुं. 

त्याम ळुं अथावतच, ती जबाबदारी श्रीधरकड े सोपहर्ली गेली. आहण मग गायक? िरदार 

आर्ाजाचा उत्तम गायक, रर्ी साठे, घरचाच म्िणजे, FTII मधून पदहर्का सुंपादन करून, 

न कताच दरूदशवनमधे, ध्र्हनम द्रक म्िणून रुजू झालेला. स रेश तेंव्िा, कोल्िाप राुंतून म ुंबईत येरू्न, 

ग रुर्यव हजयालाल र्सुंत याुंच्याकड ेगायनाच हशिण घेताघेता, ’गीत सुंध्या’ या य र्दशवनच्या 

कायवक्रमाुंत आधीच सििागी झाला िोता, त्यानुंिी पटकन िो म्िटलुं. नािी म्िणायचा प्रश्नच 

नव्िता कारण तो स्र्त:च्या ’गायनकळे’ला येनकेन प्रकारे रहसक, सुंगीतकार, हचत्रपट-हनमावते, 

ध्र्हनफीत हनर्ममती सुंस्था याुंच्या समोर माडायला माध्यमुं शोधतच िोता. जान्िर्ी...जानू, 

पणशीकराुंची...छान गायची...हतचा पण अुंतिावर् झाला कायवक्रमाुंत. अजून आठर्तय मला, 

र्ीर सार्रकर मागव... कॅडले ् रोड.. र्र हसहद्धहर्नायक पेट्रोल ् पुंपा समोर घर िोत पणशीकराुंचुं. 

मी त्याुंची परर्ानगी काढायला गेलो िोतो, तेंव्िा प्रिाकरजींची िटे आहण ओळख झाली. तसुं 

’दरूदशवन’ ि े माध्यम नर्ीन िोतुं आहण जरा हचत्रपट माध्यमाच्या जर्ळच जाणार िोतुं, 

त्याम ळुं , कायवक्रमाुंत िाग घेणार् या म लींच्या घरी परर्ानगी घ्यायला आम्िाला जातीनुं जायला 

लागायचुं, पालकाुंकडून ’जोखून, पारखून’ घेण्यासाठी. तर अशी गायकाुंची हनहश्चती झाल्यार्र 

मग...उरले ते... हनरूपक? अथावतच दस्त रख द्द, स धीर मोघ.े मोघ्याुंनी ओव्यापण छान 

हनर्डल्या िोत्या. 

कायवक्रमाच्या तालमी स रू झाल्या आहण खूप मजा यायला लागला. सगळे तरुण, 

सळसळत्या उत्सािाचे ताजे आहण स्र्रेल गायक, ञानेश्वराुंचे रसाळ, िहक्तरसान ओथुंबलले े

िार्ाक ल शब्द, आहण श्रीधरनुं इतकया स ुंदर चाली केल्या िोत्या आव्िान स्र्ीकारून की, ’कया 

किें’ ? म ख्य म्िणजे, क ठल्यािी स्र्ररचनेर्र, एका, स्र्त:चुं य ग हनमावण करणार् या सुंगीतकार-

गायकाचा म लगा असूनिी, त्याुंच्या स्र्रसुंस्काराुंची, आशीर्ावदपर छाया र्गळता, क ठलीिी 

’छाप’ नव्िती. स रेश, रर्ी, जान्िर्ी याुंना त्याुंची Solo गाणी हशकर्ताुंना, श्रीधर स्र्त:, इतका 



उत्तम गाऊन दाखर्ायचा, की मी त्याला म्िटलुं एककदर्स, ’अरे तू स्र्त: का गात नािीस 

एखादी रचना ?’ आधीच अत्युंत सुंकोची, त्याुंतून कधी कोणी.. का क णास ठारू्क, पण त्याला 

’गाण्या’चा आग्रि केला नव्िता बहुतेक. त्याम ळे खूप आढेरे्ढ े घेतल्या नुंतर, मी त्याच्या 

खनपटीलाच बसलो तेंव्िा क ठे तो तयार झाला...आहण कायवक्रमाुंत गायला...’हत्रिुंगी दहेूडा, 

ठाणुं माुंडूनीया राि।े कल्पद्र माखाली, र्ेणू र्ाजर्ीतो आि े ॥’ आहण िा अिुंग ककती गाजला 

नुंतर, ि े मी त म्िाला साुंगायला िर्ुं ? मिाराष्ट्राला एक अत्युंत स्र्रेल आहण आपली र्ेगळी 

शैली असललेा, स्र्त: सुंगीतकार असललेा, स्र्रेल गायकिी हमळाला त्या कदर्शी ! त्या 

कायवक्रमाुंतलुं प्रत्येक गाण गाजलुंच आहण अजरामर झालुं पण रर्ी-स रेशची, ’हनळीये रजनी 

र्ाि,े मोतीया सारणी ।’ िी िैरर्ी तर आजिी मिाराष्ट्रातल्या रहसकाुंच्या ओठी आि.े हशर्ाय 

’जाणीर् नेणीर् िगर्ुंती नािी ’ ि ेस रेशनुं, तर  ’बरर्ा िो िरर बरर्ा िो ’ ि े रर्ीनुं, आहण 

’आप ला ग णग्राम साुंडूहनया गेहलये ।’ ि ेजान्िर्ीनुं सादर केललेुं अशी आणखी तीन गीत िोती 

या कायवक्रमाुंत. 

छान हर्ठ्ठल मुंकदराचुं नेपथ्य उि केलर् त , ’कडू’ आडनार्ाच्या आमच्या गोड 

नेपथ्यकारानुं. समया, फ लाुंचे िार समोर पोथी, म्िणजे ञानेश्वरी, अशा थाटाुंत मोघ े बसल े

िोते, हनरूपणाथव. साध्या, सोप्या सरळ िाषेंत, य र्दशवनच्या. अपेहित प्रेिकर्गावला समजेल 

असे छान बोलले मोघ.े त्यारे्ळी आम्िा कोणाकडचे Video Recorders र्गैरे नव्िते, आुंहण 

छायाहचत्र, कायवक्रम चालू असताुंना काढायचुं िान आुंहण िौस दोनीिी नव्ितुं. कारुंण कायवक्रम 

हनर्ममतीचीच एर्ढी चझग असायची सर्ाांना की इतर सगळया गोष्टींचा हर्सर पडललेा 

असायचा. पण त्यारे्ळीिी, स धीरचे एक चािाते असलले,े बाळासािबे चाफेकर याुंनी तो 

कायवक्रम, एका ध्र्हनफीत कॅसेट्  र्र म कद्रत करून ठेर्ला िोता त्या म ळ तो आजिी ध्र्हनरूपाुंत 

उपलब्ध आि.े... 

*** 

  



 

 

’धाडसी पण आर्श्यक..’ 

 

 

 

चिद स्थानार्र, पूर्व-पहश्चम अशा दोनीिी बाजूुंनी क रापती काढत, कायमचुं द खणुं 

बनण्याचे पाककस्तानचे मनस बे, ’िले तरी दरे्ू काुंसेची लुंगोटी । नाठाळाचे माथी िाणू काुंठी ॥’ 

या सुंतश्रेष्ठ स काराम मिाराुंच्या ओर्ीप्रमाण,े प्रमाणाबािरे चालहर्लेल्या पाककस्तानच्या 

माकडचाळयाुंनी त्रस्त िोरू्न तत्कालीन पूर्वपाककस्तानमधल्या असुंतोषाचा अत्युंत चत रपण े

फायदा उठर्त, कै. इुंकदराजींनी, अिरश: उिे हचरले. आुंतरराष्टीय स्तरार्र खळबळ 

माजहर्णारा िा धाडसी हनणवय, त्याुंच्या इतकया समथवपण ेकोणी अन्य नेत्याने...पोलादी प रुष 

सरदार र्ल्लििाई पटेलाुंहशर्ाय...घेतला असताुं काुं ? ह्या हर्षयी शुंकाच र्ाटते. 

९/११ ला अमेररकेर्रील दिशतर्ाद्याुंनी केलेल्या िल्ल्यानुंतर, आहण त्यानुंतर 

अफगाहणस्थानर्र अमेररकेनुं, अहतरेकयाुंना त्याुंच्या हबळाुंतून बािरे काढण्यासाठी, त्याुंच्या 

तळार्र केलेल्या पूर्ावदहेशत रोनोन िेपणास्त्र िल्यानुंतर र्ैहश्वक स्तरार्र दिशतर्ादी आहण 

अहतरेकी याुंची दिशत इतकी र्ाढली की शाुंतताहप्रय राष्ट्राुंचे अध्यि, पुंतप्रधान एकहत्रत आहण 

उघडपणे ि ेछळसत्र सुंपहर्ण्यासाठी करटबद्ध झाले. 

त्याुंतून एखादी महिला राष्ट्रप्रम ख असली तर ती जरा जास्तच आक्रमक असत े

(कारण मादीच फक्त आपल्या हपलाुंच्या सुंरिणाबाबत इतकी कठोर आहण कू्रर िोरू् शकते) भ की 



काय अशी धरणा पक्की करीत, एक जिाल िाषण, एका, सलग द सर् याुंदा नर्हनर्ावहचत 

राष्ट्रप्रम खानुं केलुं. 

ओि ! कया बात ि ै? हतनुं ि ेप न्िा एकदा सत्याुंत उतरर्ून दाखर्लुं. ऑस्टे्रहलयानुं 

नािी म्िटलुंय. द सर् याुंदा.. ि े हतनुं खरुं करून दाखर्लुंय ! स्र्तःच्या कठोर र्ागण कीच्या 

पहर्त्र्याुंतून ती कदापीिी मागुं िटणार नािीये ! आहण स्र्दशेर्ाहसयाुंच्या ह्क्क्काबद्दलच्या हतच्या 

जागरूकतेला दाद द्यायलाच िर्ी आपण सर्ाांनी ! एखादी स्र्च्छ, थुंडगार र्ार् याची, 

र्ेलींर्रच्या ताज्या फ लाुंचा स गुंध लेर्ून आललेी मुंद झ ळूक अुंगार्र स खद शिारा आणत आहण 

मनाला आश्वासक सिारा दते प्रसन्न करीत अलर्ारपणे कळत नकळत, आसमुंत व्यापार्ी तस 

काुंिीसा हनणवय ऑस्टे्रहलयन प्रधानमुंत्री मिोदयाुंनी घेतलाय ! 

हर्श्वाुंतल्या यच्चयार्त राष्ट्राुंना सध्या अशा प ढार् याुंची नेत्याुंची गरज आि.े 

ऑस्टे्रहलयन प्रधानमुंत्री ज्यूहलया हग्लाड्व . 

म हस्लम शररयतप्रमाणे जगू-र्ागू पािाणार् या नागररकाुंना दशे सोडून जाण्यास 

साुंगण्यात आलुं आि.े कारण क ठल्यािी धमावच्या मलूतत्र्र्ाद्याुंच्या अहतरेकी, दिशतर्ादी 

कारर्ाया आहण लाड या प ढुं ऑस्टे्रहलया खपरू्न घेणार नािी 

काुंिीश्या सुंतापानुंच ज्यूहलया जी, म हस्लमाुंर्र कडा्डून गरजल्या, ’इथल्या 

स्थाहनक ऑस्टे्रहलयन जनतेच्या ऐर्जी: इथुं नव्यानुं स्थाईक िोरू् पािाणार् याुंनी इथल्या 

सामाहजक साुंस्कृहतक आर्मथक र्ातार्रणाशी ज ळर्ून घेतलुं पाहिजे. ि े पटत असले तर 

ग ण्यागोचर्दानुं रािा नािीतर चालते व्िा, म काट्यानुं.. कारण मला क णा एका व्यक्तीच्या ककर्ा 

समूिाच्या सामाहजक, साुंस्कृहतक धार्ममक िार्ना द खार्ल्यातर जात नािीत ना ? र्गैरे 

बाबींची काळजी करायचा खरुंच कुं टाळा आला आि.े बालीमध ेदिशतर्ाद्याुंनी केलेल्या हनघृवण 

ित्याकाुंडानुंतर, दशेाुंत राष्ट्रीय िार्नेची जण ू काुंिी ’त्स नामी’ आली आि.े. ,आहण सगळे 

दशेर्ासीय त्यानुं िारार्ले आहण र्ेड्ासारखुं र्ागायला लागलेत आिते. 



स्र्ातुंत्र्यप्राप्तीसाठी, झगडताुंना इथल्या स्थाहनक अबालर्दृ्ध य र्क-य र्तींनी 

जर्ळपास दोन शतक हपळर्णूक, अत्याचार, दुंडेली, स्र्ातुंत्र्यसैहनकाुंर्रचे न्यायासनासमोर उि े

राहिलेल ेखटल ेआकद सुंकटाुंशी सामना करीत पारतुंत्र्याच्या बेड्ा तोडत मिाम हश्कलीनुं म क्ती 

हमळर्ली आि ेआहण साुंस्कृहतक जडण घडण जपली आि.े आमचा सर्व बोली-लेखी व्यर्िार 

इुंग्रजीत चालतो. स्पॅहनश् , लेबेनीज् , अरेहबक, चायनीज् , जपानी, रहशयन् , ककर्ा इतर 

कोणत्यािी िाषेंत नािी. 

बहुतेक ऑस्टे्रहलयन नागररक दरे्ाच्या अहस्तत्र्ाला मानताुंत. िी काुंिी हिश्चन 

धमावची, ककर्ा राजकीय अथर्ा परुंपरार्ादी ध्येयाुंनी प्रेररत चलर्ळ नािी तर ि ेएक सत्य आि.े 

कारण धमावनुं हिश्चनुं असणार् या अबालर्ृद्धाुंनी उिारललेी आहण हिश्चन 

धमावच्या तत्र्ाधाररत अशी िी िूमी, ि े राष्ट्र आि,े आहण ि े सुंदिावधीन कागदपत्राुंमध्ये 

अधोरेहखत केलेलुं आि.े आहण अथावतच माझ्या या राष्ट्रातल्या प्रत्येक शैिहणक सुंस्थाुंच्या दशवनी 

िागाुंर्र त्याबाबतचा मजकूर असण ि े अगदी स्र्ािाहर्क आि.े कारण ’दरे्’ िा आमच्या 

सुंस्कृतीचा अहर्िाज्य िाग आि.े 

’दरे्ा’च्या अहस्तत्र्ार्रच्या श्रद्धबेद्दल त मच्या मनाुंत आकस असेल तर त म्िी, 

ऑस्टे्रहलया व्यहतररक्त या हर्श्वाुंतला इतर क ठलािी िाग त मच्या कायमस्र्रूपी र्ास्तव्यासाठी 

हनर्डू शकता. 

त मच्या श्र्द्द्धा, श्रद्धास्थानुं, धमवग रूुं बद्दल आमचा कािीिी आिेप नािी. तसाच तो 

त म्िाला आमच्या श्रद्धाुंबद्दल नसार्ा आहण आमच्याबरोबर त म्िी ग ण्यागोचर्दानुं, शाुंततापूर्वक 

आपलुं आय षय इथुं व्यतीत करार्ुं िी माफक अपिेा आि.े 

िी आमची िमूी, आमचुं राष्ट्रुं आहण आमची जीर्नशैली आि,े आहण आम्िी या 

सगळयाचा प रेपूर उपिोग घेण्याच्या सर्व र्ाटा त म्िाला ख ल्या करून दरे्.ू 



पण त म्िी जर तक्रार, क रबूर, नापसुंती, असुंतोष या पोटी ध मसणार् या क्रोधाच्या 

िराुंत, आमचा राष्ट्रध्र्ज, आम्िी राष्ट्राच्या नार्ानुं घेतलेली आण आहण आमच्या हिश्चन श्रद्धा, 

श्रद्धये याुंचा अहधिेप करण्याचा यचत्कहचतिी प्रयत्न केलाुंत, तर त म्िाला ऑस्टे्रहलयन पद्धतीच्या 

स्र्ातुंत्र्याचा आिरे हमळेल... िा दशे सोडून जाण्याचुं स्र्ातुंत्र्य !! 

त म्िी जर इथुं स खी नसाल तर कृपया चालत े व्िा. कारण आम्िी त म्िाला इथुं 

येण्याचुं आमुंत्रण कधीच कदलुं नव्ित. त म्िी त मच्या स्र्त:च्या स खाच्या शोधात इथुं येण्याचुं 

हनहश्चत करून आला आिाुंत ि े कायम ध्यानाुंत ठेर्ा, तेंव्िा जे राष्ट्र त म्िी पूणव हर्चाराुंती 

हनर्डलुंय त्याचा स्र्ीकार करा. 

धन्यर्ाद ! 

ऑस्टे्रहलयन प्रधानमुंत्र्याुंच्या या िाषणाुंतला सूर जरी काुंिी हर्हशष्ट दिशतर्ादी 

सुंघटनाुंहर्रोधाुंत असला तरी हपळर्णूक आहण पारतुंत्र्यातून स टका करून घेण्यासाठीचा लढा, 

त्या िार्नॆंतून जन्मललेी अहतरेकी प्ररृ्त्ती आहण सत्तालोलूपता आहण जगार्र राज्य करण्याच्या 

अिुंकारी मित्र्ाकाुंिेपोटी अहतरेकी अत्याचार या मधे फरक करायलाच िर्ा. 

आहण िकनाक दिशत माजहर्णे िी हर्शेषत: मानर् ’जमाती’ची... मग ती 

क ठल्यािी दशे-प्राुंत-जात-पुंथ-धमावची असो... प्ररृ्त्ती आि.े 

मिान तत्र्र्ेत्ते, सर बट्राांड्  रसले याुंनी बहघतललेुं र्ैहश्वक प्रजासत्ताकाचुं स्र्प्न ि े

स्र्प्नच जोपयांत रािील तो पयांत अस ेक्रोधोद्गाराुंचे उद्रके िोतच रािाणार... 

 

***** 

  



जे जे जगी या जन्मते 

 

 

जे जे जगी या जन्मते, उमलून फ लते, बिरते 

कालापरत्रे् श षक अन्  हनषपणव िोर् न सुंपते... 

च कले क णाुं काुं ि ेकधी, जरर िोतसे परमार्धी 

र्य जाय प ढती िर िणी, ’लय’ साधतो बेसार्धी, 

म्िण नी क णी काुं थाुंबती, हशर धरुनी िाती बैसती, 

बेतून कायव हन योजना, धरती असोहश हन, धार्ती   

उलटली साठी तररिी अज न यौर्नाुंत मी... 

अशी िूहमका ठेर्ून र्ागा, िा एक सल्ला..कदाहचत अनाहूत असेल, पण साथव 

आि.े 

िजारो र्षव जगललेे र्िृ या अर्नीर्र अजून आिते, पण अर्घी शुंिरी गाुंठलेली 

ककतीशी माणसुं आिते ? 

लाखाुंत एखादाुंच र्याची शुंिरी गाठताुंना, ओलाुंडताुंना आपल्याला कदसतो, 

कळतो ककर्ा फारच क्वहचत, आपल्या पररहचताुंपैकी असतो. 

त म्िी नव्र्द र्षव जगलाुंत तर त मच्या पदरी दिा र्षव हशल्लक असताुंत..आहण 

ऐंशी र्षव जगलाुंत तर अथावतच, आणखी र्ीस र्षव र्ाट पािायची असते. 



जर ’जायच्या’ आधी त म्िाला फक्त काुंिी र्षाांचच आय षय उपिोगायला 

हमळणारुं असलुं आहण ’जाताुंना’ त म्िी इथून ’काुंऽऽऽिीऽऽऽिी’ घेर्ून ’जाऊ’ शकणार नािी आिाुंत 

याची खात्री... अुं िुं ! ते एक हत्रकालबाहधत सत्य असल्याम ळे, त म्िी कुं जूषपणे र्ागून काुंिी 

साध्य िोणार नसतुं.म्िणनू.. 

पैसे खचव करा, मौजमजा प रेपूर करून घ्या, घ्यायचे राहिललेे आनुंद या उर्वररत 

उतारर्याुंत जमतील तस,े तेर्ढे उपिोगून घ्या, त्याुंतून हशल्लक राहिलुंच तर ’सत्पात्री’ दानुं 

द्या, पण  आय षयिराची सग्गळी कमाई, प त्र-पौत्राुंच्यानाुंरे् करू नका, जर त्याुंना परार्लुंबी 

झालेलुं त म्िाला पािायचुं नसेल तर... 

त म्िी ’गेल्यार्र’ काय िोईल याची चचता करीत बसूुं नका. कारण त्यार्ेळी 

खालले्या त मच्या हचम टिर राखेला, राग-लोि, प्रशुंसा-हनिवत्सना, स्त ती-नालस्ती याुंची 

जाणीर्च नसणाराय्  म ळी ! 

म लाुंच्या चचतेचे, काळजीचे ग लाम िोरू् नका, कारण त्याुंचुं नशीब त म्िीच काय 

कोणीच बदलू शकणार नािी. ते तर, जसे त म्िी र्ाढलाुंत जगलाुंत तसेच त्याुंच्या पद्धतीनुं 

र्ाढणार, जगणार आिते. तेंव्िा व्यथव, फ काचुं मानहसक ओझुं कशाला ? 

म लाबाळाुंच सुंगोपन करताुंना, त्याुंच्या बालपणी त्याुंना काय िर्ुं नको ते 

बघताुंना, कोडकौत क करताुंना, त्याुंच्या बद्दल फार अपिेा बाळगायची अिम्य चूक कधीिी 

करू नका हमत्राुंनो ! कारण येणार् या ’उद्याुं’ ते त्याुंच्या आय षयाशी झगडण्याुंत, कतवव्याुंच पालन, 

उदरहनर्ाविासाठी अथावजवन करण्याुंत, , कौट ुंहबक जबाबदार् या पार पाडण्याुंत व्यग्र असणार 

आिते. जेआपल्या अपत्याुंबाबत ि े करणारनािीत त्याुंची अपत्य त्याुंच्या ’असल’ेपणींच 

’र्हडलोपार्मजता’र्रून र्ादहर्र्ाद, हर्तुंडाकद आय ध एकमेकाुंर्र उगारणार आिते, आहण 

त मच्या ’मिाहनर्ावणा’ची प्रतीिा करण्याुंतच आपल्या आय षयाची इहतकतवव्यताुं मानणार आिते. 



त मच्या स्र्कष्टार्मजत मालमत्तेच े तेच फक्त र्ारस आिते याबाबत त मच्या 

म लाबाळाुंना िक्काची न सती िमींच नािी तर शतप्रहतशत हनहश्चतीच असते. 

त मच्यासारखा साठ्ोत्तर ’र्र्मधषण ’ स्र्त:च्या ’आरोग्य-सुंपदा’ या पैकी 

कशाचीिी दरे्ाणे-घेर्ाण करण्यापलीकड ेपोिोचलेल ेअसताुंत. कारन आरोग्य ि ेकधीच पैशाुंनी 

हर्कत घेता येत नािी, ि े त म्िाला एव्िाुंना पटललेुं असतुं. आताुं पैसा.. मग तो ककती 

हमळर्ायचा ? लाख ? दिा लाख ? कोटी ? दशकोटी, अब्ज ? िा ज्याचा त्याचा प्रश्न आि.े पण 

एक कायम ध्यानाुंत ठेर्लुं पाहिजे आपण सर्ाांनी की एक िजार एकर उत्तम प्रतीच्या हपकाऊ 

जहमनीमधे घेतलले्या िात हपकापैकी एकट्याला फक्त तीन िाुंड्ाुंचा हशजर्लेला िात एका 

कदर्साुंला, आहण िजारो मिालाुंची मालकी जरी त मच्या गाुंठी असली तरी केर्ळ बिात्तर 

चौरस फूट जागा त म्िाला रात्री झोपण्यासाठी लागते. आहण जोर्र, त म्िाला उदरहनर्ाविासाठी 

प रेस अन्न हमळतय आहण त म्िी जर्ळ प रेसा पसैा बाळगून आिाुंत तर मग त मचुं उत्तम चाललुं 

आि ेअसुं म्िणायला िरकत नसार्ी, नािी काुं? म्िणून आनुंदी, प्रसन्न रािा.  

अडचणी क णाला आहण क ठल्या क ट ुंबाुंत क रब री नसताुंत ? द सर् याुंच्या आमदनी, 

लौकीक, प्रहसद्धी, सामाहजक प्रहतष्ठा याुंच्याशी स्र्त:च्या तत्सम बाबींची त लना करीत बस ू

नका. प ढची हपढी ककती यशस्र्ी िोते आि,े म लाबाळाुंच्या प्रगतीचा आलेख उद ्गामी आि ेकी 

नािी याकड े बारकाईने लिपूर्वक नजर ठेर्ा. आहण द सर् याुंच्या आनुंद, प्रकृती आहण 

दीघावय षयाचुं गमक साध्य करायचा प्रयत्न करा. जे बदल करणुं त मच्या आर्ाकयाबािरेचुं असेल 

त्याुंच्या फुं दात उगा पडू नका. तो र्ेळेचा अपव्यय तर ठरेलच आहण त मच्या अनारोग्यालािी 

कदाहचत कारणीिूत ठरेल. 

त म्िाला स्र्त:लाच अखरे ’स्र्ाुंत:स खाय’ जगण्याचा आहण सुंतोष हमळर्ण्याचा 

प्रयास करार्ा लागेल. त मच्या हचत्तर्तृ्ती जोर्र प्रसन्न आिते, तोपयांत ’गोड गोष्टी’, बक हळच्या 

तळाशी हमळताुंत तशा स गुंहधत स्मृतींचीच काुंस धरा. स्र्त:ला ’छान’ र्ाटेल अशा कािीतरी 

कृती, कतवव्य, समाजकायव रोज करायची सर्य अुंगर्ळणी पाडा. गुंमत असते त्याुंत आहण र्ेळिी 

छान जातो िा एक ’बोनस ्’ फायदा.. 



एक कदर्स ’आला तसा गेला’ तर त मच्या साठ्ाुंतला एक कदर्स ’कमी’ झाला, 

तोच कदर्स त म्िी ’आनुंदमयी’ केलाुंत तर त म्िाला तो ’हमळाला’ असुं ि े साधुं गहणत आि े ! 

’प्रसन्नर्दना’ला रोगराई स द्धा र्चकते, आहण लाुंब पळते, ’ साहजरे’ असाल तर व्याधी लर्कर 

बर् या िोताुंत, आहण दोन्िी... म्िणजे आनुंदी आहण ख शिाल असाल तर आजारपण येतच नािी. 

हशर्ाय उल्िहसत हचत्तर्ृत्तीनुं, स्र्च्छ सूयवप्रकाुंशाुंतला व्यायाम, न्यािारींत आहण िोजनाुंत 

प रेशी जीर्नसत्र्, िारुं असलले,े हर्हर्ध ’जायका’र्ाले पदाथव याुंचा समार्ेश केलाुंत तर, खात्री 

बाळगा की प ढची र्ीस-तीस र्षव त मच्या आरोग्याला काुंऽऽिीऽऽिी धोका नािी. 

सगळयाुंत मित्र्ाचुं म्िणजे स्र्त:च्या आजूबाजूला बहुतेक र्ेळ ’आनुंदहर्िोर’ 

र्ातार्रण रािील याची दिता घ्या. आहण हमत्रमुंडळ ? त्या हशर्ाय आय षय असूुंच शकत नािी 

कोणाचुं; खरुं की नािी ? तो एक मित्र्ाचा ऊजावस्रोत असतो रोजच्या जगण्याुंतला. त्याुंच्या 

आहण त्याच्या हशर्ाय अहस्तत्र्? उघड्ाबोडकया माळार्रच्या एकाकी, श षक, हनषपणव 

र्ृिासारखुं ! त्याला काय असणुं म्िणायचुं ? अिो म्िणून ठेर्लुं ना..क णीतरी.. 

’चनदकाचे घर (स द्धा चालेल एकर्ेळ, पण) भ, असार्े शेजारी’ 

तेंव्िा.. श िचे्छा... 

िो, आहण ’साठ्ोत्तरी’ साजर् या करणार् या त मच्या स हृदाुंना िी ’हर्चार=आिरे’ 

नक्की द्यायला हर्सरू नका !! 

***** 

  



मकव टाुंची प च्छ 

 

 

िी ना तक्रार अथर्ा र्ेदनाुंची यादी 

िहर्षयाुंतल्या बदलाुंची आि,े 

नोंद घ्यार्ी अशी नाुंदी. 

पण ढळू नका चळू नका, ख शीत रािा,  हन:शुंक हनचचत 

आज तरी स हर्धाुंची आपणा क णाला नािी िाुंत 

आला कदर्स मजेंत जगा, बदल तर िोतच रािाणार, 

उत्क्राुंतार्स्थेंत, या प ढेिी मकव टाुंची प च्छ गळूनच जाणार 

या ’नर्ाुं’ची नर्लाई बहुधा आताुं न रली हन सरली 

’गर’ सगळा सुंपून गेला आताुं फक्त ’सालुं’ उरली 

..तर.. 

या, त मच्या-माझ्या ियाुंतींत, क णाला त्याच्यात्याच्या दहृष्टकोनाप्रमाणे आर्डो 

र्ा नार्डो, पण कालान परत्रे् लोप पार्त जाणार् या ककर्ा पररर्तवन पार्त जाणार् या नऊ बाबी 

’स ख’सोयी, ’रोजमराकी चजदगी’ स सह्य करणार् या स हर्धा, ...त म्िी त्या 

बदलाुंसाठी तयार असा ककर्ा नसा... क ठल्या ? 



टपाल-कायावलयिीन सुंञापनाला सामोरुं जायला तयार रािा. कारण त्याुंची 

अथवव्यर्स्था इतकी ढासळलेली आि ेकीं त्याुंतून बािरे पडण आहण फार काळ कायवप्रर्ण रािाणुं 

त्याुंना याप ढ अर्घड आि.े 

ई-मेल ्, फेड्  एकस्  आहण यूपीएस्  िया इतकया कमी खर्मचक आहण र्ेगर्ान 

सुंञापन स हर्धाुंनी, कागदी पत्राुंच, टपालानुं यणेा-जाणार् या सुंदशे र्िनाचुं जग जण ूसुंप ष्टाुंत 

आणलुं आि.े कारण आज अनार्श्यक माहितीपत्रकाुंचा ’कचरा’ आहण कागदी हबलाुंची, धूळ 

खात पडणार अडगळ आहण रद्दी ह्या ’तापदायक’, या सदराुंत मोडल्या जाताय् त ! 

धनादशे.. 

इुंग्लुंड् मध,े इसर्ीसन २०१८ च्या अखेरीपयांत, धनादशेाची बोळर्ण करण्याचे 

प्रयत्न स रू झालेत या आधीच. कारण अिरश: कोट्यर्धी डॉलस्व  केर्ळ धनादशे र्टहर्ण्याच्या 

प्रकक्रयेर्र खचव िोण्याचा िार  दशेाच्या अथवव्यर्स्थेर्र दरर्षी पडतो. के्रहडट काडवचा र्ापर 

आहण सुंगणकाद्वारे व्यर्िार या दोन्िीिी पयावयाम ळे िळूिळू धनादशेाुंचा र्ापर बुंद िोत 

चाललाच आि.े आहण पयावयानुं टपाल कायावलय स द्धा या म ळुं ’कायवरहित’ िोण्याचा सुंिर् 

आि.े कारण त म्िी त मची दयेक जर मिाजालातफे हमळर्त आहण िागर्त असाल तर मग ती 

टपालाने दरे्ाणघेर्ाण करण्याचा प्रयास र्ाचतो आहण पयावयानुं टपालकायावलयाुंच बरचसुं काम 

स द्धा ठप्प िोतुं. 

र्ृत्तपत्र, हनयतकाहलक म्िणजेच दहैनक, साप्ताहिकुं  ककर्ा माहसकुं ... 

त म्िी साुंगा, तरुण हपढीच्या प्रहतहनधींपैकी ककतीजण रोजचुं र्तवमानपत्र ककर्ा 

एखाद हनयतकाहलक हनयहमतपणे र्ाचताुंत ? िाताच्या बोटार्र मोजण्याइतके स द्धा नािी. 

कारण त्याुंना सकाळी उठून घाईघाईनुं सगळी आहन्िकुं  उरकून त्याुंच्या ’दफ्तरी’’ दाखल व्िायचुं 

असतुं. क ठून हबचार् याुंना र्ेळ हमळणार ? ककत्येकजण तर म कद्रत माध्यमाुंशी फारकत घेतललेेचुं 

असताुंत. िहर्षयाुंत ’दधूर्ाला’ आहण ’धोबी’ याुंचीिी िीच दशा िोणार बहुधा.. म्िणजे तेिी 

’येणुं’ ि ेलोक बुंद करनार... म्िणजे द धाच्या गोळया आहण ’क्रीज् लेस ्’ कापडाच्या ३/४ चड्ा 



आहण 'टी-शटवस् चा र्ापर र्ाढरू्न.. अिो त म्िाला चल्त्ध्र्हनसुंचार्र मिाजाल उपलब्ध 

झाल्यार्र कोण घरी ’र्तवमानपत्राुंच्या घड्ा उघडत-घालत बसणार ? उगाच रद्दी.. झालुं, ? 

म्िणजे रद्दीर्ाल्याुंच्या पोटार्रस द्धा पाय.. उद्या प्रकाशक आहण हर्पनक अॅपल ् सारख्या 

सुंस्थाुंबरोबर िातहमळर्णीकरून ’मूल्याहधहष्ठत’’ मजकूर-सेर्ा दणे्याची सुंकल्पना राबर्तील.. 

अुं िुं त्याुंना ती राबर्ार्ीच लागेल अन्यथा दशेोधडीला लागतील हबच्चारे ! 

प स्तकुं  

त म्िाला र्ाटतय ना की त म्िी त मच्या िाताुंत प स्तक घेर्ून त्याची पानुं उलतत 

आरामाुंत र्ाचत पडून रािाल. मलािी, माझ्या आर्डीच्या सुंगीता बद्दल तसुंच र्ाटत िोत. की 

माझ्याकड ेध्र्हनचकती असेल आहण मी ती पाहिजे तेंव्िा र्ाजर्ून ऐकू शकेन. आहण तसुं िोतिी 

िोतुं पण जोपरुंत मला आय ट्यून्स् र्र, जर्ळ जर्ळ हनम्म्या ककमतींत तीच गाणी.. अगदी 

अद्ययार्त.. ’उतरर्ून घणेुं शकय झालुं नव्ितुं ककर्ा ते तुंत्रञान मािीत नव्ितुं तोपयांत. आहण ते 

स द्धा घराच्या बािरे न पडता, हर्नासायास ! प स्तकाुंच्या बाबतींतस द्धा... माझ्याकडून हलहून 

घ्या की.. त म्िाला तोच अन िर् येणार आि ेनहजकच्या िहर्षयाुंत.  हर्नासायास, घरबसल्या, 

मिाजालाुंतल्या प स्तकाुंच्या द कानाुंत जारू्न प स्तकाुंचे अहिप्राय, परीिणाुंचा तौलहनक 

अभ्यास करून, त म्िी पाहिजे ते प स्तक, हनम्म्याहून कमी ककमतींत र्ाचू शकणार आिाुंत 

मिाशय ! आिाुंत क ठुं  ? फरक एर्ढाचुं की पानुं बोटाुंनी ’उलटा’यच्या ऐर्जी त म्िाला ती 

’हकलक् ’ करायला लागणार आिते. त म्िी त्या मजक राुंतल्या आशयाच्या मध्यिागी हर्राजमान 

िोत, आपण प स्तक िाताुंत धरण्याऐर्जी सुंगणक’ नार्ाच्या एका स हर्धे समोर बसलो आिोत 

याचुं कालाुंतरानुं हर्स्मरण िोणार आि े त म्िाला, आहण एक कदर्स या सर्यीचेिी ग लाम 

िोणार आिाुंत. 

सर्वसामान्य दरूध्र्हनसुंच जोडणी: 

जर त मचुं क ट ुंब एकत्र क ट ुंब पद्धतीचुं नसेल आहण त म्िी कदर्साुंत, 

दरूध्र्हनसुंचाचा स्थाहनक सुंपकावसाठी खपू उपयोग करीत नसाल तर अशा पररहस्थतींत, त म्िी 



सर्वसामान्य दरूध्र्हनसुंच जोडणीऐर्जी सािाजीकच, चलत्ध्र्हनसुंचालाच पसुंती दणेार ना ? 

काुंिी लोक केर्ळ ’सर्यी’नुं अशी जोडणी ठेर्ताुंतिी, पण त्याुंच्या ि ेलिाुंत येत नािी की काुंिी 

अनार्श्यक सेर्ाुंसाठी उगाचच त्याुंना श ल्क िरारे् लागतुं. आहण बहुतेक सर्व 

चलत्ध्र्हनजोडणीसुंस्था त म्िाला त्याच दराुंत सुंपकावची स हर्धा दतेाुंत. 

सुंगीत: 

नर्नर्ीन सुंगीतकार गायक हर्हर्धप्रकारच्या सादरीकरणाचे अनेकहर्ध आहण 

खरोखरुंच अप्रहतम प्रयोग करून पािातािते पण द दरै्ाची गोष्ट अशी की, मिाजालार्रच्या 

उपलब्ध सुंगीताचुं बेकायदशेीर ’अपिरण’ आहण र्ापर याम ळुं िी सगळी सजवकता, प्रयास र्ाया 

जाताुंत की काय अशी िीती र्ाटण्याइतकी पररहस्थती गुंिीर झाली आि.े सद्यहस्थतींत सुंगीत-

तबकड्ा हनर्ममती सुंस्थाुंनास द्धा पूर्ीचा उत्साि राहिललेा नािी आहण आहण हचत्रर्ाणीच्या 

’आक्रमणा’म ळुं ’ध्र्हनप्रिेपणा’ला श्रोता नािी. िव्यास यशहस्र्तेचा आहण मत्सर यशस्र्ी 

झालेल्याुंचा अशी द धारी तलर्ार चालतेय ती मात्र स राुं’र्र. हशर्ाय ज न्या जमान्याुंतल्या 

गायक-गाहयकाुंची गीतुं अजून श्रोत्याुंच्या मनाुंत रुुंजी घालतायत ि ेआणखी एक कारण. सुंगीत 

मैकफलींची अर्स्था याहून काुंिी र्ेगळी नािी. 

या हर्धानाुंच्या प षट्याथव, स्टीव्ि नॉपर् चुं, स्र्नाशाचा िव्यास.. "Appetite for 

Self-Destruction" ि ेप स्तक र्ाचणुं आहण "Before the Music  Dies."या शीषवकाचा एक 

लघ पट त म्िी बघण आर्श्यक आि ेअसुं मला र्ाटतुं ! 

हचत्रर्ाणी: 

मिाजालार्र उपल्ब्ध असलले्या कथापटाुंच्या प्रर्ािा.. अुं िुं. धबधब्याम ळुं  

लोकाुंचुं त्यासाठी हचत्रर्ाणीच्या छोट्या पडद्याला शरण जाणुं, हचत्रपटगृिाुंत हतककटुं काढून 

जाण्यापाठोपाठचुं बुंद झालय जर्ळ पास! हशर्ाय हचत्रपटाुंव्यहतररक्त, हर्हर्ध मनोरुंजक 

खेळ..आहण ’बरुंच’काुंिी सुंगणकार्र केर्ळ काुंिी ’हकलकस ्’च्या अुंतरार्र िात जोडून उिुं 

असताुंना कोण फ काचे कथापट पािाणार ? prime time' असा आता म ळी राहिलाच नाहिये.. 



हशर्ाय हचत्रर्ाणीच्या पदद्यार्रचे तद्दन हिकार कथापट, दर चार हमहनटाुंनी चार हमहनटे 

पिाव्या लागणार् या हनरथवक, हनरुपयोगी जहिराती याुंचा उबग आताुं सर्वसामान्य जनतेला येरू् 

घातलाय. आताुं िळूिळू हचत्रर्ाणी र्ाहिन्याुंनी गाशा ग ुंडाळायला िर्ा कारण ’त्याुंना’ पाहिजे 

ते प्रेिकाुंनी बघण्यापेिा, प्रेिकाुंना त्याुंच्या आर्डीचुं मनोरुंजन हनर्डण्याचुं स्र्ातुंत्र्य 

सुंगणकीय मिाजालाच्या हिहतजार्र तळपायला लागलुंय ! 

’त मच्या’ मालकीच्या काुंिी गोष्टी: 

त मच्या खास खाजगी अशा काुंिी र्स्तू, गोष्टी, बाबी ज्या आजिी त मच्या घराुंत 

अहस्तत्र्ाुंत आिते, त्या कदाहचत उद्या हतथुं नसल्या तर चक्रार्ून जारू् नका. त मच्या 

सुंगणकाची Hard-drive, त मच्या सुंगणक प्रनाली ज्याचाुंत आिते आहण ज्या त म्िी पाहिजे 

तेंव्िा सुंगणकाच्या Hard-driveमध ेसमाहर्ष्ट करू शकता त्या त मच्याकडच्या CD, DVD र्र 

असतील ना ? पण आताुं ‘आपल् . माय् क्रोसॉफ्ट् , गूगल्  सारख्या सुंस्था याप ढ त्याुंच्या सेर्ा बुंद 

करतील आहण त म्िी त मचा सुंगणक स रू केलाुंत की मिाजालच एक सेर्ाप्रणाली म्िणून काम 

करायला लागेल आहण चर्डोज् , गूगल् , मॅक् OS र्गैरे सगळे मिाजालाचे ग लाम िोतील. त म्िी 

एखाद्या हचन्िार्र हकलक्  केलुंत की मिाजालाचुं मिाद्वार उघडले आहण काुंिी ’र्ाचर्ायचुं’ 

असेल तरीिी मिाजाल त्याचुं ग्रिण करून त्याला ’ग्रिण’ लागणार नािी याची काळजी घेईल. 

अथाांत ’ते’ या मिाजालार्रच्या अब्जार्धीगोष्टींमध्ये िरर्ून जाईल काुं ? 

’आपल्या’ असणार् या बहुतेक गोष्टी कचर् यासमान िोतील काुं.. आहण छायाहचत्राुंचा त म्िी 

जपलेला सुंग्रि, जपलले्या प स्तकाुंतलुं मोराचुं पीस ककर्ा जाळीदार चपपळ पान, एखादी 

मित्र्ाची CD ? या अमूल्य गोष्टी, ज्याुंच्याशी त मच्या अलर्ार िार्ना हनगडींत आिते त्याुंचुं 

काय िोईल ? मािीत नािी... 

आहण शेर्टी.. अथावतचुं 

’स्र्त्र्’ ’सत्र्’ आहण ’सुंपृक्तता’ 



गतस्मृतींत रमण्याचा आनुंददायी अन िर्, स्र्त:शी जपलेल े अनमोल िण, 

त्याुंचा प न:प्रत्यय नािी तरी आठर्णी, ि े आपलुं नेिमीचाच एक स्र्प्न, असोशी असते. ते 

’खाजगी’ पण आताुं सुंपलुंच आि.े कारण बारा महिने चोर्ीस काळ त मच्या अर्तीिर्ती, 

रस्त्यार्र, घराुंत त मच्या सुंगणकार्र, चलत्ध्र्हनसुंचाचर छायक त मच्यार्र पिारा दतेािते. 

त म्िी क ठे आिाुंत, काय करताुं आिाुंत, अगदी अिाुंश-रेखाुंशासि रठकाणाच्या अचूक 

माहितीसि त मचुं ’स्र्त:’शी असणुं, त मचुं स्र्त:चुं अर्काश ओरबाडतािते. त मची खरेदी, 

त मच्या सर्यी लकबी, या सगळयार्र ’त्याुं’चुं हनयुंत्रण असणार आि.े त मची खरेदी. पसुंती ’ते’ 

बदलतील ककर्ा अगदी रद्द स द्धा करतील उद्या...! आिाुंत क ठुं  ? 

फक्त एकच गोष्टुं आपल्या ताब्याुंत रािाणार..अगदी खात्रीपूर्वक...म्िणजे आपल्या 

’स र्णवमूल्य स्मृती. 

असो.. ि ेिी नस ेथोडके.. 

पण सार्ध.. 

उद्या ’अल्झाय् मस्व ’.. ककर्ा ’स्मृहतभ्रुंश’ त्याुं पासनूिी त म्िाला र्ुंहचत करू शकेल 

’स्मृहतिुंशात्  ब हद्धनाशो 

ब हद्धनाशात्  प्रणश्यती 

***** 

*** 

  



 

’चार गोष्टी..न परतणार् या’ 

 

 

एक सधन स्त्री, एका हर्मानतळार्रच्या प्रतीिालयाुंत, आपल्याला घेर्ून 

जाणार् या हर्मानाची र्ाट पािात िोती. कदाहचत बराच र्ेळ प्रतीिा करार्ी लागेल या 

हर्चारानुं हतनुं, दरम्यानच्या मनोरुंजनासाठी, र्ृत्तपत्र-हर्के्रत्याकडून काुंिी हनयतकाहलकाुंची 

खरेदी केली, आहण सुंिाव्य ’ि धाशमनाथव’ काुंिी खाद्यपदाथाांचीिी बेगमी केली. 

बाईसािबे, खररदलेल्या र्स्तूुंसि, परत प्रतीिागृिाुंत  दाखल झाल्या आहण 

आपल्या आरामदायी आसनाचुं अहधग्रिणकत्याव झाल्या. काुंिी कालार्धीनुंतर, त्याुंच्या 

शेजारच्या आसनार्र एक गृिस्थ येरू्न बसला आहण िाताुंतलुं हनयतकाहलक चाळू लागला. 

बाईसािबेाुंनी, हनयतकाहलकाुंतला एक लेख र्ाचायला स रुर्ात केली आहण 

बरोबरच्या खाद्यपदाथावतलाुं एक तोंडात टाकला. गृिस्थानुंस द्धा बाईसािबेाुंच्या कृतीची अगदी 

नकळत प नरारृ्त्ती केली आहण खाद्यपदाथावतला एक घेर्ून तो चघळू लगला. 

बाईसािबेाुंच्या ि ेलिाुंत आल्यार्र त्याुंच्या कपाळाला एक आठी पडली...पण, 

’जाऊ द े! अनर्धानानुं झालुं असले कदाहचत..’ या हर्चारानुं त्याुंनी द लवि केलुं, आहण आणखी 

एक ’घास’ उचलला आहण ग्रिण केला. थोड्ा र्ेळानुं, गृिस्थानुं, एखादी प्रहतहिप्त कक्रया 

घडार्ी तसुं, खाद्यकक्रया स रू ठेर्ली आणखी एक घास उचलून, खायला स रुर्ात केली. 

गृिस्थाच्या प्रत्येक कृतीबरोबर, बाईसािबेाुंचा पारा चढतच िोता, पण मन 

धास्तार्लुं िोतुं, ’उगाच र्ादार्ादी र्ाढेल’ म्िणून त्या जरी, मूग हगळून गप्प िोत्या, तरी 



सुंतापापोटी उद्भर्लले्या बेचैनीम ळुं, मनोमनी गृिस्थाला हशव्याशापाुंची लखोली र्ाितच 

िोत्या, आयत्या हब्ळार्र नागोबा, मेला !’ र्गैरे, र्गैरे.. 

करताुं करताुं, र्ाचनाुंत मग्न दोन्िीिी सिप्रर्ाशाुंपैकी गृिस्थाच्या लिाुंत आलुं की 

खाद्यपदाथावचा एकच त कडा उरला आि े आुंता. त्यानुं त्याचे दोन समान िाग केले आहण 

त्यापैकी एक हशल्लक ठेर्ून द सरा खाऊन टाकला. ’आता मात्र िद्द झाली याच्या हनलवज्जपणाची’ 

असुं म्िणत बाईसािबे हतररहमरीनुं उठल्या. आपलुं सामान बरोबर घरे्ून सुंतापदग्धार्स्थेंत 

त्याुंनी आपल्या हनयोहजत रठकाणी ताडताड हनगवमन करत्या झाल्या. 

इहच्छत स्थळी पोिोयच्या आधी, प्रसाधनगृिाुंत जाऊन त्याुंनी, झाल्या 

प्रसुंगातल्या, त्या गृिस्थाच्या गिवणीय र्ागण कीच्या क्रोधानुं, कपाळार्र, कानशीलार्र, 

नाकाच्या टोकार्र, जमलेल ेघमवचबद ूरटपण्यासाठी, ’पस्व ’ उघडली आहण... 

बाईसािबेाुंचा चेिरेा त्याुंनाच समोरच्या आरशाुंत बघर्ेना.. इतका उतरला 

िोता.. क्रोधाचे, नाराजीचे, काुंिीिी न करता आल्याच्या घ समटीचे सगळे रुंग उतरले िोते एका 

िणाुंत... कारण त्याुंनी खरीदललेे खाद्यपदाथव त्याुंच्याच पस् वमध ेनीट अर्ग रठतार्स्थेंत, स खरूप 

िोते. त्याुंनी र्ाचनादरम्यानुं उपिोग घेतला िोता तो त्या गृिस्थानुं खरेदी केलले्या पदाथाांचा... 

ज्याच्यार्रच्या रागानुं, गेला जर्ळजर्ळ तासिर त्या ध मसत िोत्या.. बाईसािबेाुंनी खहजल 

मनानुं, त्या गृिस्थाुंना, त्याच जागी शोधण्याचा प्रयत्न केला... पण  तो गृिस्थ पण मागवस्थ 

झाला िोता तोपयांत... एका र्ेगळया समाधानानुं. जर्ळच्या र्स्तूला िागीदार हमळाल्याच्या 

समाधानानुं… 

पण आता काुंिीिी िोरू् शकत नव्ितुं...दोघाुंचे मागव हिन्न झाले िोते. परत कधी 

िेट िोईल याची श्यकयता प सटशीिी नव्िती.. िाताुंत िोता फक्त पश्चात्ताप...आहण मनाुंत 

आय षयिर क रतडून खाणारी खुंत... 

’अशी पाुंखरे येती, 

आहणक स्मृती ठेर् नी जाती.. 



दोन कदसाुंची (दोन घडीची..म्िणूया िर्ुंतर..या गोष्टीच्या सुंदिाांत ) भ रुंगत सुंगत, 

दोन िणाुंची नाती !!’ 

या गीता प्रमाणे ककर्ा 

’माडग ळकराुंच्याच गीत रामायणाुंतल्या, ’पराधीन आि ेजगती प त्र मानर्ाचा’ 

या, िरत िटेीच्यारे्ळी, ’परत चला दादा, परत हसव्िासनाचुं अहधग्रिण करून राज्यशकटाचुं 

हनयुंत्रण िाती घ्या..’ अशी कळकळीची हर्नुंती करणार् या परमहप्रय बुंधचू आहण आयोध्यचे्या 

जनतेचुं साुंत्र्न करीत समजूत घालणार् या श्रीरामाच्या तोंडी, आय षयाचुं िणिुंगूरत्र्, हृद्य 

शब्दाुंत माुंडून अजरामर केलेल्या गीताुंतील ओळीप्रमाणॆ.. 

’दोन ओंडकयाुंची िोते सागराुंत िेट 

एक लाट तोडी दोघा प न्िा नाहि गाुंठ’ 

तर कथेचुं  तात्पयव: 

चार गोष्टी या जगाुंत अशा आिते की त्या हनसटल्या की परत ’िाुंहसल’ नािी िोरू् 

शकत.. 

एक : फेकललेा दगड 

दोन: उच्चारललेा शब्द 

तीन: न कसानीला कारणीिूत झाललेा, घडलेला प्रसुंग आहण, 

चार: सरलेली र्ेळ !! 

***** 

  



 

जगण्याचा ’३१ माचव’ 

 

 

परर्ा, माझा शाळेंतला र्गवहमत्र िेटला. शाळेंत असताुंना खूपच हुशार िोता तो. 

इतका की त्याला एखाद्या हर्षयाुंत हमळालेल्या ग णाुंपेिा मला सर्व हर्षयाुंत हमळालेल्या 

ग णाुंची बेरीज स द्धा कमी असायची. अथावतचुं तो र्ार्मषक परीिेंत पहिला तर आम्िी काुंिी 

दयाद्रवहृदयी ग रुजनाुंच्या कृपेने, र्रच्या र्गाांत ढकलल ेगेलेल.े.. असो.. 

तर त्याला म्िटलुं ’बर् याच कदर्साुंनी िेटतोय्  आपण.. आज सुंध्याकाळी ये ना 

घरी ! जरा बस.ू..गप्पा मारत..’ (आजकाल ि ेस्पष्ट करायला लागतुं, नािी तर लोक काुंिीबािी 

अथव काढीत बसताुंत उगा !) भ तर म्िणला, ’नको बाबा माचव अखेर आि.े सगळे हिशेब च कते 

करून ताळेबुंद करायचाय् . एका पैशाची तफार्त झाली तर सरकारी हिशेब तपासनीस जीर् 

खातात..’ 

’ठीकै बाबा.’ म्िणून हनरोप घेतला आहण बोरकर..’बाकीबाबाुं’च्या दोन कहर्ता 

आठर्ल्या,पहिली 

हर्झरू्न दीप सारे, मी चाललो हनजाया 

आताुं अशाश्वताची उरली म ळी न माया 

आहण द सरी 

आताुं माझ्या व्यथाकथा क णा न येती साुंगता 

र्ृथा त्याुंना काुं दषूण, ना ये मलाच साुंगता 



मनाुंत आलुं ! जगण्याच्या अखरेच्या कदर्शी, सगळयाुंनाचुं ताळेबुंद द्यायचा 

असतो आपापल्या कमाांचा, पाप-प ण्याचा...     

नािीतरी, कहर्र्यव रॉय ककणीकराुंनी त्याुंच्या रुबायाुंमधे म्िटल्या प्रमाणे 

इहतिास घडहर्ला त्याुंची झाली कीती 

इहतिास त डहर्ला त्याुंची दहेखल कीती 

तेंव्िा, आपण इहतिास घडहर्ला की त डहर्ला ? त्याची नोंद झाली ककर्ा नािी ? 

सऽऽगळे जमा-खचव स्मरून.. 

सगळे हिशेब द्यार्े लागताुंत बुंद करून खाती, 

टाुंक मोडून जार्ुं लागतुं, सोडून नातीगोती 

मोि, माया, द्वषे, मत्सर, ममता, प्रेम, लळा, 

नार्ुं र्ेगळीरे्गळी तरी खेळ खोटा सगळा 

िाता र्र-खाली तोर्र ’तेर्र’ उधळायचे 

धकधक थाुंबली की मग फक्त ’लाकूडुं’ उचलायचे 

पण या हिशेबाुंत राहून जातो मरण्याला आललेा खचां 

म्िणतील, ’कसुं फेडायचुं ि े? थोडुं काुं झालय ् घरचुं ?’ 

कारण अिो.मिागाईच्या तापल्या तव्यार्रचुं.. 

मिागलय ् मरण स द्धा, दमड्ा लागत्याुंत लई 

पड झड, रोग राई, िजार तोंडाुंची खाई 



तपासणी अन्  औशीधपाणी, दतेय कोण फ काट ? 

कद्रार्लेल ेआप्त, पाहून मरणारा जातो म काट 

लिानग्याुंन्ला र्ाढर्ायचुं की म्िातार् याुंना जगर्ाय् चुं ? 

उलट न पडतोय घास, पाणी तरी बळुं िरर्ायचुं.. 

उध्र्व लागला तरी लार्त्याुंत नाकाड्ार्र नळी 

इहस्पतळाची िर करायला उिी दागदराुंची फळी 

’म लग्याला यायला येळ लागल ? ठेर्ा शीतगृिाुंत’ 

माती झाली तरी सैल सोडार्ा लागत या िात 

हतरडीचे बाुंबू हन हनखार् याला कोळसा, 

नाई सस्त स तळ बी आर्ळायला ’र्ासा’ 

आता नािी येणे जाणे, गात र्रात हनघते, 

िजनी नी टाळकरी का िौ फ कटाुंत येते ? 

हचरीहमरी द्यार्ी लागते, िेटायला ’पास ्’ 

जगन्याला तर िायेच, पर मरनाला बी त्रास ? 

तूप साज क ककरर्ुंत मागतोय्  ’धाडतो’ म्िनतोय्  ’स्र्गाांत’ 

डोरल्याुंतल्या र्ाट्या बी िळूच घालताुंत हखशाुंत 

सरणार्र लाक डफाटा अखेर लागतोचुं जाळाया 

कर्टी फ टेस्तोर्र कोण असतो आुंसर्ुं ढाळाया ? 



द्या फेकून रानाुंत, हर्सरून स रक तलेल ेिात 

आजचुं हजणुं जगून घ्या, कशाला उद्याची बात ? 

कोल्िी क त्री ’मातीमोल’ खाउन, दहेतल तरी द र्ा 

उरल्यास रल्या त कड्ाुंच म ुंग्या करहतल रर्ा 

आत्मा म्िनुं जातो र्र आिाळाुंत र्स्तीला 

हततुं क ठुं  जागा िाई ? गदी आहलया िरतीला ! 

एखादी सकाळ उजाडते मळि घेर् न मनाुंत 

प्रश्न उठर्तो काहूर, घ मतो स्र्त:च्याच कानाुंत 

आय षय अुंगार्र येतय्  हमत्रा ! सुंपायचुं कधी रे सगळुं ? 

आुंतल्या आुंत कोंडतोय जीर् ,चार्ी गिाळ, बािरे न सतच टाळुं 

जगणुं बरोबर घेऊन आलुंय, मरणाचा र्सा , 

म्िणून िोगला िरेक िण, िरून घेतला पसा 

खोटुं खोटुं जगायला खरीखरी िर्ा हन श्वास 

नर्ी र्स्त्रुं ? नको.. आताुं ’कोर् या’चाच ध्यास 

हतकाटण्यार्र नको मडकुं .. नको कमवकाुंडुं 

आलुं तसच जाऊद्या गळकुं  फ टकुं  िाुंड 

त झी मदत काय हमत्रा, या ’कायाांत’ िोणार 

आसर्ुं गाळणारे सगळे माघारी घालर्णार ? 



आपल्या माघारी उरलेल्याुंना, आपलुं मरण िा ’आुंत बट्ट्ट्याचा’ व्यर्िार र्ाटू नय े

म्िणून मग म्िणायचुं.. 

( िी िार्ना, मी माझ्या ’नित्राुंचे कदर्स’ या नव्या प स्तकाच्या मलपृष्ठार्र 

माुंडली... की साुंडली म्िणू ? पण आि े! ) भ 

मी गेल्यार्र, नको चपड र्ा, नको तेरर्ा, नको कदर्ा, 

दान करुनी पाथीर्-नेत्र,  द्या, मज मरणा, आयाम नर्ा 

श्वास जोर्री हनयहमत चाले, िार् गाठते पररसीमा 

हनजीर् माती उरे शेर्टी, म ुंग्या करती रर्ा रर्ा 

आठर्णींचे नाते असते अहधक करोनी अश्रूुंशी, 

हर्रिाला हर्सरुनी त म्िी घ्या, म क्त, मोकळी स्र्च्छ िर्ा 

येइल जेंव्िा आठर् तेंव्िा गीत छानसे ऐका एक, 

स्र्राुंस जडल ेआतव खरे, अन्  स्र्र म्िणजेच खरा धार्ा 

मजपाठी पापाुंचे पाढे जनिो र्ाचा नेमाने 

नका चढर्  शब्दाुंची बेगहड तद्दन खोटी आि षणे 

माण स म्िण नी जगलो सार् या हर्कार, व्यसनाुंबरोबरी 

कोण िरीच्या लाल ेठेहर्हल तीथावची मागे झारी ? 

मनात हशरता आले तर सगळे कदसहतल बरबटललेे   

’गरळ ओकल ेनाहि’ म्िणा, स्मरुनी सगळे गोरे-काळे ! 



सुंहध हमळेतो साधू असती सज्जन, सुंत हन सुंन्यासी 

म्िणहर्ती जरर हन:सुंग  तरी ’मायेची’ कैसी ’पैदासी’ 

हशव्या-शाप कोणा कहध च कल,े दणे्याला र्ा घेण्याला 

स साट स टती ’ताप’स सगळे बोला हिडहर्त बोलाला 

क्वहचतच ञानोब्बा अर्तरतो ञानी, योगी अर्हनर्री 

हर्रळा असुंिर्ासम र्सतो य गुंधराच्या हृदयाुंतरी 

***** 

परत रॉय ककणीकर.. 

िा दोन घडीचा तुंबूहतल रे खेळ, 

या हर्दषूकाला नाहि रडाया र्ेळुं 

लारू्न म खर्टे नर्ा खेळ चल लारू् 

सोडून सार्ल्या पडद्यामागे जारू् 

            पडद्यामागे जार् ू

***** 

 

  



 

चि र्ैसत्यम्  

 

 

आजकाल सजग र्ृत्तर्ाहिन्याुंम ळे सगळुं जग, िीना-दीनाुंच, 

एकसमयार्च्छेदकेरून, आपल्या कदर्ाणखान्याुंत िणोिणी दाखल िोते असतुं. अगदी 

’चि र्ैसत्यम ्’ स्र्रूपाुंत. फक्त इथुं चिू असतो छायकाचा, कधी उघड तर कधी ’तिलका’ 

पद्धतीचा.. ’छ पा’ याुंतलुं दीनाुंच्या जग बहुतेक प्रिेकाुंना मािीत असतुं कारण ते, म्िणजे 

जनसुंख्येनुं जर्ळपास ७५ ते ८० प्रहतशत, सर्वसामान्याुंचुं हजणुं जगत असताुंना त्या जगाचाुंच 

एक घटक असताुंत. त्याम ळुं त्याुंना त्याचुं अप्रपू नसत. फक्त ती समर्ेदना, समद :खी बघून 

स्र्त:च द :ख िलकुं  करण्याची एक स हर्धा म्िणून स स्कारे सोडीत, च क् च क्  करीत, असल े

कायवक्रम ककर्ा र्ृत्ताुंकनुं बहघतली जाताुंत. 

पण िीनाुंचुं, म्िनजे िीन प्ररृ्त्तींचुं दशवन अशा र्ृत्ताुंकनाुंतून घडताुंना, या िीन 

प्ररृ्त्तींच्या सीमा जेंव्िा थोरामोठ्ाुंपयांत हर्स्तारलले्या समोर येताुंत, तेंव्िा मात्र ि े ’दीन’ थक्क 

िोताुंत’ ज्याुंच्याबद्दल आदरय क्त िीती, प्रीती, नाती बाळगलेली असताुंत ते, ’अशा’ प्रकरणाुंत 

ग ुंतलेल ेपािाणुं खूप कठीण िोतुं सर्वसामान्य जनाुंना ! 

काुंिी उदािरणुं... 

आनुंदाुंत कसे जगारे् ककर्ा जीर्नाुंत कसे यशश्ची व्िार्े र्गैरे, जनसामान्याुंच्या 

’स्र्प्नाुं’ना पुंख दणे्यासाठी , स रुर्ातीस छोट्या समूिाुंसमोर, शब्दसाुंिार उधळून, जखमेर्र 

फ ुं कर मारल्यासारखे करणारे एक बाबा, प ढेप ढ,े जरा नाुंर् कमर्ायला लागल्यार्र, मोठमोठ्ा 

सिागृिाुंमध े दशेाुंत प्रम ख शिराुंमध,े ककर्ा परदशेाुंत, मसीिा असल्यासारख े चिडायला 



लागललेे पाहिल ेआहण माझ्या मनाुंत एक हर्चाराुंचुं र्ादळ उठलुं. ि े  ’बाबा’ शिराुंत ककर्ा 

परदशेी हजथुं, धहनकाुंची र्स्ती जास्त आि ेअशीचुं रठकाणुं काुं बरुं हनर्डत असार्ेत ? कारण, 

’हजथुं सुंपत्तीचा पूर आहण अहत श्रीमुंती, हतथ कायमच हुरहूर आहण िीती’ ि ेसर्वमान्य र्ैहश्वक 

हर्धान ठरार्ुं इतकुं  सत्य आि े! रोजी-रोटी कमार्ण्यासाठी काुंिीच कष्ट करारे् लागत नािीत, 

मग करायचुं काय ? मग सगळी ’करमणूक’ िेत्र ढ ुंदाळून झाल्यार्र िी धहनक मुंडळी कधीकधी 

र्ेळ घालहर्ण्यासाठी असल्या बाबाकफबाच्या मागुं लागताुंत. प ढेप ढे अशा बाबाुंच्या प्रर्चनाुंना 

उपहस्थती, िी एक प्रहतष्ठचेी बाब िोरू्न बसत ेआहण मग ि े(सुंहध) भसाध ूआपल े’रुंग’ दाखर्ायला 

स रुर्ात करताुंत, आश्रम काढताुंत, अध्याहत्मक दौरे आयोहजत करताुंत, र्नौषधींच्या 

नाुंर्ाखाली अनेक घातक गोष्टींचा चक्क ’व्यापार स रू करताुंत. ि ेआपण सगळुं जर्ळपास रोज 

ऐकत बघत र्ाचत असतो. 

जनार्राुंच्या ग रकार्ण्यापेिा जशी िाकार् याुंचीच आरडाओरड जास्त असत े

तसुंच कािींसुं खर् या हर्िूती आहण हशषय़गणुं(ग) भ याुंचुं असतुं. ते हबचारे अशा, त्याुंच्यातल्या 

काुंिी अहनष्ट प्रर्ृत्तीच्या ’िोंदूुंम ळे नािक बदनाम िोताुंत 

प्राचायव कै. राम शेर्ाळकर ि े माझ े ज्येष्ठ हमत्र, सम पदशेक, हर्द्वान सल्लागार 

र्गैरे.. त्याुंचुं एक र्ाकय माझ्या कायम स्मरणाुंत आि.े ते म्िणायचे, ’लोकुं  आपल्याबद्दल बरुं 

र्ाईट बोलताुंत ना ? बोलू द्यार्ुं त्याुंना.. आपलुं काम आपल्याबद्दल खरुंखरुं काय ते बोलतुं.. 

बोलतुं त्यापेिा कदसतुं !’ अशा र्क्ता दशसिस्रेष  व्य त्पन्नाच्या काळाुंत त्याुंचा सिर्ास लािार्ा, 

ओघर्तुं ओजस्र्ी अस्खहलत र्कृ्तत्र् कानार्र पडार् आहण आज ते गेल्यार्र काुंिी र्षाांतच 

’र्क्तादशसिस्रधारे श’ू अशा नेत्याुंचे जनसामान्याुंना बोल लार्णारे बोल कानी पडार्े ? िाय रे 

द दरै्ा !! 

थोराुंचे का िो ’अस’े अखरेरस िोते ? 

थेराुंचे त्याुंच्या अर्डुंबर माजते 

क हण सनई त्यज नी स ुंद्री फ ुं ककत बसतो 



अन्  मृदुंग सारुन रटमकी बडहर्त गातो 

सरू् यास दार् नी ’पाठ’ उजळ  जग पािी 

जलधीची सोड न साथ. ओंजहळत रािी 

कहपलेस जखड नी क णी र्रािा प हजतो 

रुप्प्याचे ढकल हन पात्र कररट चारटतो 

क हण अहिनय करताुं खराच ठोसा दईे 

ककर्ा कोणाला कर्ळ न  ’बोसा’ घेई 

हर्स्मरुहन र्ास्तर्ा तसाच र्ािर्त जाई 

काुं ि रळ घालते ’अहतरेका’ची घाई ? 

मग अश्र ूढाहळत िीक दयेची मागे 

आढ्यता प्रहतष्ठा तोड न सगळे धागे 

क हण सुंस्कारी, क हण सािात्कारी हर्ि ती 

फासते अुंगिर क णी राख अन्  माती 

र्र जाता माया, मोि खचेती खाली 

बदलते िणाुंतच दिेाची अन्  बोली 

िक्ताुंच्या िार्ा, ’जोगी’ दाखहर् ध नी 

मग हचलीम फ ुं ककत िसतो सगळे ल ट नी 

र्रकरणी हनगर्ी, शाुंत हन िोळा, साधा, 

जरर िात जोहड.. तो असतो िाई, दादा 



उच्चपदस्थ काुंिी कमरेखाली कढल े

र्लयाला त्याुंच्या असती जन ि ललेले 

स्र्ग्रामी जाता, क णी र्ीर र्ा नेता 

काुंपताुंत नर्त्या पोरी न्िात्या-ध त्या 

क हण नशा नसेंतच टोच न घेई ’िस्ती’ 

क हण मारझोड करर ’टाक न’ बरीच ’जास्ती’ 

ि ेकतघ्न ढकहलहत हशडीस अगदी सिज, 

काुं चढतो याुंना यशहश्वतेचा माज ? 

क हण र्नाुंत जाउन उगा मारे चचकारा 

’कायदा ? काय ? कोठला ?’ लाज ना जरा.. 

क हण ’ध ुंद’ िोतुं र्ेगाने िाके र्ािन 

पदपथार्ररल ’गरीबाुं’ला दईे मरण   

मग उजेडाुंत िा येता प्रकार सगळा, 

तजवनी घालतो म खाुंत ’साधा िोळा’ 

’जनहिताथव अजी ’ िोते दाखल कोठे 

’तो’ दईे र्कील लढण्या मोठेमोठे 

न्यायमुंच बसतो, शोहधत साहि प रारे्, 

’तो’ हनर्ाुंत िसतो ’बॉलीर् ड’च्या गाुंर् े



क हण करूुं  पािातो द षकालार्र ’हर्धी’ 

अन्  अन दानाचा सिजच हनगळे हनधी 

की ख ची याुंच्या हजिेस दईे र्ेगा ? 

अन्  हनलाजरे जन काुं िो िसती ? साुंगा ! 

कारणे साुंगती जनर्ृद्धीची ’िारी’ 

िी र्ाुंती झाली इुंदाप ररच्या द्वारी 

क हण नेता काुंिी बािीं सिेत बोले’ 

थोबाड हर्चक नी ’चमचा-समूि’ डोले 

क हण ’ग जी’ ओढी हशषया शेजेर्रती 

दार्या धाक क हण आि ेअर्तीिर्ती ? 

कककाहळ र्ेदना घ मते िर्ेंत, हर्रते.. 

दाबाया ’प्रकरण’ सज्ज युंत्रणा यथे े

तोफाुं-रणगाड े’खोकयात न’ क हण मागे 

क हण हनलाजरा अध्यि ’लक्ष्य’ अन्  िोगे 

चाटण्या लोहण ना हुतात्म्याुंस सोहडहत  ? 

चपडाुंचे गोळे आधाहश ि,े ओरपती ! 

गल्ली त े कदल्ली असेचुं चालायाचे ? 

गतेच्या खाइत स्र्त:स गाडायाचे ? 

***** 



 

 

नोंदर्िी 

 

 

या लेखाुंतला मजकूर, पचनी पाडायला जरा जडच जाणार आि ेर्ाचकाुंना. पण 

र्स्त हस्थती, एका परदशेी पयवटकाला...इहतिासाुंत नािी तर अगदी दोन-तीन र्षाांपूर्ी... 

कदसललेी, त्यानुं अन िर्लेली आि े िी ! आहण र्ाचल्यार्र त म्िी कदाहचत सिमतिी व्िाल 

लेखाुंतल्या प्रत्येक हर्धानाशी. कारण सगळुंच र्णवन, त्या अर्स्थेमागची कारणुं, लाहजरर्ाणी 

आिते, आपल्यासारख्या ’िारतीय’ म्िणर्णार् या प्रत्येक व्यक्तीसाठी ! “सीन केली” ि े त्या 

पयवटकाचुं नार् आहण त्यानुं नोंदहर्लेल्या अन िर्ाुंची सूची, कोणतािी पूर्वग्रि न बाळगता 

नजरेखालून न सता न घालता, त्यार्र, त म्िी आम्िी, आपण सर्व ’िारतीयाुं’नी अुंतम वख िोरू्न 

हर्चार करेणुं गरजेचुं आि,े असुं मला र्ाटतुं. त्यानुं नोंदहर्लेलुं सगळुंच ’घृणास्पद’, 

’ककळसर्ाणुं’, ’चनदनीय’ हनर्मर्र्ादपणे आपल्याला ठाईठाई पािायला हमळतुंय आहण आपण 

सगळे राजकारण्याुंनी कदलेल े ’अहत लोकशािी’चे नशीले मूग हगळून ’गप्प’ बसलो आिोंत. पण 

या कडर्ट सत्याला आपण ’डोळे उघडून’ सामोर जायलाचुं िर्ुं.. आहण पररर्तवनासाठी 

र्चनबद्ध, करटबद्ध व्िायलाचुं िर्ुं ! 

सीन्  केली आपल्या ’नोंदर्िीं’त हलहितो.. 



त म्िी जर िारतीय ककर्ा िारतीय र्ुंशाचे असाल तर, मी आधीच त म्िला सार्ध 

करतो, आहण मला जाणीर्.. नािी खात्री आि े की मी जे हलिीत आि े ते त म्िाला म ळीच 

रुचणार नािी. पण या हलखाणाुंतल्या कठोर शब्दाुंपेिा त्यामागच्या हमत्रत्र्ाच्या नात्यानुं 

कदलेल्या सल्ल्याची दखल त म्िी घेणुं आर्श्यक आि ेअसुं मला र्ाटतुं. त मचा असा एक हमत्र की 

जो अहतशय प्रामाहणकपणुं आहण कळकळीनुं काुंिी हर्दारक सत्य त मच्याप ढुं ठेर्तो आि.े आहण 

अखेरीस पाश्चात्य सुंस्कृतीच्या द राहिमानानुं, आुंधळेपणानुं, मी ि े सर्व नोंदर्त आि े असा 

गैरसमज कृपया करून घेर्ू नका. कारण त म्िा िारतीयाुंना सद्यपररहस्थतीचुं िान असूनस द्धा 

तसुंच रािायची आहण गतेप्रत जायची इच्छा असली तर मी कोण बापडा, र्ेगळुं काुंिी साुंगू 

इहच्छणारा ? तेंव्िा त म्िाला जे रुचेल पचेल ते ध्यानाुंत घ्या आहण बाकीचुं सोडून द्या. त्याम ळुं 

कािीिी हबघडणार नािी, याहून जास्त. कारण माझ्या असुं लिाुंत आलय ् की िारतीय 

हर्शेषत: ’उच्चभ्र’ू िारतीयाुंना कशाशीच कािीिी घणेुं नाहिये ! आहण हनम्न-स्तराुंतल्या गरीब 

जनतेला खरुं तर, जगाला आदशव र्ाटार्ा असा या िारतिूचा समृद्ध र्ारसाुं , उच्च सुंस्कृती, 

परुंपरा मािीतिी नािीत ककर्ा त्या जाणून घ्यायला, रोजची भ्राुंत िागर्ता िागर्ता र्ेळिी 

नािी. 

असो.. तरी पण... 

िारत िा सर्वतोपरी एक ’गोंधळ’ आि.े इतक सोपुं र्णवन िोरू् शकतुं, इथल्या 

एक णातल्या (अ) भव्यर्स्थचेुं... पण त्याुंत स द्धा ग ुंताग ुंत आि.े.. स रुर्ातीला आपण िारताचे चार 

मूलिूत प्रश्न बघ.ू ज्या ’चाुंडाळचौकडी’कड,े िारताला प्रगतीप्रत यात्रेला साखळदुंडानुं जखडून 

ठेर्ण्याची शक्ती आि.े. मग इतर काुंिी म द्याुंकड ेर्ळू. 

प्रदषूण.. माझ्या मते सर्वप्रथम याबद्दल बोलायला िर्ुं. केरकचरा, पाऊस 

नसताुंनास द्धा ओल्या खरकट्याच्या क जलेपणानुं हचलटुं,, डास, माश्या, झ रळुं आहण पयावयानुं 

उुं कदर, घ शी, पाली आकदच्या प्राद िावर्ाला उत्थापन दणेारा दमटपणा धूर ओकणारी र्ािनुं, 



काय ’र्ाटे्टल ते’....अगदी नर-जनार्रुंचे मृतदिेस द्धा...टाकलेल्याआहण ’तरुंग’रूपानुं आपल्या 

दषृ्टीस पाडणार् या नद्या, नाले, ’उतून,उचुंबळत’  आपली र्ाट सोडून रस्त्यार्रून र्ािणारे 

साुंडपाण्याचे. मल-म त्राचे ककळसर्ाण,े द गांधीय क्त ’ओघळ’, हर्नाकारण केर्ळ हर्कृत 

आनुंदासाठी र्ाजर्ले जाणारे कणव करकश ’िोंपू’..मला कळत नािी की िा क ठल्या सुंस्कृतीचा 

िाग असूुं शकतो का पण या आधी मी तो कधीिी आहण क ठेिी अन िर्ललेा नािी. पुंचताराुंककत 

हर्श्वकीतव ’ताज’ िॉटेल् च्या दरर्ाज्याला लागून, ’असह्य’ द गांधी, िणोिणी िर्ेंत उधळणारा 

टाकाऊ र्स्तूुंचा कढगारा असार्ा ? िाय रे द दरै्ा..बािरे आल्यार्र आुंत घेतलले्या, 

आदराहतथ्याचा ’ताज् ’या अन िर्ाला छेद दणेारा िा ’अहतप्रसुंग, पयवटकाुंनी काुं म्िणून सिन 

करार्ा ? काुंिी कमी प्रमाणाुंत पण कदल्ली, बुंगलोर, चेन्नईंतिी ह्या ’र्ातार्रणा’म ळुं मला 

शारीररक त्रास...सायनस ्, कणवपटलार्र द हषप्रणाम,, अपचन, पोटाुंत ढर्ळणे यासारख.े.सिन 

करारे् लागले. शणे.. मग त्या बकरीच्या लेंड्ा असो की गाई-म्िशींच उत्सजवन ककर्ा मानर्ी 

हर्ष्ठा..िा एक ’सर्वदरू मागवप्रदीप िारतीय’ अन िर्. त्याुंतून प्रिेणीय(?) स्थळाुं सिोर्ताली तर 

केर्ळ ’अर्णवनीय’ अगदी शब्दश:..पररसर ! रस्त्याुंच्या मधोमध म त्र्या, सुंडास, ते सोडून इतरत्र 

’उत्सजवन’ करू पािाणारे बापड,े बाया... काय काय म्िणून साुंगू ? 

शिराच्या जरा बािरे पडार्ुं आहण ग्रामीण िाग लागार्ा तोंच आढळताुंत 

प्लहस्टक् च्या हपशव्याुंनी जर्ळजर्ळ ’त ुंबलेल’े रस्ते. रस्ते कसले िव्यातशा बाुंधलेल्या 

घराुंच्यामधून कदसणार् या पायर्ाटा. अन्  िर्ेची श द्धता ? श द्धता कशाशी खाताुंत ि े इथल्या 

िर्ेला अिार्ानुंच माहिती असार्ुं बहुधा ! र्ािनुं जो धूर ओकताुंत त्याुंतल कबावचुं आहण 

हशशाचुं प्रमाण ि ेइतकुं  घातक असतुं की, ते ककती हितकारी आि ेया पिेा ते ककती घातक आि े

याचुंच मोजमाप घ्यायला िर्ुं. ग्रामर्ासीच काय पण शिरी ..’नागरी’ जनतास द्धा रस्त्याुंर्र 

िर्ा तो, तसा आहण तेंव्िा हर्हर्ध प्रकारचा कचरा फेकत असताुंत.  .     



त्याुंतल्या त्याुंत दोन शिरुं.. एक म्िणजे केरळ राज्याची राजधानी हत्रर्ेन्द्रम्  

आहण द सरुं काहलकत... िी त्याुंतल्यात्याुंत स्र्च्छ आहण ’स सह्य’ र्ाटली. मला मािीत नािी, 

पण िारताच्या उत्पादक आहण उद्योजक शक्ती ताकद आहण िमता या सर्ाांर्र या सगळयाचे 

दरूगामी पररणाम, जर पररहस्थती अशीच राहिली तर, हनहश्चत िोतील. ज नाट, अनार्श्यक, 

अडगळ सदशृ परुंपराुंच्या आहण अुंधश्रद्धचे्या हर्ळख्याुंत अडकलले्या या दशेाला. सर्वप्रकारचुं 

प्रदषूणाुंतून म क्ती कशी हमळणार िा एक मोठा प्रश्न आि.े 

द सरा मित्र्ाचा म द्दा..  आर्श्यक आहण अहनर्ायव स हर्धाुंची उपलब्धता. रस्ते, 

रेल्र्,े बुंदरुं आहण हर्द्य तीकरण. हर्जेचा अखुंड लपुंडार् िा एक अत्युंत हर्नोदी आहण उहद्वग्न 

करणारा प्रकार इथुं अन िर्ायला येतो. बहुतेक सर्व जनसामान्य त्याुंनी ककमत मोजलेल्या 

हर्जेपासून कदर्सेंकदर्स र्ुंहचत असतात. त्याचा उत्पादकतेर्र थेट पररणाम िोऊन ती घटणारच 

ना ?  

बुंदराुंमधली ज नाट, बाबा आदमच्या काळाुंतली कालबाह्य युंत्रणा, आध हनक 

तुंहत्रक स धारणा झालले्या जगाुंतल्या, ’कुं टेनर् ’ िा्ताळण्याची िमता असलले्या बुंदराुंशी कशी 

स्पधाव करणार ? 

रस्त्याुंची अर्स्थास द्धा याहून काुंिी र्ेगळी नािी. माझ्या प्रर्ासा दरम्यान मी 

थायलुंडमध,े जो दशे य रोप आहण अमेररकेच्या त लनेंत खूप मागासलेला समजला जातो, हतथुं 

फक्त, स्तरर्ृद्धी करून तयार केलले,े सर्वसामान्य रिदारीला बाधा न आणणारे. जर्ळजर्ळ 

दोनतृहतयाुंश िूमीला सरे्ा दणेारे असे द्र तगती ककर्ा मिामागव बहघतले.  आहण इथुं ? एकेरी 

र्ाितूक असललेे मिामागव अिार्ानेच, र्ाितूक हनयमाुंची, जनतेनुं केलेली ’ऐसी की तैसी’, 

रिदारीच्या हनयमाुंची अुंमलबजार्णी करण्याबाबतची प्रशासनाची उदासीनता. भ्रष्ट पोहलस-

युंत्रणा, अुंतर कापायला लागणारा हतप्पट र्ेळ, तीसतीस र्षव ज न्या, दखेिाल नसलले्या, काबवन्  



मोनॉकसाइड् च्या हर्षारी फ फ साुंना अत्युंत घातक ध राचे लोट आहण ऊषण बाषफ ओकणार् या 

बसेस् .. यादी कमी आि े? 

जो जो िारतीय, रेल्र्ेनुं प्रर्ास करतो तो अत्युंत त्रासलेला असतो.. सुंतापजनक 

प्रकार असतो सगळा ! गेल्या पाुंच र्षाांत तर हस्थती आणखी हबकट झाली आि,े इतकी की 

पयावयानुं हतचा पररणाम मन षयबळाच्या िमतेर्र आहण पररणामत: उत्पादकतेर्र कदसणुं 

अहनर्ायव आि.े न सती चौकशी करायला, हखडकीपयांत पोचायला अधाव अधाव तास घालर्ार्ा 

लागार्ा? चारचार, पाुंचपाुंच कदर्स आधी आरिण ’त ड ुंब’.. मग काय करणार ? हबचारे 

प्रर्ासी, त्या ियानक अर्स्थेंतल्या ’बस ्’ नाुंर्ाच्या र्ािनाुंत ’बस’ताुंत. 

दररोज जर्ळपास पाुंच कोटी िारतीय आहण अन्य प्रर्ासी दाखल िोताुंत रेल्र्ेंत 

प्रर्ासिते  ! पाुंचशे प्रर्ासी तर रोज प्रतीिा यादींत असताुंत. रेल्र् े िी सर्वसामान्य जनाुंना 

परर्डणारी आहण उपल्ब्ध स हर्धा आि े इथुं ि े मान्य करायलाच िर्ुं. अन गदी? अबब! 

स्र्स्तातल्या हर्मान प्रर्ासाच्या आजकाल, क त्र्याच्या छत्र्याुंप्रमाणे फोफार्लले्या सुंधींम ळे 

ज्याुंना परर्डतो ते हर्मानप्रर्ास करताुंत आहण मग उरललेी परचूटन ’जनता’ ?... ओथुंबलले्या 

रेल्र्चे्या डब्याुंतून अिरश: ढोराुंसारखा प्रर्ास करते. पन ’क णाला काय िो त्याचे ?’ 

रहशया, इज्रायल्  आहण अमेररकेकडून शस्त्रखरेदीच्या, फायदमेुंद ’उपद्व्यापा’प ढ,े 

या दशेाचुं, इतर बाबींबाबत ’मुंद’गती िोणार सरकार, इथल्या नागररकाुंच्या कल्याणकारी 

योजनाुंबद्दल आहण त्याुंच्या अुंमलबजार्णीबद्दल ककती गुंिीर, करटबद्ध आहण इच्छ क आि े

याबद्दल मी खरुंच साशुंक आि.े 

शेर्टचा आहण मित्र्ाचा म द्दा, जो दोन िागाुंत हर्िागला जारू् शकतो, ज्याला, 

एखाद्या नाण्याच्या दोन बाजूुं सारख्या आिते, तो म्िणजे नोकरशािी ककर्ा ’कचेरी’शािी आहण 

भ्रष्टाचार. 



हनर्ास व्यर्स्थेसाठी हतप्पट रक्कम, भ्रमणध्र्हनस हर्धेचुं SIM हमळर्णुं म्िणजे, 

लालकफतीचा अहतरेक, कारण छायाप्रती, ि े प्रमाणपत्र तो परर्ाना... अरे रे.. या सगळया 

जुंजाळाुंतून क णी डोकुं  शाबूत राहून बािरे येन म षककल. अशी िी ग्रािक सेर्ेची कथा आहण 

व्यथा. 

रेल्र्ेची हतककटे हमळणे ? आणखी एक द रापास्त अन िर्. गाडीचा क्रमाुंक शोधा 

...तीस हमहनटे..मग अत्युंत ’अर्धड’ परीिेच्या प्रश्नपहत्रकेसारखा  अजव िरा.. मग ती 

मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे र्ाढत रािाणारी राुंग... हखडकी पयांत पोचायला कमीतकमी आणखी 

अधाव तास..आहण एक ि ल्लक चूक.. हतथल्या कारक नानुं दाखहर्ली की परत, ’येरे माझ्या 

मागल्या’.. राुंग-शेपटा शरे्टी ! 

सरकारला धहनकाुंच्या लाुंगूलचालनाप ढे, ककर्ा स्र्त: श्रीमुंत िोण्याच्या 

गडबडींत, सर्वसामान्याुंचे प्रश्न जणू काुंिी जाणर्त नािीत ककर्ा ते त्याुंच्याकड े काणाडोळा 

करतय् . उदािरणाथव, नगरपाहलका धहनकर्स्तींत स्र्च्छतेच्या इतकया स हर्धा प रहर्ते की 

सामान्य र्स्त्याुंमध्ये जाण्यासाठी त्याुंच्याकड े र्ेळ, मन षयबळ पसैा आहण सर्ाांत शेर्टी.. 

इच्छाशक्ती अिार्ानुंच असते. 

सरकारी पगारार्र पोसणारे र्ैद्यकीय अहधकारी ग्रामीण रुग्णालयाुंत बहुश: िजर 

नसताुंत कारण ते खाजगी व्यर्साय करण्याुंत व्यग्र असताुंत आहण रुग्णालयाुंत, सेर्ेकर् याुंची 

सुंख्यास द्धा प रेशी नसत.े 

मी आणखी काुंिी काळ बदलाची र्ाट पािाण्याच्या मताचा िोतो पण इथल्या 

नागररकाुंनाच कशाची खुंत र्ाटत नािीत आहण बदल करण्याची त्याुंची मानहसकतािी मला 

जाणर्ली नािी.. 



िारताची आर्मथक राजधानी म ुंबई, म्िणजे घाणीचुं साम्राज्य, हजथुं गहलच्छ 

झोपडपट्ट्ट्या,, गररबी ि ेमाण सकीचे शत्र ूसर्वदरू माजलेत. कल्पनेपहलकडच्या अशा हव्िएतनाम 

ककर्ा इुंडोनेहशयामधल्या शिराुं(?) इतकया ककर्ा ककबहुना जास्त. अहतप्रदहूषत मेदान ि े

स मात्रामधल रठकाण पण सगळयाुंत मोठे उुं कदर आहण घ शी मी फक्त मुंबईतच पाहिले ब र्ा ! 

मागासलेपणा? मी समजू शकतो की हजथुं नोबेल् प रस्कार हर्जेते, अण रै्ञाहनक, हर्ख्यात 

अथवशास्त्रञ, समदृ्ध उद्योगाुंचे जनक ि ेजन्म घेणुं द रापास्त आि ेअशा रठकाणी मला नर्ल र्ाटलुं 

नसतुं. पण िारताुंत ि ेसगळुं आि ेआहण िारहतयाुंनी ि ेसगळुं हमळर्लुंय. पण अुंहतम हचत्र  ? 

न सतुं धूसर नािी तर अुंध:कारमय ! 

श्रीमुंताुंची कामुं करायला गरीब आितेच आहण ते गरीबच रािाताय् त त्याम ळुं िी 

दरी अशीच र्ाढत जाणार, रुुंदार्त जाणार. िारताकड े आहण िारतीयाुंकड े जगाला 

दणे्यासारखुं प षकळ आि.े.. पण माझ्या आय षयाुंत ि े ’दणे’ बघण्याची, िोगण्याची महनषा 

ककतपत रािील याबद्दल मी साशुंक आि.े 

मला त म्िी िर्ुंतर पाहश्चमात्य साुंस्कृहतक सरुंजामशिा म्िणा, ककर्ा र्ाया गेललेुं 

पोट्ट म्िणा, पण त्याच र्ेळी ििेी लिाुंत घ्या की इहथयोहपयासि, जगाुंतले जर्ळपास पन्नास 

दशे मी पालथे घातले आिते एक पयवटक म्िणनू.. आहण क ठेिी, इथल्याइतकया तक्रारयोग्य 

बाबींची िलीमोठी यादी मी र्ाचल्याचुं मला स्मरत नािी. आहण या सगळयाच्या म ळाशी आि े

हनषक्रीय आहण अहनच्छासक्त आहण हस्थहतहप्रय िारत !! 

***** 

  



 

कृषण.. ’इहतिास की प राण ?’ 

 

 

"र्ेदकाळाच्या अखेरच्या काुंिी र्षाांत, श्रीकृषण िा एक ऐहतिाहसक प रुष 

अहस्तत्र्ाुंत िोता. पारुंपररक िारतीय प रारे् ि े या हर्धानाला प ष्टी दणेारे आिते. पण 

पाहश्चमात्य र्साितर्ादी आहण धमवप्रसारकाुंनी मात्र या ’इहतिासा’ला र्ेगळुं रुंगर्त त्याचा 

हर्पयावस करण्याचाच सातत्यानुं प्रयत्न केला. 

’इहतिास की प राण ?’ 

आपण सगळे िारतीय, आणखी एक कृषणजन्मोत्सर् साजरा करायच्या 

उुंबरठ्ार्र असताुंनाच, एक प्रश्न, जो सगळयाुंच्याच मनाुंत खदखदत असतो: कृषणकथा 

ऐहतिाहसक की पौराहणक ? िारतीय चिदूुंच्या तृषातव आत्म्याुंची पोकळीं व्यापण्यासाठी कृषण 

िी हनमावण केली गेललेी केर्ळ एक प्रहतमा ? या प्रषणाुंचा शोध घेण्याचा िा प्रयत्न... 

एक आदरय क्त प्रेम, ओढ, असोशी याुंनी व्यापलेलुं व्यहक्तमत्र् म्िणून कृषण ि े

िारतीय परुंपरा आहण इहतिास या मधे आजर्र, अबाहधत राहिलुं आि.े र्स दरे्-दरे्कीनुंदन 

आहण यादर्क ळाचा राजप त्र असललेा कृषण, बहुतेक चिदूुंनी, हर्षण अर्तार म्िणून ग्राह्य 

धरललेा असतो. पण आजच्या र्ैञाहनक आहण तुंत्र्ञानाच्या प्रगती नुंतर, अगदी चिदूुंना स द्धा, 

कृषणाच्या खर् या अहस्तर्ा ककर्ा नाहस्तत्र्ाबद्दल जाणून घेण आर्डले. कृषणाचुं ऐहतिाहसकत्र् 

जाणून घेण्याची इच्छा, प्रकक्रया ि ेकाुंिी नर्ल र्ाटण्याजोगुं आि ेअसुं म ळीच नािी. सुंशोधक-

हर्द्वान गेली जर्ळपास दोन शतक या माहितीचा र्ेध घेतािते. हर्शेषत:, जेंव्िापासून काुंिी 

य रोपीय सुंशोधक, लाखो-करोडो िारतीयाुंचा हृदयस्थ असलले्या या प्रहतमा-परमेश्वराच्या 



श्रद्धचेा मागार्र आिते. त्या सुंशोधकाुंनी हनषकषव काढला आहण त्याुंना मानणार् या काुंिी 

िारतीयाुंनी स द्धा तो स्र्ीकारला.. की कृषण िा प्रत्यिाुंत कधीच नव्िता आहण तो केर्ळ एक 

काल्पहनक िाकड आि.े एक अत्युंय उथळपण ेकाढलेला आहण बेगडी हर्द्वत्तेची झालर लार्ललेा 

हनषकषव िोता तो. पण आताुं या लेखमालेंतून श्रीकृषणाच्या ऐहतिाहसकतेबद्दलचे आहण िा 

इहतिास लर्ळपास पाुंच िजार र्षाांपूर्ीचा कसा आि,े याचे प रारे्च र्ाचायला त मच्यासमोर 

आम्िी ठेर्णार आिोत. 

मिािारत या मिाकाव्यातल्या पात्राुंबरोबरची त्या काळाुंतल्या दीडदोन शतकुं  

असललेी श्रीकृषणाची नाती, सुंबुंध, सुंर्ाद जर आपण लिाुंत घेतल ेतर कृषणाची ऐहतिाहसकता  

आपोआपच प्रस्थाहपत िोते, आहण कालखुंडाच्या अचूकतेबद्दल म्िणायचुं तर मिािारताुंतल्या 

घटनाक्रमाुंचे उदािरणाथव य द्ध र्गैरे.. नेमके कदनाुंक...हतथ्या म्िणूया िर्ुंतर... हनहश्चत झाल ेकी 

आपोआपच कृषणाच्या आय षय़ाच्या हतथी आपल्याला स्थूलमानाने प्राप्त िोतील. आहण 

अशाररतीनुं कालखुंडाची हनहश्चती म्िणजेच त्याच्या ऐहतिाहसकतेचा आहण पयावयानुं 

अहस्तत्र्ाचा, प रार्ा. जर्ळपास शतकिरापूर्ी, प्रहसद्ध बुंगाली साहित्यकार बुंककमचुंद्र 

चटजींच्या कृषण सुंदिाांतल्या हलखाणाुंतून प्रकाशाुंत आलेल्या आहण प तातत्र्र्ेत्त्याुंच्या 

सुंशोधनानुं प ष्टी कदलले्या बाबी मला मागवप्रदीप ठरल्या आिते. 

कृषणाचा मागोर्ा घेत असताुंनाचे काुंिी प रार्े: 

कृषणद्वपैायन ककर्ा र्ेदव्यास म्िणजे  आपल्याला आज ज्या स्र्रूपाुंत मािीत 

आिते त्या चार र्ेदाुंच्या हनर्ममतीला प्रेरणािूत असलले्या व्यहक्तमत्र्ाची धाकटी पाती म्िणजे 

कृषण, एक र्ेदकाळाुंतली हर्िूती िोती, असुं िारतीयाुंकड ेउपलब्ध असललेी माहिती साुंगते. 

व्यास अथावतच  अगदी प्रारुंिीच्या आहण मूळ मिािारतकथेच ेकते. त म्िाला आश्चयव र्ाटेल पण 

या व्यासकृत मिािारताुंतल्या कालखुंडातल्या काुंिी पात्राुंची नाुंर्, उपलब्ध असलेल्या, पाुंच 

िजार र्षाांपूर्ीच्या, तत्कालीन लेखाुंमधून ककर्ा िरप्पनकालीन हशके्क यामधून  उजेडाुंत आली 

आिते.उदािरणाथव, व्यास-हशषय पैला, कृषणाचा स्नेिसखा अकू्रर, र्ृषणी, क्ृषणाचे पूर्वज यादर्, 

श्रीतीथव, म्िणजे द्वारकेची तत्कालीन सुंञा, र्गैरे. 



या सगळया अभ्यासाला छेद दणेार् या काुंिी बाबी म्िणजे, अठराव्या 

शतकाुंतल्या, काुंिी ’हर्द्वानाुं’नी प्रसृत केलले्या कल्प कथा.. म्िणजे आयाांचुं िारतीय 

िूखुंडार्रचुं आक्रमण. सत्तर ऐंशी र्षाांपूर्ी जेंव्िा मोिुंजोदरो-िरप्पाचुं उत्खननुं िोरू्न प्राचीन 

अर्शेष उजेडाुंत यायला लागल,े तेंव्िा या ’कल्पकथ’ेला आणखी एक प रर्णी जोडण्याुंत यायला 

लागली, ती म्िणजे आयव आहण द्रहर्ड याुंचुं य द्ध. प रातत्र् सुंशोधनोत्तर, हर्ञानानुं आता या 

दोन्िीिी बाबी नाकारल्या आिते. आपल्याला आताुं मािीत आि े की िरप्पा सुंस्कृती 

र्ेदकालानुंतर उदयाला आली. हर्ख्यात व्याकरणकार पाहणनीच्या ग्रुंथाुंत, मिािारताुंतल्या 

अनेक पात्राुंचा उल्लखे आि.े उदाणारणाथव: र्ास दरे् म्िनजे कृषण, अज वन, नक ल, क ुं ती र्गैरे. 

र्ेदकालीन साहित्यकृतींमधे, मिािारताुंतली पात्र जागोजागी आढलताुंत.. कथकमध े

हर्हचत्रर्ीयव, हशखुंडी,  कौहशतकीमधे यञसेन, ब्राह्मण, ऐतरेय ब्रह्मणमधे अहिमन्यूचा नातू 

जनमेजय आहण शतपथ ब्राह्मणमधे पररहित... आहण िी यादी न सुंपणारी आि.े 

बौहद्धक साहित्याुंतल्या क णाल जातकामधे, िीमसेन, अज वन, नक ल सिदरे् आहण 

य हधहत्तल.. य हधहष्ठरचुं पाली रूप.. याुंच्या बरोबर, कृषणा, म्िणजे द्रौपदीचािी हनदशे आढळतो.  

क रु जमातीतला धनुंजय आहण द्रौपदी याुंच्या स्र्युंर्राचा उल्लेख ध मकरी जातकाुंत पािायला 

हमळतो. याच कृतींत, इुंद्रप्रस्थाचा य हधहष्ठर, कौरर्ाुंचा पूर्वज म्िणून, आहण हर्द रपुंहडत याुंचा 

उल्लखे आि.े  हशर्ाय मिािारताुंतली, कृषणासि र्र उल्लेहखलले्या पात्राुंचा उल्लखे, 

सूत्रहपतक, लहलतहर्स्तार आकद बौद्ध साहित्यकृतींमधे आढळतो. िा उल्लखे कृषणा आहण 

त्याच्या उपदशेाबद्दल फारसा आदरपूर्वक ककर्ा हनमवळ नसला तरी, तो हतथुं अहनर्ायव म्िणून 

आलेला आि ेिेंच म ळी, त्याच्या व्यहक्तमत्र्ाच्या ऐहतिाहसकतेच्या स्र्ीकाराचुं द्योतक आि.े त्या 

साहित्यकाराुंनी त्याचुं मिािारताुंतलुं अहस्तत्र् नाकारलेलुं नािी. 

र्ेदाुंकड ेपरत एक दहृष्टिपे टाकताुंना, छुंदोग्य उपहनहषदामधे, कृषणासुंदिाांत एक 

अत्युंत रोचक उल्लखे आढळतो. ’दरे्ककनुंदन कृषणाला घोर अुंहगरस म्िणतो.. मला त झ्या 



आश्वासनाुंनी तृषाम क्त केलय’ आहण प्राण असपेयांत त्यानुं फक्त, ’तू अ ित.. अहर्नाशी, 

अच्य त..कालातीत, आहण प्राण सुंहित,.. जीर्नप्रर्ाि.. आिसे’ या हत्रसतू्रीचीच आराधना केली. 

दरे्कीनुंदन कृषण म्िणजे अथावतच मिािारताुंतील कृषण. िगर्द्गीतेमधे नुंतर 

कृषणानुं केलेला उपदशेाचुं मूळ त्यानुं घोर अुंहगरसाकडून रे्दाुंहर्षयीचुं ञान हमळहर्ताुंना, 

केलेल्या  हर्श्लेषण, हर्चार, चचाव, त्यातून हर्कसन पार्लले्या सुंकल्पना याुंत असार्ुं. गीता 

म्िणजे आपण सर्व उपहनषदाुंचा अकव  ककर्ा गाभ्याचा साुंख्य तत्र्ञानाच्या प्रकाशाुंत घेतललेा 

र्ेध म्िण ूिकतो. आहण उल्लखेनीय बाब म्िणजे गीतेचुं ि ेमूळ घोर अुंहगरसाच्या हशकर्णींत 

आि ेि ेएका िरप्पन लेखाुंत नमूद केलेलुं आपल्याला आढ्ळतुं.. तो सुंदशे असा, ’घोर: दाता: द्वय : 

अकव :, म्िणजे घोरानुं कदलेल े दोन घनपाठ.. पहिला उपहनषदुं आहण द सरा साुंख्य तत्र्ञान. 

म्िणून, िगर्द्गीतेंत श्रीकृषणानुं साुंहगतलले्या, र्ेदाुंत आहण साुंख्य तत्र्ञानाच्या सुंमीलनाचा 

हशल्पकार, हिस्तपूर्व तीन सिस्रकाच्या कालखुंडाुंत असललेा घोर अुंहगरसच िोता. मित्र्ाची 

नोंद घेण्याची बाब म्िणेजे िररर्ुंश ककर्ा िागर्ताप्रमाणे, उपहनहषदुं, जातकुं , सूत्र, ककर्ा 

ब्राह्मण ऐहतिाहसक परुंपरेचे िाग नव्िते. त्याम ळुं नामोल्लखेाुंच कारण केर्ल केर्ळ, ती 

पररहचत असणुं एर्ढाच असूुं शकतो. इतकया हर्हर्ध  कालखुंडाुंत हलहिल्या गेलले्या अनेक 

बहुआयामी ग्रुंथाुंमधे जेंव्िा कृषण आहण मिािारताुंतली इतर पात्र याुंचा उल्लखे सर्वसुंचारी 

असा उपलब्ध िोतो तेंव्िा, त्याुंच्या ऐहतिाहसकतेबद्दल ककहचतशीिी शुंका क णी उपहस्थत करूुं  

नये. 

आताुं कृषणाच्या अहस्तत्र्ाच्या कालखुंडाच्या अभ्यासाकड े आहण सुंशोधनाकड े

पाहूुं.. 

   

  



 

कृषणाचा कालखुंड 

 

 

पारुंपररक सुंशोधकाुंच्या मते, कहलय ग स रू झालुं, हिस्तपूर्व ३०१२ मध.े 

मिािारतीय य द्ध ककर्ा कृषणाचुं परलोकगमन याुंच्याशी या कालगणनेंचा काय सुंबुंध आि ेि े

स्पष्ट िोत नािी आहण ते इथुं मित्र्ाचुंिी नािी. त्यामध ेसाघारणतः ३५ र्षाांचा फरक आि े

आहण इतकया प्रदीघव कालार्धीच्या आहण त्या दरम्यान घडलले्या घटनाुंच्या त लनेंत तो नगण्य 

आि.े अनेक मिान खगोलशास्त्रञ आहण क ुं डलीकार िहर्षयर्ेत्त्याुंनी ग्रिगोलाुंच्या स्थानाुंच्या  

तौलहनक अभ्यासानुंतर, कदनहनहश्चती करण्याचा प्रयत्न केला आि े या आधी. प्राचायव 

श्रीहनर्ासराघर्न ि े त्यापैकी एक मिनीय नाुंर्. त्याुंनी, मिािारत य द्धाचा कदनाुंक हिस्तपूर्व 

२२ नोव्िेंबर ३०६७ िा, हनहश्चतिी केला आि.े पण यामधे, प्राचीन ग्रिहस्थतींची नोंद अचूक 

असल्याच गृहित मानलुं गेलय, जे सिजासिजी स्र्ीकारािव िोणुं जरा द रापास्त र्ाटतुं. म्िणजे 

याचा अथव त्याुंचा िोरा च कीचा िोता असुं नािी. पण थोडा साकल्यानुं हर्चार िोणुं आर्श्यक 

आि.े काुंिी सुंशोधकाुंच्या मते, हिस्तपूर्व ३१०० इतकुं  मागुं जाणुं बरोबर नािी कारण, आयाांचा 

िारत प्ररे्शच म ळी हिस्तपूर्व १५०० मधला मन्यताप्राप्त असा आि.े आहण म्िणून 

मिािारतय द्ध आहण कृषण ि े सािाजीकच त्यानुंतरचेच. परुंतू िरतर्षावर्रच्या आयाांच्या 

आक्रमणाची शकयता आहण म ळातच तो हसद्धाुंत हर्ञानानुं नाकारला आि.े मोिुंजोदरो आहण 

िरप्पातल्या उत्खनना दरम्यान हमळालेल्या लखेाुंची उकल करताुंना, र्ेदाुंचा उगम िा हिस्तपूर्व 

३५०० र्षाांच्या  बराच आधीचा आि ेि े िी स्पष्ट झालुंय. त्याम ळुं ि े िोरे सिजी हनकालाुंत 

हनघताुंत. एकमेर् म द्दा, ज्यार्र चचाव िोरू् शकते तो म्िणजे, हर्ख्यात प रातत्र्र्ैञाहनक एस् 

आर् रार् याुंच्या सुंशोधनाुंतूल प्रकाशाुंत आललेुं. सौराष्ट्र ककना-यालगत जलहधस्थ झाललेुं 

द्वीरका बेट, जी, त्याुंच्या मते कृषणाचीच हिस्तपूर्व १५०० र्षव अहस्तत्र्ाुंत असलेली द्वारका 

िोय.. पण प राहिलखेाुंच्या हनरिरतेम ळे ि े हनषकषव ककतपत ग्राह्य मानता येतील या हर्षयी 



मतिेद असू शकताुंत. त्याम ळुं आहण िरप्पा इथ सापडललेे प राहिलेख, जे हिस्तपूर्व १५०० 

पेिा जळपास १००० र्षव मगच्या काळाुंतल ेआिते त्या ऐहतिाहसक प राव्यार्रून र्रून, रार् 

मिोदयाुंनी शोधलेली द्वारका िी कृषणाची नक्कीच नव्ि ेि ेस्पष्ट िोतुं. आताुं काुंिी र्ेगळया कदशनेुं 

कृषणकाळाचा शोध घेऊन पाहू. 

अश्वलानुं, मिािारताच्या ग्रुंथकत्याांना, म्िणजे जैहमनी आहण र्ैशुंपायन याुंना 

प्राचीन असुं सुंबोधलुं आि,े त्या अथी मिािारतीय य द्ध आहण तो याुंच्याुंत ककमान एक शतक 

इतका कालखुंड गेला असणार असुं गृहित धरायला िरकत नािी. त्यानुं केलेल्या नोंदी प्रमाणुं, 

पाऊस पडायला स रुर्ात झाल्यार्र, चिद ू पुंचागातल्या िाद्रपदमासाुंत, जहमनीखालची बीजुं 

अुंक ररत िोताुंत. आज िी प्रकक्रया जेष्ठ ककर्ा आषाढाुंत िोताुंना कदसते. म्िणजे त्याच्या काळाुंत 

र्षावऋत  आरुंि जेष्ठमासा ऐर्जी श्रार्णाुंत िोत असार्ा, जसा तो आज िोतो म्िणजे जर्ळपास 

सत्तर कदर्स अहलकड.े पृथ्र्ीच्या ध्रूर्ीय चबदूुंमधून जाणा-या, आुंसाच्या. सूयव आहण इतर 

ग्रिगोलाुंच्या ग रुत्र्ाकषवण पररणामी, अहतमुंदगहत पाश्ववगमनाच्या अर्काशी चमत्काराम ळुं 

ऋत ुंचुंस द्धा, हस्थर ता-याुंच्या अर्काश-स्थानाुंच्या त लनेंत, दर ७२ र्षाांनी एक कदर्स या 

प्रमाणाुंत पाश्ववगमन िोतुं. आहण चिद ूपुंचाुंग ि ेहस्थर ता-याुंच्या अर्काश-स्थानाुंर्रूनच माुंडलुं 

गेलय ि े सर्वश्र त आि.े याचाच अथव, अश्वलानुं नोंदलेला र्षावऋत  आरुंि िा ७० ग हणले ७२ 

म्िणजे जर्ळपास ५०४० र्षाांपूर्ीचा ककर्ा हिस्तपूर्व ३००० र्षाांप्ूर्ींचाच आि.े 

अश्वल ि े किोल कौषीतकी, या कौषीतकी ब्राह्मण र्ेदकालाुंतल्या तापसाुंपैकी 

ऋषींचे अन यायी िोते. ते मिािारताुंतल्या अनेक व्यहक्तरेखाुंचा उल्लखे करताुंत. हशहशरऋत चा 

प्रारुंि म्िणजे आज आपण मिाहशर्रात्र साजरी करतो तो असािी उल्लखे कदसतो. परुंतू 

हशहशरऋत्र्ारुंि २१ हडसेंबरला तर मिाहशर्रात्र १ माचवच्य आसपास असते. िा परत एकदा 

पृथ्र्ीच्या ध्रूर्ीय चबदूुंमधून जाणा-या, आुंसाच्या. सूयव आहण इतर ग्रिगोलाुंच्या ग रुत्र्ाकषवण 

पररणामी, अहतमुंदगहत पाश्ववगमनाचा पररणाम. म्िणजेच कौषीतककच्या काळापासून, ऋत चक्र 

७० कदर्स मागे गेले आि,े ५००० र्षाांपूर्ी. मिािारत य द्धाचुं र्षव ि ेहिस्तपूर्व ३१०० याचा 

िा आणखी एक प रार्ा. 



अलेकझाुंडरच्या आक्रमणानुंतर आलेल्या काुंिी तत्कालीन ग्रीक प्रर्ाशाुंनी नमूद 

करून ठेर्लेल्या बाबींप्रमाणे, आहण तत्कालीन उपलब्घ ऐहतिाहसक दस्तऐर्जान सार, 

कृषणाहर्षयी आणखी काुंिी रोचक माहिती हमळते. हप्लनी, िरर-कृषणापासून नामोद्भर्लले े

िरॅेकल्स् असा उल्लेख करतो. ग्रीस मधल्या मॅथोरा नामक एका मित्र्ाच्य़ा नगराच्या, सौरसेनी 

जमातीमधे िरॅेकल्स.्. कृषणान यायी.. ि ेबहुमानप्राप्त मानले जात. आपण त्याुंना शूरसेनी आहण 

मथ रा असुं सुंबोध,ू कारण शूर िा र्स दरे्ाचा जन्मदाता म्िणजेच कृषणाचा हपतामि िोता. 

िारतीय िरॅेकल्स.्. कृषण.. ग्रीक उल्लेखाप्रमाण,े अलेकझाुंडर आहण सॅंन्रोनाकोटोस् 

याुंच्या आधी म्िणजे अुंदाजे इसर्ीसन ३३० परू्ी, १३८ हपढ्या अहस्तत्र्ाुंत िोते. एक हपढी 

म्िणजे सामान्यतः र्ीस र्षे असा, िारतीय साम्राज्याुंच्या सुंदिाांत अदाज केला, तर १३८ 

ग हणले २० म्िणजे २७६० अहधक ३३० म्िणजेच हिस्तपूर्व ३०९०. कहलय गाचा आरुंि 

हिस्तपूर्व ३१०० असा परुंपरेने नोंदललेा, या आकड्ाुंच्या सर्वसामान्य गहणतीय पररिाषेने 

ककती तुंतोतुंत ज ळतो ते पिा. 

थोडकयाुंत, ताुंहत्रक आहण अनेकहर्ध स्रोताुंमधून उपलब्ध प्रत्यिदशी 

प राव्याुंर्रून आपण, परुंपरेनुं गृहित आहण मान्यताप्राप्त कहलय गारुंि िा सिािारत य द्धाच्या 

अगदी समीपकाल अश्या हनषकषावप्रत अगदी सिज पोिोचू शकतो. आहण या िरपरू प राव्यानुं 

कृषणाचुं ऐहतिाहसकत्र् हनर्मर्र्ादपणे हसद्घ िोतुं. 

इहत.. 

Prof. N.S. Rajaram 

*** 

  



 

आत्मरुंजन 

 

 

खरुं म्िणजे आपण सगळे स्र्प्नाुंत जगत असतो 

कडू, आुंबट, खारट त रट पचनी पाडत असतो 

कधीमधी आलीच जाग तर खरुं जग कदसतुं 

िेदरून, घाबरून परत स्र्प्नच पाुंघरार्ुं र्ाटतुं 

गोड गोड स्र्प्न कधी लागलच जर पडू 

जरा त्याची नशा गुंमत, लागलीच जर चढू 

सुंसाराचा तव्यार्रचुं लागतुं करपू काुंिी 

बुंड्ा ककर्ा त्याची आई ओढत असते बािी 

या असल्या हजण्याचा मग उपयोग काय ? 

सोते हुए दोस्त मेरे, सपनेमे िी रि जाय 

स्र्प्न.. गतस्मृतींची नोंद घेणारी.. आहण कधीकधी, आगामी घटनाुंची नाुंदी 

असणारी.. 

आपण आपलुं.. एक तर  आठर्णींना साखरेंत घोळून स्मरणरुंजन तरी करार्ुं 

ककर्ा अप र् या आकाुंिाुंची पूतवता िासमान करणार् या स्र्प्नरुंजनाुंत लोळार्ुं..पण रुंजन मात्र 

जरूर स्र्त:च स्र्त:चुं करून घ्यार्ुं कारण आप्त-स्र्कीय, स्नेिीजन, इष्ट हमत्र-मैहत्रणी याुंना 

आजकाल त मचुं रुंजन करायला र्ेळ हमळेल ना हमळेल.. काुंिी साुंगणुं अर्घड झालय् ... कारण 

सगळुं जगच म ळी ’फाष््ट ’ झालय ् ! 



र्ैशाखाच्या काहिलीत पोळून हनघाल्यार्र, शरीराला आहण िेगाळल्या ि ईची 

कासाहर्शी बघून िलधराच्या उसर्ल्या मनालास द्धा काुंिी गारव्याची असोशी असते... 

अशा र्ेळी ’ऐ उमडघ मडकर आहय रे घटा.. ’ म्िणत आषाढाच्या पहिल्या सरींच 

स्र्ागत करताुंना, ’दो आुंख,े बारा िाथ’ मधल,े म क्त कारार्साुंत, अुंगातली ग न्िगेारी प्ररृ्त्तीची 

रग हजरर्त, ’खळ’पणाुंतली ’व्युंकटी’ साुंडत, काुंिी कल्याणकारी कमव िातून घडार्ुं म्िणून, 

जहमनीची मशागत करताुंना, झाकोळल्या आिाळाला बघून कैदीस द्धा आनुंदहर्िोर िोताुंत... 

पण, तरुण्यानुं म सम सल्या दिेा-मनाच्या य र्ती-य र्काुंना, प्रौढ र्याुंत स द्धा 

मनाची उिारी जपलेल्या सर्वसामान्य जनाुंना, एका कदशेकडून स साट र्ेगानुं आलेल्या र्ार्टळी 

पाठोपाठ, िणोिणी र्चृद्धगत िोणार् या घनगजवनेच्या चाहुलीनुं, अहनर्ार हुरहुर, अलर्ार 

प्रतीिा.. ’त्याच्या’ आगमनाची... स खार्ते आहण... 

सौदाहमहनचा लखलख झटका मेघ नगारे धरती 

कोसळता अर्नीर्र श्रार्ण, आनुंदाला िरती 

व्रण सारे िरून येती, 

कदरठ-हमठींत प रती मस्ती 

हिरर्े शालू ल्याल्या ललनाुंकरर 

काुंकणुं ककणककणती..... 

क हण गाते मीलन गाणी,   

क हण शृुंगाररक लार्णी 

रेहखत, हमरहर्त राुंगोळयाुंची 

धरतीर्रती लेणी..... 

िादर्ा दइे चाहूल, 



श्री, गौररस माख  ग लाल 

ढोल-नगारे घ ्मता नाचहत 

हथरकहत र्दृ्ध आबाल.....   

क हण चिदी हचत्रपटातली नाहयका, नायकाच्या आय षयाुंतलुं आपलुं स्थान, ककती 

मित्र्ाचुं आहण अढळ आि े आहण त्याच्याहर्ना आपलुं जगणुं कसुं स न्सान आि े ि े पटर्ून 

दणे्यासाठी गाते ’िाय िाय य ेमजबूरी य ेमौसम और य े दरूी, तेरी दो टकेकी नौकरीस,े मेरा 

लाखोंका सार्न जाए’ (तकरार) भ हतच्या दषृ्टीनुं ’उदरिरणा’साठी आर्श्यक ’नौकरी’स द्धा, 

’हृदयिरणा’साठीच्या प्रमेाप ढुं त च्छ आि.े 

अशा या श्रार्णाची ि रळ, अनाकदकालापासून आहण जेंव्िापासून कहर्गण काव्य 

’व्यायला’ लागले तेंव्िापासून, त्याुंच्या (म्िणे) भ नाज कसाज क िार्नाुंना न पडती तरच नबल ! 

आहण मग त्यार्र, शब्दाुंना साजेसा स्र्रसाज चढर्ायचुं आव्िान समथवपण ेपेलत, 

सुंगीतकराुंनी, अनेक अर्ीट गोडीची िार्गीत स्र्राकारून, मराठी स गमसुंगीताचुं आहण 

एकूणच सुंगीताची दालनुं समदृ्ध केली. 

श्रार्णाुंत घन हनळा बरसला, ककर्ा श्रार्णातल्या त्या रात्रीची शपथ घाहलते 

त ला (श्रीहनर्ास खळे, राम कदम) भ अजहुन आये बालमा...सार्न बीता जाये, ( याुंतली एक साऽऽ 

र्ऽऽ नऽऽ िी आरोिाुंतली म रकी कददींनी अशी काुंिी हजर्ुंत करून सोडहलये.. कया बात ि ै !) भ, 

ब ुंकदया बरसे सार्न की..सार्न की मन िार्न की, हनसकदन बरसत नैन िमारे...(६३-६४ 

आकाशर्ाणी...हृदयनाथ-कददी) भ िी अजरामर गीत आपन हर्सरू शकतो ?, आहण, ’सम द्र 

हबलोरी ऐना...सृष्टीला पाुंचर्ा महिना’, ’श्रार्ण लार्ण्य राग’ आहण मग ’बाुंगड्ा िराया..’ 

(कहर्र्यव बाकीबाब बोरकराुंच्या, स्र्त:च्या शब्दकळेला स्र्त:चा स्र्रालुंकार चढर्लेल्या 

कहर्ता) भ सणार्ाराच्या कदर्साुंत, ’माज्या गोव्याच्या िूमींत’महिलाुंची लगबग, कासाराच्या 

िाताुंत...हर्श्वासान आपल्या नाज क ’कलाया’ दणेार् या ललना.. काुंिी काुंिी म्िणून सोडलुं नािी 



बाकीबाबाुंनी श्रार्ण ’माुंडताुंना’ !... हशर्ाय ’सार्न का मिीना, पर्न करे सोर, हजयरारे झूमे 

ऐसे जैस,े मनर्ामा नाचे मोर’...  िी, र्षावन र्षव चहूबाजूुंनी र्रसणारी, स्र्त: ग णग णलेली, 

आहण त्यायोगे आपल्या आय षयाच्या प्रसन्न िागाचा अहर्िाज्य िाग िोर्ून, काळजाचे, त कडे 

झालेली, ककतीककती म्िणून गीतुं साुंगार्ीत ? 

ि े शब्द स्र्र, धमन्याुंत घ मायला लागल े की मग आपोआपच, माझ्यासारख्या 

नर्श्यागर्श्याुंच्या िार्नाुंना शब्दरूप दते, आधी ओठाुंत आहण मग कागदार्र ढकलायला 

स रुर्ात करताुंत... अशीच स च्त ेकाुं कहर्ता हबहर्ता ? मािीत नािी बााँ ! 

पण उधृत करायचुं धाडस करतोय ्, स चललेुं.. ! शब्दाुंच्या र् िस्र्-दीघाांशी, 

कर्ीजनाुंर्ा, व्याकरणानुं कदलेल्या म िेचा.. Poetic License.. फायदा घते..! 

इथुं ’श्रार्णी’ िी काव्यनाहयका समजा.. 

आषाढातच हर्रहिहण झ रते, व्यहथत श्रार्णी ’तरस’े आज 

आस सलेपण सोनेरी िण, खळींत गाली, लपली ’लाज’... 

प सा हतला कारण िळ र्ार, 

                          नको रुसाया नाज क नार 

अहधर बार्री, लाज लाजरी, हमलनसुंहधची घ मते गाज... 

डार्ी पाुंपहण लर्ते गुं, 

                             हर्रिज्र्र जाळी अुंगुं..   

हुरहुरत ेकळ मयरूपुंखी, काहळज ? धडधडता पखर्ाज... 

सर्तीशी स्पधाव आज, 

                          योग अहलकड ेिा रोज 

करू कसा शृुंगार-साज की हिडतािहण येइल मौज... 

***** 

 



 

प्रेम-प राण १ 

 

 

प्रेम.. शब्द एक, पण व्यक्त व्िायच्या पद्धती, प्रकार, दिेबोली, शब्दकळा अनेक.. 

कहर्श्रेष्ठ, ञानपीठ-प रस्कार प्राप्तकते क स माग्रज त्याुंच्या, ’प्रेम क णार्र करार्.’ 

या गाजलेल्या कहर्तेंत म्िणताुंत त्याप्रमाणे, 

’ज्याला तारायचुं त्याच्यार्र तर करार्ुंच, 

पण ज्याला मारायचुं त्याच्यार्रिी करार्ुं.. 

प्रेम क णार्रिी करार्ुं..’ 

सुंपूणव कहर्ता तर प्रेमाची मिती साुंगतेच पण त्याुंतल्या या एका ओळींत, 

कहर्र्याांर्ी, केर्ढा मोठा ’िार्-प्रदशे’ कर्ळलाय्  ? 

या कहर्तेच्या अुंहतम चरणाुंमधे तर क स माग्रजाुंनी ’प्रेम-िार्नेचुं अहधष्ठानच 

प्रस्थाहपत केलय ् ! 

ते म्िणताुंत, 

कारण, प्रेम आि ेमाणसाच्या सुंस्कृतीचा साराुंश 

त्याच्या इहतिासाचा हनषकषव 

आहण.. 



िहर्षयकाळातील त्याच्या अभ्य दयाची आशा.. 

एकमेर्..... 

आहण खुंरच, तस बहघतलुं तर प्रेम-िार्नाच हनसगावनुं माणसाला बिाल केली 

नसती तर ? द्वषे, मत्सर, िरे्ेदारे्, िाुंडणुं याुंचा जन्म झाला असता ? 

या प्रत्येक िार्ाचुं उगमस्थान म्िणून प्रेमाकड े पािायला गेलुं तर, उदािरणुं, 

दषृ्टाुंत, रुपक हलहिताहलहिता एकेक दीघव हनबुंध िोईल.. पण मनाला एक बौहद्धक चाळा म्िण न 

करून बघा ! गुंमत म्िणनू.. 

तर असुं ि,े सर्वपररहचत, सामान्य अथावनुं जगण्याच्या एका िळव्या र्ळणार्र 

िेटणारुं प्रेम..त्याच्या आगमनाच र्णवन, आमचे कहर्राज हमत्र इतकुं  छान करताुंत.. ते म्िणतात 

दाटून आलेल्या सुंध्याकाळी, अर्हचत सोनेरी ऊन येतुं 

तसच काुंिीसुं..पाउल न र्ाजर्ता 

आय षय़ाुंत प्रेम येतुं... 

स धीर मोघेंची िी १९७७ साली ताजीताजी असलेली कहर्ता, मी  आजचे ज्येष्ठ-

श्रेष्ठ सुंगीतकार आनुंद मोडककडनुं स्र्रबद्ध करून घेतहलर्् ती आहण य र्दशवनच्या गीतसुंध्या 

कायवक्रमाुंत सादर केहलर्् ती ! मराठी पॉप ् या शीषवकाुंतगवत. नुंद ूिेंडनेुं ती गायली िोती इतकी 

उत्कटपणे.. कया केिनेे.. आताुं या प्रेमानुं, अत्युंत प्रेम पूर्वक धमन्याुंम्धे प्ररे्श केल्यार्र मग ’प्रेम-

पात्रा’चुं प्रणयाराधन.. त्यासाठी आजकाल CCD,  तसुं त्याकाळी एकाुंतस्थळुं शोधणुं िोत 

असे.. 

शाुंताबाई शेळकयाुंच्या शेलकया रचनाुंमधली िी रचना 

तोच चुंद्रमा निाुंत तीच चैत्र याहमनी 

’एकान्ती’ मजसमीप तीच तूहि काहमनी 



चैत्र.. र्सुंतसखा चैत्र.. हचत्तर्तृ्ती ख लर्णारा-फ लर्णारा, चेतर्णारा 

चैत्र..तापल्या उन्िाच्या काहिलीला सामोरुं जाताुंना, रृ्िाुंच्या शाखाुंतून उसळणारा स्रार् 

दशृ्यमान करणारा आहण हनसगावचा िा आगळारे्गळा मत्तगुंध आिाळाुंत उधळणारा 

चैत्र..त्याुंतली रात्र.. कधी चिडलाय् त अशा रात्री ? 

ककबा सागरककनारीच्या, प ळणीर्रच्या प्रणयरम्य घरटका सरल्यानुंतर.. बा.ि. 

बोरकराुंच्या शब्दाुंत 

हर्रले सगळे सूर तरीिी उत्तर रात्र स रेल 

ओसरल्यार्र आपण सजणे, अशीच ओल उरेल 

एक जलहधसाहन्नध्याुंत र्ाढला पोसललेा कर्ी, ककती  सिजपण ेआपल्या रोजच्या 

सृष्टींतलुं रूपक.. सागर-कल्लोळ.. कल्लोळ म्िणजे लाट.. आहण ककनारा याुंचुं.. दरे्ून जातो 

पिा.. 

सग्ग्ग्गळुं अगदी तस्सतस्से असतुं की नािी ? 

पण याचुं, अगदी समीप आलेल्या प्रमपात्रानुं, नायकाचुं प्रम अव्िरेलुं, ककर्ा ती, 

कदाहचत हतच्या मनाहर्रुद्ध, ’द सर् या क णाची झाली तर.. मग ? 

द :खाच्या र्ाटेर्र गाुंर् त झे लागले 

थबकल ेन पाय जरी, हृदय मात्र थाुंबल.े. 

रे्शीपाशी, उदास िाुंक त झी िेटली, 

अन्  माझी पायपीट डोळयाुंत न साुंडली 

स रेश िटाुंचा शेर आहण स धीर मोघ्याुंनी स्र्रार्ललेा आहण, श्रीकाुंत 

पाुंरगाुंर्करच्या स राुंनी िारार्ललेा...१९८१.. रुंग माझा र्ेगळा, कायवक्रमाची स रुर्ात.. 



आताुं या प्रेमाची पररहणती हर्र्ाि बुंधनाुंत झाल्यार्र, अथावतच नव्यानर्लाईचे 

नऊ कदर्स सुंपल्यार्र, अिुं त्याच्या आधीच, ताज्याताज्या नर्रदरे्ाुंर्र ’प्रसुंग’ ग दरताुंत, आधी 

ककरकोळ कारणानुं रुसर्-ेफ गर्,े ध सफ स, अश्र पात, आहण मग मनधरणी.. 

कहश त ज समजाउ साुंग 

काुं िाहमहन धररहश राग 

बाककबाबाुंच्या सुंस्कृतोद्भर् शब्दकळेनुं सजलेली िी कहर्ता... ज्याचुं 

ब र्ाुंनी..पुंहडत अहिषेकींनी श द्ध कल्याण रागाुंत बाुंधलेलुं, एक अप्रहतम गीत करून गायलय् ... 

ती कहर्ता या प्रेम प्रदशेाुंतल्या एका अर्घड र्ळणाचुं.. घडता घडता हबघडललेुं आहण 

हबघाडार्र शरणागतीची धाड घालून, प नघवडण करू पािाणार् या पररश्रमाुंचुं.. यथाथव दशवन 

घडहर्ते. 

याचुं शृुंगारकाला दरम्यान, म्यान केलेल्या क रब री लपर्त आणखी एक 

शरणागती.. मानापमान नाटकाुंतली 

प्रेम सेर्ा शरण, सिज चजकी मला, 

मीच च रीन चरण, दास िो मी त झा 

कृषणाजी प्रिाकर खाहडलेकराुंनी, १९११ मधे हलहिलले्या सुंगीत मानापमान या 

नाटकाुंतलुं, मास्टर दीनानाथाुंनी सुंगीतबद्ध करून, गाऊन 'Once more' घेत, लोकहप्रय केलेलुं 

ि ेपद.  याची मूळ चाल गोचर्दरार् टेंब्याुंची हततकीच श्रर्णीय.. 

आहण मग रागेजल्या िाहमनीला आर्रताुंना पहतराजाुंची ताराुंबळ.. अशीच, 

प्रेमाचा आणखी एक आयाम धसम सळ प्रेम, दशवहर्णार् या पदाुंत 

नच स ुंदरर करु कोपा. 

मजर्रर धरर अन कुं पा 



क चिल्ली र्िाला 

टोच हन द खर्ी मजला 

धरुनीया केसाला 

दुंतव्रण करर गाला.. 

िाहच दुंड योग्य असे सखये मत्पापा.. 

अरे काय प्रेम की मारामारी ? िो, मारामारीचुं पण प्रेमोद्भर्.. 

तर, अशा या पे्रमाचुं व्यक्त िोण्याच्या काुंिी नम ने त मच्यासमोर माुंडताुंना मजा 

आला मला. 

पण अजून आपण या य ग ल-प्रेमाच्या टप्प्यापयांतच पोिोचलो आिोंत, ि ेलिाुंत 

आलय काुं त मच्या ? 

अजून त्याला पररणामोत्तर, हतसरा आयाम प्राप्त व्िायचाय.. 

त्यानुंतर िा प्रेम प्रर्ाि क ठल्याक ठल्या उताराकडुं धार्तो ते पाहू.. 

स रुर्ातीलाच प्रेम-व्यक्ततेसाठी दिेबोलीचा उल्लेख पाहिला. या दिेबोलीचाच 

िाग म्िणजे, नर-नारी(सामान्यत:) भ प्रेमाुंत पडायच्या आधीची अर्स्था..नजरबुंदी. आधी 

नजरबुंदी आहण मग स्र्ाहमत्र्ाच्या िव्यासापोटी ’नजर-कैद’ ’हत’ची ककर्ा ’त्या’ची 

आधी ’डोळयाुंत र्ाच माझ्या, तू गीत िार्नाुंचे’ आहण मग लगेच, Wishful 

thinking, 

तू नजरेने 'िो' म्िटले पण र्ाचेने र्दणार कधी ? 

कर पडलेत गळयात त झे पण र्रमाला पडणार कधी ? 

र्गैरे ओघानुं आलुंच.. 



असुंच असतुं प्रेम.. अधीर, हनलाजरुं तरी लाजरुं, बार्रुं, आस लललेुं.. आताुं 

आस सलेलुं शब्दाचा आस  िा अहर्िाज्य आि ेकी नािी.. मग त्याची पण तयारी ठेर्ार्ी लागते 

प्रेमींना बरुं ! मग शेर बोलायला लागताुंत’ 

बोझ िोता जो गमों का तो उठा िी लेते 

चजदगी बोझ बनी िो तो उठायें कैस े।। 

बोझ, गम.. प्रेमिम्गाचा.. म्िणजे आसूुं आलेच की िो ! 

नैना बरसे ररमहझम ररमहझम 

हपया तोरे आर्न की आस.. 

र्गैरे.. 

या नजरबोलीचा उपयोग काुंिी प्राणीस द्धा, र्ेगबेगळया िार्ना व्यक्त 

करण्यासाठी करताुंत, पण आपण सध्यातरी फक्त प्रेमिार्नेचाच हर्चार करूुं या ! 

ञानदरे्ाुंच्या एका अिुंगाुंत.. 

दिेा लाहजहलय,े शब्दा रुसहलय े। 

कासर्ीचे दधू दरे्ोहनया ब झहर्ले माय ॥ 

काय साुंगो हतचा नर्लार्ो, । 

मिालोिेहर्ण कैसा येतो पान्िाओ ॥ 

कासर्ी आपल्या हपलाुंना, नजरेंतून र्ात्सल्य, अिय, आश्वासनरूपी दधू दरे्ून 

त्याुंचुं सुंगोपन करते अशी एक समजूत आि.े कूट अिुंगाुंतला िा अिुंग मला, प्राचायव राम 

शेर्ाळकराुंनी हनर्डून कदलार्् ता, एका अल्बम् साठी. त्याच अिुंगाुंतल्या अखेरच्या ओर्ींत 



’आर्सेचे चाुंकदण’े असा उल्लखे आि ेआहण तेच त्या अल्बम् चुं शीषवक आि.े त्याुंतला िा अिुंग मी 

स्र्रबद्ध केलाय आहण दरे्की,, दरे्की पुंहडतनुं तो गायलाय्  ! 

ते कशाला ? गाईच्या डोळयाुंत नेिमीच एक र्ात्सल्य हमहश्रत करुणा कदसतेच 

की! प्रेमाचाच प्रकार.. र्ात्सल्य.. र्त्साप्रत.. छक ल्याप्रत..प त्राप्रत.. उसळणारा, ओसुंडणारा 

प्रेम-स्रोत..करुणोद्भर् पान्िा.. 

कहर्र्यव माहणक गोडघाटे तथा ’गे्रस’ची ओळ आठर्ा, 

’गाइचे डोळे, करुण उि ेकी साुंज हनळाईतले’ 

हृदयनाथ मुंगेशकराुंनी स्र्रबद्ध केलले्या, 

’र्ार् याने िलते रान, त झे स नसान, हृदय गहिर्रल’े 

या गीताुंतली िी प ढची ओळ. १५ ऑगस्ट्  १९८६.. लक्ष्मी क्रीडा मुंकदरामध,े 

आमच्या ’आनण्दघन’ या कायवक्रमाुंत, बाळासािबेाुंनी ते गीत गायलुं. माझ्याकड ेआि े त्याची 

हचत्रफीत. 

हचम कल्याच्या चचतेत, काळजींत अतीर् प्रेमापोटी, तन-मनानुं एकरूप झालेल्या 

’माय’च्या पाठीलास द्धा डोळे असताुंत. मग ते अुंगणाुंत जारू् लागलुं की हतचा जीर् घाबराघ बरा 

िोतो, क ठुं  पडले झडले म्िणून. कर्हयत्री इुंकदरा सुंताुंनी बाळाची र्ाुंछा आहण आईच्या हजर्ाची 

घालमले, त्याुंच्या बाळ उतरे अुंगणी.. या कहर्तेंत व्यक्त केली आि.े.. 

अशा या, तळिातार्रच्या फोडासारखुं जपून लिानाची मोठी केलेली म लुं जेंव्िाुं, 

हपलाुंस फ ट नी पुंख, तयाुंची घरटी झाली क ठेक ठे, 

आताुं आप ली काुंचन सुंध्या, मेघडुंबरी सोनप टे 



अशी मोकळया आर्काशाुंत झेपार्ताुंत.. आहण उरताुंत मग र्दृ्धार्स्थेंतली 

दोघुं... र्षावन र्एष आनुंदाचे, सुंघषावचे, सुंकटाुंचे प्रसुंग एकमेकाुंच्या साथीन हनिार्ताुंना, 

म रलले्या लोणच्यासारखुं प्रेम हमठीमध ेकर्टाळून. त्याुंतून काुंिी कारणानुं तात्प रतुं द रार्ायला 

लागलुंच तर मग काुंसाहर्शी आणखीच र्ाढते. अण्णा.. अण्णा माडग ्ळकराुंनी ती हृदयीची साद 

ककती छान आणहलय,े ’ऊन पाऊस’ या हचत्रपटाुंत ! र्दृ्ध नाहयका म्िणते.. 

’या कातरर्ेळी.. पाहिजेस तूुं जर्ळी..’ 

या जर्हळकींतली कोणा एकाची साथ सरते आहण मग आय षय ररकामुं िासायला 

लागतुं, नजर तासनतास शून्याुंत लागत असते. काय असतुं हतकडुं ? पैलतीर ? त्या तीरार्र 

परत सिजीर्नाची आुंस घरणारा जीर्, ऐहिकाुंतला सिचर ककर्ा सिचरी, येरे येरे 

पार्सा.ककर्ा येगयेग सरी गात उि ेअसताुंत ? 

पण हतकडुं जायचुं म्िणजे इथल े पाश सोडून, बुंधम क्त िोरू्न, बाकीबाबाुंच्या 

शब्दाुंत त्या मृत्यू-प्रेमाम ळुं म्िणाुंर्सुं र्ाटतुं 

आुंता माझ्या व्यथा कथा क णा न येती साुंगता 

र्ृथा त्याुंना काुं दषूणुं,  ना ये मला साुंगता 

आहण अखेरीस, 

हर्झरू्न दीप सारे मी चाललो हनजाया 

आताुं अशाश्वताची उरली म ळी न माया... 

काय गुंमत आि े पािा. ते सगळुं शाश्वत, आय षयिर उपिोगून झाल्यार्र, मग 

आपण, ’हर्श्वाहमत्री पहर्त्रा घेर्ून, ’इदुं न मम’ म्िणायला तयार असतो ! कृतघ्न.. मन षयस लि.. 

िो की नािी ? 

या हशर्ाय इतरिी नातेसुंबुंधातलुं ’प्रेम’ म्िणजे उदािरणाथव 



भ्रातृप्रेम.. िरत, श्रीराम याुंच्याुंतलुं...परत गकदमाुंची आठर्ण अहनर्ायव आिचे, 

कतवव्यप्रेमापोटी चसव्िासन अव्िरेणारा राम, िरताला साुंगतोय 

’पराधीन आि ेजगती, प त्र मानर्ाचा’ 

ि ेकतवव्यप्रेम की दरै्र्ादाम ळुं हनमावण झालेली िताशा? कारण रार्णमदवनानुंतर, 

आयोध्येंत, स्र्त:च्या नीरिीरहर्रे्की राजा, या प्रहतमा-प्रेमापोटी सीतेला हर्जनर्ासाुंत 

धाडणार् या रामाचुं प्रेम क ठल्या चौकटींत बसर्ायचुं ? 

मध रािक्ती..राधेची, माई माई.. त म हबन कैसे कैस े हजऊ री म्िणणार् या 

मीरेची... ि ेप्रेमच.. 

अहतथीपे्रम.. हचहलयाबाळाची आहुती अहतथीचा जठराग्नी हर्झर्ण्यासाठी.. 

प्रेमच ! 

सत्ताप्राप्तीसाठी कैकयीचुं, िरताचुं अगदी स्र्ािाहर्क पण फारसुं कल्याणकारी 

जरी नसलुं.. प त्रप्रेम... तरी प्रेमच.. 

सौंदयावचुं प्रेम(?) स्र्त:च्या िोगलोलूपते-लालसपेोटी... रार्णाचुं.. 

हिि काच्या र्ेषाुंत आलले्या दरे्ाहधदरे् इुंद्राला, हशधा द्यायला आललेी 

न्िाउनी, उिे लाउनी येहश स स्नात 

िाल करतेस, झटक नी केस, र्ीज मगजाुंत 

हनतळ कृश पोट, पन्िाळी पाठ, ओलसर ओठ 

हनरर धरी छाहतशी, र्री, कटीशी गाठ 

झाकता उिारी, र्स्त्रे अप री अुंगा, 



िी नार करी बेजार, थाुंबर्ा दुंगा 

काुंहत सार्ळी, गाहल अर्खळी,खट्याळी खेळे 

चुंचला नजर, करर ठार िाबड ेिोळे 

हर्खारी रात्र, अनार्र गात्र, ताुंब नजरेंत 

हर्रिाहच आग, काळजी, राग, हुदावत.. 

अशा अर्स्थेंतया माझ्या स्र्रहचत लार्णींतल्या लार्ण्यर्ती सारख े

हनसगावलुंकार लेर्ून आलेली यजमानीण पाहून, िरती आललेुं शारीर जरी असलुं तरी शेर्टी 

प्रेमच ना? 

***** 

  



 

प्रेम-प राण २ 

 

 

प्रेम-प राणाच्या या अुंहतम अध्यायाुंत मी माझ्या र्ाचकाुंना, अरचर्द गोखल्याुंच्या 

एका अप्रहतम कथेची आठर्न करून दणेार आि े. 

हर्घ्निती... 

एका र्ृद्धनेुं, आपल्या क ट ुंबातल्या लग्नसमारुंिाप्रसुंगी पाळललेा सुंयम.. 

व्र्ा..व्र्ा.. ! 

पहतप्रेम... साहर्त्रीचुं सर्वदरू पररहचत आि े पण हर्घ्निती ची नाहयका..  ती 

सगळी उत्कटता तोडून-फोडून एक नर्ुं हिहतज दशृ्यमान करत े

आणखी दोन प्रेम प्रकाराुंच्या ओळखीसाठी मी इथुं, दोन कथा उधृत करणाराय्  ! 

पहिली, समर्ेदनेपोटी प्रमे...मतै्र जीर्ाुंचे..प्रमेाला कसल ेमोल 

’प्रेम, म्िणजे प्रेम म्िणजे प्रेम असतुं 

त मच आमचुं अगदी ’सेम ्’ असतुं’ 

कहर्क लदीपकाुंच्या माुंकदयाळींतले एक अग्रणी र्ारकरी, र्ीणेकरी आदरणीय 

मुंगेशजी पाुंडगाुंर्कराुंच्या कहर्तेंतल्या या लोकहप्रय ओळी..’प्रेम’ ला ’सेम ्’ चुं यमक अगदी 

’कफट्ट्ट् ’ बसलय... 

सगळुं ठीक आि.े..पण.. 



’त मचुं आमचुं सगळयाुंच ’प्रेम’ अगदी ’सेम् ’ असतुं काुं िो ? आईचुं म लाुंर्र, 

पतीचुं पत्नीर्र, आहण मैत्रीणीचुं हमत्रार्र, ककर्ा उलट्या क्रमानुं(हर्र्ािपूर्व..अथावतच) भ, 

शेतकर् याचुं हपकार्र, हशिकाुंचुं हर्द्याथ्याांर्र...सगळी सारखी ’प्रेमुं’ असताुंत ? 

या प्रत्येक ’प्रेम-प्रकाराुं’र्र एक स्र्तुंत्र लेख िोईल इतकी ती हिन्न असताुंत 

याच ’प्रेम िार्नेचा एक अनोखा प्रकार आि ेप ढ ेर्ाचाल त्याुं गोष्टींत 

तर... 

एका कृहषर्लाच्याघरी पाळलेल्या क त्रीनुं एक कदर्स काुंिी गोडगोड 

गोहजरर्ाण्या बछड्ाुंना जन्म कदला. आपल्याचसारख्या, पररसराुंतल्या सिकार् याुंना कदाहचत 

िी हपलुं पाळता येतील आहण घराच्या घरपणाला रात्रीस द्धा ’जागत’ ठेर्णारा सर्ुंगडी हमळेल 

या ितूेन, कृहषर्लानुं क ुं पणाबािरे एक सूचना-फलक लार्ायचुं ठरर्लुं. तो फलक क ुं पणाच्या 

दाराला लार्त असताुंनाच त्याला जा्णर्लुं की आपला सदरा क णीतरी मागून ओढत आि.े 

कृहषर्लानुं मागे र्ळून बघोतलुं तर त्याचा ग ढग्याशी एक छोटा त्याला कदसला. 

’काका, मला एक हपल ूद्या ना...हर्कत !’ छोटा म्िणाला, 

’बेटा, िी हपलुं फार उच्च जातक ळीची आिते. बरीच ककमत मोजार्ी लागेल त ला. 

आिते का एर्ढे पसै े त झ्याजर्ळ ?’ कृहषर्लानुं आपल्या कपाळार्रचा घाम प सत छोट्याला 

हर्चारलुं.. 

छोट्यानुं हनराशेनुं खाली मान घातली स रुर्ातीला पण िणिर थाुंबून, एक िात 

हर्जारीच्या हखशाुंत घातला आहण मूठिर नाणी काढली. र्र पािात, आशेने ती मूठ 

शेतकरीकाकाुंकड ेकरीत उघडली त्यानुं, 

’काका माझ्याकड ेि ेएर्ढेच पैसे आिते. मला कमीतकमी पाहू तरी द्या ना त्या 

हपलाुंना..’ हर्नर्णी करीत उच्चारला छोटा 



’गड्ा, एर्ढुं जर मी केलुं नािी त झ्यासाठी तर मला तो’ र्र आिाळाकड ेपािात 

दादा म्िणाले, ’िमा करेल काुं ?’ आहण चटकन शीळ घालीत त्यानुं श्वानमातेला साद घातली. 

तत्िणी मागे द डूद डू धार्णार् या चार कापसाच्या ग ुंड्ाुंसि बािरे दाखल झाली श्वानमाता.. 

’ती पािताुंच बाळें, काळीज धन्य झाल’े अशी अर्स्था, क ुं पणाच्या काुंटेरी तारेला 

अगदी हचकटून, हपलाुंना हनरखणार् या छोट्याची झाली...डोळे आनुंदानुं हिरहिरू लागले, 

मनाुंत ख शीचा मोर, हपसारा फ लर्ायला लागला...आहण तेर्ढ्याुंत त्याच लि श्वान-सदनाकडुं 

गेलुं..आुंतमधे काुंिीतरी िालचाल कदसली त्याला 

आणखी एक कापसाचा गोळा पाठोपाठ बािरे यते िोता, िळूिळू चालत..ककर्ा 

ख रडत म्िणा िर्ुंतर..बाकीच्या आपल्या िार्ुंडाुंना गाठण्याची धडपड करीत.. 

छोट्याचे डोळे आणखी आनुंदानुं हर्स्फारल े गेले. आहण तो उच्चरर्ाुंत, त्या 

हपलाकड ेतजवनी दाखर्त, मागणी माुंडू लागला... 

’काका मला तेच िर्य..सगळयाुंत शेर्टी आलेलुं..’ 

शेतकरीदादा, छोट्याच्या शेजारी बसत, थोड खुंतार्त म्िणाले, ’बेटा, नको नेर्ूस 

त्या हपलाला घरी. ते कधीच खेळू ककर्ा पळू शकणार नािी त झ्या बरोबर, या बाकीच्या 

हपलाुंसारखुं !’ 

छोटा दोन पार्लुं मागे सरकला, खाली र्ाकला, आहण आपल्या हर्जारीचा एक 

पाय र्र ग ुंडाळू लागला.. 

आहण दशृ्यमान झाला एक दरै्द र्मर्लास...छोट्याच्या हर्जारीच्या ग ुंडाळलेल्या 

पायाआड िोता एक पुंगू पाय दोनिी बाजूला खास बनहर्लेल्या आधाराच्या पोलादी पट्ट्ट्या 

लार्ललेा...’ काका, अिो मलातरी क ठुं  धार्ता येतुंय इतराुंसारखुं. मी पण तरीस द्धा ख रडत 

रािातोच की सर्ुंगड्ाुं मागे त्याुंना गाठायच्या प्रयत्नाुंत.. मला असाच माझ्याबरोबरीचा एक 

नर्ा सर्ुंगडी सापडले ना, या कापसाच्या गोळयाुंत..! आहण त्याला पण, या, 



आपल्याबरोबरच्या अपुंग, बलिीनाुंना मागे सोडत धार्णार् याुंच्या जगाुंत साुंिाळणारा, त्याला 

समजून घेणारा, त्याच्या जगाुंतला आहण जगण्या-जागण्याुंतला क णीतरी िर्ाुंच की िो काका..!’ 

शेतकरीदादा, पाुंपणीकाुंठार्र साुंकळलेल दहिर्र सदर् याच्या बािीनुं रटपत, 

छोट्यापासून नजर लपर्त खाली र्ाकले. त्या हपलाला उचलून त्याुंनी पोटाशी ध्ररलुं आहण, 

रुद्ध कुं ठाुंतून शब्दफ टेनासा झाल्याम ळुं थबकले िणिर.. 

पण परत िानार्र येरू्न, मुंद हस्मत करीत, ते हपलू त्या छोट्याच्या िाताुंत दरे्ू 

लागल.े. 

छोट्यानुं पण, लगेच हपलाला िाताुंत घेर्ून क रर्ाळत छातीशी धरलुं. हपलू स द्धा, 

त्याच्या इर्ल्याश्या लालच ट क हजिेनुं छोट्याचा ख लललेा चेिरेा चाटायला लागलुं... 

जगाुंतल्या सगळया र्ात्सल्यमूतींनी िरे्ा करार्ा असुं दशृ्य साकार िोत िोतुं हतथुं 

त्या िणी... 

डबडबल्या डोळयाुंनी,पण अत्युंत आनुंकदत स्र्राुंत छोटा शेतकरीदादाुंना प्रश्न 

करता झाला.. 

’ककती पैसे दरे् ूदादा मी याचे ?’ 

शेतकरीदादाच्या ’काळजात’ चरव झालुं..गळयाुंत दाटलेला हुुंदका बड्ा 

म हश्कलीनुं दाबत शेतकरी दादा म्िणाल,े  

’अुंिुं.. काुंिी दरे् ूनकोस मला...खूप कदलुंस तू आताुंच आम्िा दोघाुंना, मला आहण 

या द दरै्ी जीर्ाला...प्रमे-र्ात्सल्य-माया-ममता याुंची पखरण करीत. यापेिा अहधक मूल्यर्ान 

काुंिीच नािी बाळा या जगाुंत...’ 

आुंसर्ुं, नेत्रगामी व्िायच्या आधीच शेतकरीदादाुंनी, झटकन पाठ कफरर्ली आहण 

ते जड अुंत:करणानुं घराकड ेचालायला लागले... 



िा मजकूर हलहिताुंना माझीस द्धा अर्स्था जर्ळपास त्या शेतकरीदादा इतकीच 

हबकट झाली िोती... 

प्रेमाला कसल ेमोलुं, स्पशाांला उजर्ा कौलुं 

िी मध िार्ाची िलू, हनषपाप र्ेहलर्र फूल 

प्रेमाुंत नसे िव्यास, बरसतो जसा पाऊस 

हनरपेि दरे् नी काुंस, हनषपणाव दईे जोश 

प्रेमाने फ टहत ध मारे, प्रेमाुंत नसहत दवे्िारे 

मागते प्रेम िण सारे, पत्र मात्र ठेर् हन कोरे 

प्रेमाुंत नसे क रघोडी, सिजीर्न असते गोडी 

शब्दाुंची िाषा थोडी, आर्ुंतण नजरचुं धाडी 

ि ेअसे हर्श्व मायेचे, स्नेिाचे, अन बुंधाुंचे 

खोट्या नात्याुंपहलकडचे, अन्  हर्श द्ध आनुंदाचे 

***** 

आहण िी द सरी..र्ात्सल्यकथा... द सर् या मिाय द्धातली पररचाररका 

त म्िी ओळखता या महिललेा ? अर्घड आि.े कारण तशी फारशी प्रहसद्ध 

नसललेी िी व्यक्ती आि.े 

इररना शेन्ड् लर् . कदनाुंक १२ मे २००८ रोजी, र्ॉरशॉ, पोलुंड इथुं ती हनर्तवली... 

द सर् या मिाय द्धाच्या ऐन ध मश्चक्रींत, इररनाला, र्ॉर् शॉमधल्या घेट्टोमध े

पाणीप रर्ठाहर्िाग आहण मलहन:सारण हर्िाग यामधे काम करण्याची परर्ानगी हमळाली 

इररनानुं हतथल्या ज्यू नर्जात तान्ह्याुंना,  स्र्त:च्या कामासाठी लागणार् या 

छोट्या ित्याराुंच्या पेटींत लपरू्न, छळछार्णीच्या नरकाुंतून ’बािरे काढण्याचुं प ण्यकृत्य स रू 

केलुं. 



थोड्ा जास्त र्याच्या बालकाुंना एका मोठ्ा ताडपत्रीच्या ककर्ा डाुंबरी 

कापडाच्या हपशर्ीची योजना करून, ती हपशर्ी, ती मालर्ाहू र्ािनाच्या मागील िागाुंत ठेर्ून 

बािरे काढू लागली. 

ज्याुंना जमवन फौजाुंच्या अत्याचाराुंची कल्पना र्ाचनाुंतून ककर्ा हचत्रपटाुंतून 

समजली असले त्याुंना पटेल की ि ेककती हजककरीचुं, जोखमीचुं आहण ’जीर्घेणुं’ काम िोतुं. 

एखादुं काम करायचुं मनार्र घेतलुं की माणसाला, त्याुंत येणार् या हर्घ्नाुंर्र मात 

करायचे उपाय आपोआप स चूुं लागताुंत. म्िणताुंत ना, 

गरज िी शोधाची जननी आि’े..तसुंच काुंिीसुं 

ह्या लिान तान्ह्याुंच्या आहण बालकाुंच्या रडण्या-ओरडण्याचे आर्ाज, नाझी 

सैहनकाुंच्या कानार्र पडू नयेतुं यासाठी इररनानुं एक शक्कल लढहर्ली. हतची कॢप्ती अशी िोती: 

हतनुं चक्क एक िला मोठा क त्रा पाळला आहण त्याला नाझी सैहनकाुंर्र जोरजोराुंत ि ुंकण्याचुं 

प्रहशिण कदलुं. घेट्टोच्या फाटकाुंतून य-ेजा करताुंना या ि :ि :च्या ठणाणा गजवनेमध्ये म लाुंचे 

आर्ाज लोप पार्ू लागल ेआहण ’तस्करी’ स लि व्िायला लागली. 

या, अहद्वतीय, माया, ममता, र्ात्सल्य, माण सकीचुं प्रेम या सर्व िार्नाुंची 

अत लनीय पररसीमा गाठुंत या जगन्माउलीनुं, तब्बल २५०० ’अुंक राुं’ना, ’जगण्याच्या’ म क्त 

आकाशाुंत झेप घेण्यासाठी अलगद सोडून कदलुं. 

पण...अखेरीस एक कदर्स ती, त्या कू्रर, नराधम नाझी सैहनकाुंच्या कराल दाढाुंत 

गर्सली ि े’प ण्कृत्य’ करताुंना ! त्या यमदतूाुंनी हतचे दोनीिी िात, पाय मोडून, जायबुंदी करून 

हतला यथचे्छ मारिाण केली. मात्र, इररनानुं अत्युंत दरूदषृ्टीनुं आहण हुशारीनुं एक मित्र्ाचुं काम 

केल िोतुं. हतनुं, छळछार्णीबािरे काढलले्या सर्व लिानग्याुंच्या माहितीची सूची एका काुंचेच्या 

बाटलींत घालून, ती बाटली, हतच्या घराच्या परसाुंतल्या एका झाडाखाली प रून ठेर्ली िोती. 

य द्ध सुंपल्यार्र, हतनुं या, हनराधार (?) म लाुंच्या बचार्लले्या आई-र्हडलाुंचा शोध घेर्ून, 



त्याुंचुं त्याुंच्या हचम कल्याुंशी ’हृदयुंगम’ हमलाप स द्धा धडरू्न आणला..बरेचसे पालक, 

छळछार्ण्याुंमधल्या ’गॅस् चेंबर् ’चे बळी झाल ेिोते. त्या म लाुंच्या सुंगोपनाची जबाबदारी काुंिी 

’दयाब द्धी’ क ट ुंबाुंनी स्र्ीकारली, ककर्ा दत्तक घेतली गलेी. 

इथुं िी साठा उत्तराची किाणी सुंपते... 

आहण मग स रू िोते, राजकारण्याची ग लाम झालेल्या प्ररृ्त्तींच्या, सुंस्थाुंच्या, 

’कीर्’ यार्ी अशा मानहसकतेची ’हनलवज्ज’ किाणी... 

२००७मध्य े इररनाला ’नोबेल्  शाुंतता प रस्कारासाठी नामाुंककत केलुं गेलुं. पण 

त्या र्षी, अल ् हगर् ना, एका Global Warming र्र आधाररत ’हस्थरहचत्र प्रदशवना’साठी तो 

प रस्कार हमळाला. 

नुंतर, काुंिी र्षाांनी, बराक्  हुसैन ओबामा नार्ाच्या एका राजकारणी ध रुंधर 

गृिस्थाुंना, िा प रस्कार, सामाहजक समन्र्याच्या कायावसाठी हमळाला. 

’अरे मानसा मानसा.. कधी व्िशीलुं मानूस ?   

’ह्या एका छोट्याशा सुंदशेाुंत सामार्लय माझा खारीचा र्ाटा. 

त म्िीस द्धा असुंच काुंिी कायव कराल अशी आशा करते.’ 

य रोपाुंतलुं द सरुं मिाय द्ध सरून आताुं जर्ळपास ६५ र्षव िोत आली. 

ज लमी नाझी राजर्टीच्या, छळर्ाद, रक्तपात, बलात्कार, अत्याचार, हनघृवण 

ित्या याुंना बळी पडलेल्या सिा लाख ज्यू, दोन लाख रहशयन आहण दिा लाख 

हिश्चनधर्ममयाुंच्या र्तीनुं, त्याुंच्या स्मरणाथव िा मजकूर उधृत करीत आि.े काुं ? 

तर िहर्षयाुंत असले ’आगडोंब’ उसळल ेतरी क ठेतरी’ क णीतरी, ’दयाणवर्ा’च्या 

रूपाुंतली  ’इररना’ उिी आि ेयाची खात्री बाळगा.’ 

****** 



 

र्ैनतेय 

 

 

हबन लादनेच्या अल ् कायदा या अहतरेकी सुंघटनेनुं.. बलाढ्या अमेररकेच्या 

सर्वसामान्य नागररकाुंर्र, १२ र्षाांपूर्ी, एका सकाळी ऐन गदीच्यार्ेळी लादललेा हनघृवण 

अहतरेकी िल्ला.. आठर्तो..? िा प्रश्न हर्चारणुंच म ळी, त्या घटनेन िळव्या झालेल्या, उहद्वग्न, 

उध्र्स्त काळजाुंर्र मानहसक अत्याचार आि.े. 

हर्श्वातल्या, उत्क्राुंतार्स्थेंतल्या माणसाच्या इहतिासाुंतला, ९ सप्टेंबर २००१, 

िा एक काळाक ट्ट कदर्स.. अखरे उत्क्राुंती काय, िोगलोलूपतेपोटी, ककर्ा ऐहिक स खाुंमागे 

धार्ण्याप रतीच असत?े 

त्यापेिा जुंगली, चिस्र श्वापद बरी.. त्याुंच्याुंतस द्धा एक केर्ळ ि धासुंतोषी हशस्त 

असते..सूड र्गैरे अिार्ानच कदसतो.. त्याुंचुं आक्रमण केर्ळ िीतीपोटी आहण स्र्सुंरिणापोटीच 

असतुं.. पण, धमवग रूुं नी दाखहर्ललेी शाुंततामय सिजीर्नाची कदशा, माण सकीची हशकर्ण, 

सर्वसामान्य माणसाुंसारखा जन्मलेल्या, र्ाढलेल्या अमान षाुंचा समिू, सूडग्रस्त मानहसकता 

आहण अधमाांधता या दोन अर्ग णाुंनी पूणवपणे झाकोळत, जेंव्िा अशी कृत्य करायला सरसार्तो, 

धजार्तो, तेंव्िा माणसाुंतलुं पश त्र् शोधण्यापेिा, त्या मागची कारणुं शोधणुं आर्श्यक 

र्ाटायला लागतुं. 

World Trade Center नार्ाच्या, अमेररकेच्या अनेक मानचबदूुंपैकी एक, अशा 

या इमारतींर्र, ९ सप्टेंबर २००१, अमेररकें त, स रिाव्यर्स्थेला पाचारण करण्यासाठी 

र्ापरताुंत तो क्रमाुंक, ९/११, या एका सर्वसामान्य सकाळी काुंिी िणाुंच्या अुंतरानुं दोन 

प्रर्ासी र्ाय यानुं धडकली.. चालक िोते.. स्र्प्राणाहुती अपवणोत्स क, हबन लादनेच्या 



आत्मघातकी पथकाुंतल ेअहतरेकी.. कडक स रिा व्यर्स्थेचे चधडर्ड ेकाढीत, Men in black 

च्या तीक्ष्ण नजराुंच जाळ िेदीत.. प्रर्ाशाुंमध ेबमेालूम हमसळत, घ सलले.े. 

रोजी रोटी कमार्ण्यासाठी, रोजच्या सारखुं, क ट ुंबातल्या अबालर्दृ्धाुंचा हनरोप 

घेर्ून र्ािरे पडलले्या कत्याव-धत्याव िजारो नरनारींची स्र्प्न अिरशः ध ळीला हमळाली त्या 

सकाळी.. 

काुंिी हनहमषाधाांत.. 

पण.. खरखरुं अद्ि त तर प ढेच आि.े. ि े र्ाचा आहण उराुंत, मनाुंत खोलर्र 

रुजर्ा, जोपासा.. ते आपलेया आय षयाुंतल्या ियाण, िीषण हनराशाजनक अर्स्थेंतून न सतुं 

बािरेच काढणार नािी तर ियम क्त करीत नर्सुंजीर्नी दईेल.. 

आपल्या सर्ाांना, द स-या मिाय द्धाुंत, सुंस क्त फौजाुंनी, हिरोहशमा-नागासाकीर्र 

केलेल्या अण बॉंब िल्ल्यानुंतर, बेहचराख झाल्यार्र स द्धा, काुंिी र्षाांतच, अथक् पररश्रमानुं, 

परत पुंख उिारून, झेप घेत, जगाच्या नकाशार्र एक प्रगत दशे म्िणून नाुंर् कोरणारा जपान 

स पररहचत आि.े.  

ि े या छायाहचत्राुंत तसुंच काुंिीस असणारुं, अपकृत्याची चीड, सुंताप, उद्वगे 

मनाुंत खदखदत असताुंनास द्दा, या िल्ल्याुंत नािक बळी गेलले्या सिस्रार्धी नागररकाुंहर्षयी 

िळिल, करुणा, कृतञता. सुंर्ेदना, सिान िूती या सर्व िार्नाुंच एकहत्रत दशवन घडहर्णारुं 

स्मारक आि.े.अहतरेकयाुंनी उध्र्स्त केलेल्या, र्ल्ड्व टे्रड् सेंटर् च्या अर्शेषाुंतून साकारलेलुं.. त्या 

स्मारकाचुं नाुंर् आि,े, 

यू एस् एस् न्यूयॉक्व  

अहर्स्मरणीय, अप्रहतम, अहर्श्वसनीय... 

२४००० सिस्र ककलो िग्नार्शेषाुंतून ि,े नव्या धतीच्या य द्धनौकाप्रकाराुंतलुं 

पाुंचर्ुं  अर्ाढव्य जिाज बाुंधण्याुंत आलुं. आहण त्याचुं कामिी त्याच्या कणाकणाुंतून र्ािाणा-या 

कतवव्यपूतीच्या स्रोताचुं प्रहतहनहधत्र् करणारुं.. अहतरेकी हर्रोधी स रिा..  



या जिाजार्र ३६० नाहर्क आहण ७०० शस्त्र-सज्ज, प्रहतकार आहण पररमाजवन 

क शल नौसैहनक जर्ान, त्याुंच्या जलयानुं आहण आक्रमक, र्ेगर्ान जलर्ािनाुंसि, कायम 

स्र्रूपी तैनात असतील 

लॉसेंहजहलस् राज्याुंतल्या अाँमाइट् मधल्या एका, िव्य बद्ध पोलाद-ओतशाळेंत, 

या िगनार्शेषाुंमधल ेसगळे लोखुंडी अर्शेष हर्तळहर्ण्यात आले. 

आहण यातून साकारला गेला या नौकेच्या म ख्य आधाराचा कणा, ज्याला KEEL, 

म्िणताुंत जिाज-बाुंधणी तुंत्रञानाुंत. 

९ सप्टेंबर २००९ या कदर्शी जेंव्िा, साच्यामध,े हर्तळलेलुं पोलाद ओतलुं जात 

िोतुं, तेंव्िा, हतथ े उपहस्थत असलले्या, अमेररकन नौदलाच्या कॅप्टन् केहर्न् र्ेचन्सग् नुं र्णवन 

केल्यान सार, त्या ओतशाळेंतले उुं चेप रे बलाढ्य शरीराचे कामगार, कमवचारी, पाुंपणीकाुंठार्रचे 

अश्र  कसेबस ेआर्रत ती प्रकक्रया, अत्युंत श्रद्धापूर्वक अुंतःकरणानुं न्यािाळत िोते. त्या सर्ाांसाठी 

ती एक आुंतराहत्मक जाहणर्ेची, काुंिीतरी मित्र्ाची खूणगाुंठ बाुंधण्याची घरटका िोती.. 

मी जेंव्िा, ओतशाळेंतून आलेल्या त्या पोलादाला स्पशव केला, तेव्िा माझुं सर्ाांग 

शिारून गेलुं एका र्णवन करण्यापलीकडच्या, हर्लिण जाहणर्ेनुं.. ओतशाळेचे प्रकक्रया प्रम ख 

व्यर्स्थापक ज्य हनअर् शरे्सव साुंगत िोते. त्याच्या, नौदलाची, स सज्ज अशी एक य द्धनौका या 

अहस्तत्र्ापलीकड ेअसा एक र्ेगळा आयाम आहण ककती मिदाथव हनगहडत िोता याची आम्िाुं 

सर्ाांना प रेपूर जाण िोतुं िोती िणोिणी.. 

त्याुंनी आम्िाला तात्प रतुं बेसार्ध गाठलुं असले कदाहचत, पण आम्िाला ते 

हचतपट, ककर्ा पूणवपणे नेस्तनाबूत कधीच करूुं  शकणार नािीत..आम्िी परतलो आिोंत.. पूणव 

िमतेहनशी.. 

या जल-पदापवण केलले्या हर्लिण स्मरकाचुं बोधर्ाकय आि.े. 

'Never Forget' 

*** 



 

 

दशसूत्री 

 

 

 

उहत्तष्ठ, जागृत, प्राप्यर्राहन्नबोहधत 

कधीकधी आपल्याला खूप थकल्यासारखुं, गळून गेल्यासारखुं, ककर्ा उदास, 

एकलकोंडुं र्गैरे र्ाटायला लागतुं. पण तसुं र्ाटलुं तरी काळजी करण्यासारखुं काुंिी नसतुं 

त्याुंत. ि े सगळुं जगण्याचा, हजर्ुंतपणाचा िाग असतो.. एर्ढुंच नव्ि े तर ते सगळुं म्िणजे 

हजर्ुंतपणाचा प रार्ास द्धा असतो. कारण, मी मागुं एकदा नमूद केलय तसुं.. 

स खुं र्ाटार्ी घरोघरी 

द ःख आपल्या गाुंठीच बरी.. 

त्याम ळुं आपण ते ओझुं र्ागर्त चिडत असतो आहण स्र्तःला उदासर्ाणुं, 

केहर्लर्ाणुं करून घेत असतो र्ारुंर्ार..आय षय लाटाुंसारखुं असतुं. त्याम ळुं त्याला चढ-उतार 

अथावतच असताुंत.. कधी प ळणीर्र लोळणुं तर कधी निाकड े झेप.. नािी काुं.. क ठे आहण 

क णाचुं हजणुं चढ-उताराहर्णा आि.े. अगदी रार्ा पासून रुंका पयांत.. सगळयाुंचीच एक गत.. 

स टका नािीच.. ककतीिी ककमत मोजा.. 



कधीकधी असुं र्ाटत असेल त म्िाला, की आताुं मनाची उिारी, उदासी झटकून 

कामाला लागणुं र्गैरे अशकयप्राय गोष्टी आिते. पण असुं र्ाटलुं तरी खचून जारू् नका, कारण 

असे त म्िी एकटेच नािी आिाुंत.. आपण सगळेच समर्ेदनाुंककत आिोत. 

जोएल् हसम्स् म्िणताुंत की, माझ्या अनेक र्षाांच्या अन िर्ाुंतून आहण 

अभ्यासाुंतून, मी अश्या हनराशाजनक िणाुंमधून बािरे कसुं पडायचुं याचुं एक तुंत्र हर्कहसत 

केलुं आि.े मी परत उिारी घेर्ून, ऊध्र्वगहतशील आहण कक्रयारत व्िायला हशकलो आि.े 

तर.. 

उहत्तष्ठ, जागृत, प्राप्यर्राहन्नबोहधत 

ि ेते दिा उपाय.. 

लिाुंत ठेर्ा िी एक तात्प रती अर्स्था असते. प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू 

असतात. त म्िी सद्धा या नाण्याच्या खालच्या बाजूला पािता आिाुंत असुं समजा. 

पण याचा अथव असा थोडाच आि े की त्याला र्रची बाजूच नािी त मची 

चलनगती आहण प्रेरणाबल जेंव्िा मुंद र्ाटेल त म्िाला, तेंव्िा त मच्या राखीर् ऊजेची ग ुंतर्णूक 

करा आहण पररहस्थती बदलत असल्याची जाणीर् अल्पकाळाुंतच त म्िाला व्िायला लागेल. 

हजर्ार्र आलेलुं असताुंना स द्धा उठा आहण मस्त फेरफटका मारून या. थकलाुंत तर क णा 

हमत्राला दरूध्र्नी करा. पिा त मचा उत्साि आहण उमेद परतते की नािी तें.. 

आपली एक भ्रामक समजूत असते की, आपल्या हजर्ाला तेंव्िाच बरुं र्ाटतुं, 

जेंव्िा काुंिीतरी िरघोस र्ैयहक्तक लाि िोतो. पण खरुं तर तसुं नसतुं. पहिलुं एक पाऊल प ढ े

टाकून बघा तर खरुं..मग प ढचुं. आहण मग िळूिळू अुंतरुं कापत र्ाटचाल स रू करायची.. स रू 

ठेर्ायची.. 

ज्या कदर्शी हचत्तर्ृत्ती उल्िहसत नसतील, त्या ताळयार्र आणायच्या असतील 

त्या कदर्शी. स रुर्ात करा थोड्ाश्या व्यायामानुं ककर्ा, रोजच्या आहन्िकाुंच्या हनहमत्तानुं 

शारीर िालचालीनुं 



मग आपोआपच त म्िी स्र्तःला बजाऊ धजाल.. त्या काशीनाथ घाणकेराुंनी 

गायलेल्या हचत्रपटगीताुंतल्या सारखुं.. 

झटकून टाक जीर्ा द बळेपणा मनाचा 

आहण चमत्कार झाल्यासारखुं, िळूिळू त मची व्यायामाची गोडी र्ाढायला 

लागेल अन् र्ृत्ती तजेलदार, प्रफ हल्लत िोतील..मनोगतींला एक प्रकारची प्रेरणा हमळेल.. 

आहण ि े करीत असताुंना एका र्ेळी एकच उकद्दष्ट ककर्ा ध्येय ठेर्ा, आहण 

त्यार्रच लि कें हन्द्रत करा. 

कारण कधी कधी, 

कामे पडली अनुंत, र्ेळ मात्र मयावकदत 

असुं म्िणत, आपण एकाच र्ेळी अनेकहर्ध कामाुंचा हर्चार, प्रकक्रया, कृती यामध े

ग ुंतल्यार्र, 

एक ना धड, िारािर चचध्या 

या (अ) भन्यायानुं बोजर्ारा उडतो आहण मग मनाहचये ग ुंथी गुंकफयेला शेला 

हततरहितर िोतो, हबघडतो, आहण थकर्ा जाणर्ायला लागतो..आपणच ओढरू्न घेतलेला, 

चशगरू मलेुं िलेपाट्यानुं.. तसुं.. 

काुंिी हर्शेष नसतुं बरुं काुं ि.े. अगदी सग्गळयाुंच्या बाबतींत, ि ेकधीना कधीतरी 

घडतचुं... 

या सगळयार्रचा एक जालीम उपाय म्िणजे, एकार्ेळी एकाच प्रकल्पार्र काम 

करा. शाुंतपणे आहण उत्तम रीतीनुं तो पार पाडा. त्या यशाम ळुं आपोआपच, त मचा उत्साि 



हद्वग हणत िोईल आहण तो ऊजावस्रोत त म्िाला प ढच्या प्रकल्पाला प रेसा उत्साि, उमेद, बल.. 

प रर्ेल. 

नाउमेदीच्या अशा काळाुंत, हजथुं काुंिी सकारात्मक काम, समारुंि स रू आि े

अशा एखाद्या हमत्राकड,े आप्तस्र्कीयाकड ेगेलाुंत तर त मच्या मनाची जड अर्स्था नकळत गळून 

पडले आहण िलकुं  र्ाटायला लागेल. काळजी एकच घ्या की ज्या स्नेह्या ककर्ा आप्ताकड ेजाल, 

तो स्र्तः उमद्या स्र्िार्ाचा आहण अगदी आगुंत क म्िणून गेलाुंत तरी स्र्ागतोत्स क असायला 

िर्ा. नािीतर त्याचा आुंबट चेिरेा बघून त मचुं तोंड आणखी कडू व्िायचुं.. 

आहण मदत मागा.. सुंकोच कसला करता.. अशा िणी हनकटर्र्मतयाुंनीच 

एकमेकाुंचे ऊजावस्रोत व्िायचुं असतुं..मिाजालाुंतल्या एखाद्या सुंकेतस्थळाुंतूनस द्धा हमत्रत्र्चे, 

स खदायी सल्ले हमळून जाताुंत कधीकधी..अर्लुंब करून बघायला काय िरकत आि.े. 

नाउमेदी अर्स्थेंत, नकळत मन स द्धा नकारात्मक हर्चार करायला लागतुं. आहण 

िचे कधीकधी त मच्या हनरुत्सािाच मूळ कारण िोतुं. हर्चाराुंची गाडी रुळार्र आणा आहण 

हर्चारप्रर्ािाला अशा रठकाणी र्ळर्ा की हजथुं उतार.. आहण उतारा स द्धा.. हमळेल आहण 

आपोआपच गहतमानता प्राप्त िोईल.. 

स्र्तःचा स्र्तःशी सुंर्ाद र्ाढर्ा अगदी अुंतमवनाुंत र्ादार्ादी, सुंघषव झाला तरी 

चालेल.. घषवण दते ऊजेला जन्म..आहण फेकून दतेुं गारठा.. आखडलेपण.. 

“मी ि ेनािी करू शकत” पेिा, “पिाच त म्िी मी कसुं पलैहतराला लार्तो तारू”, 

असुं म्िणत रिा.. 

उहत्तष्ठ, जागृत, प्राप्यर्राहन्नबोहधत 

आपण, नकारात्मकतेच्या व्याधींतून बािरे पडण्याच्या, पाुंच सोप्या य कत्या 

दषृ्टीपथाुंत आणल्या, त्याुंची दखल घेतली.. 

आज ऊर्वररत पाुंच उपाय, उपचाराुंचा हर्चार करूुं .. 



६..राहून गेलेल्या आहण करण हनकडीचुं असलले्या कामाुंची यादी, स्मरणपत्र 

म्िणा िर्ुं तर.. जमेल हतथुं, घराुंत जागोजागी, लार्ा. येताजाता त मच्या नजरेस ती र्ारुंर्ार 

पडले याची काळजी.. नािी नािी, खात्री र्ाटली पाहिजे. जेर्णाचुं मजे, शीतपेटी, आरसा, 

बेहसन र्रचा, कपाटार्रचा, प्रसाधन मेजार्रचा.. ज्याला आपण मराठींत, रोनचेसग् टेबल ्

म्िणतो.. दरर्ाजामागे, प ढे. र्ािनाचुं इहप्सत-स्थल-मागवक्रमण-स हर्धा चक्र.. म्िणजे आपलुं 

हस्टअररग् व्िील् िो... अशा या काुंिी जागा त म्िाला, सिज स चल्या म्िणून साुंगतोय.. कारण 

नजरेआड ते मनापल्याड गेलुंच म्िणून समजा.. म्िणून िा खटाटोप. कामुं ठेर्ा नजरेसमोर अन् 

र्ार्रा हबनघोर.. जोडीला, गुंमत म्िणून, ती कामुं व्िायच्या आधी आहण नुंतर त मचा चेिरेा, 

अन क्रम,े कसा िोता आहण िोईल ि े दशवहर्णारी व्युंगहचत्र लार्ा..पिा ती त म्िाला आपोआप 

उत्तेजना दतेाुंना त मच्या ओठाुंर्र एक िलकी हस्मतरेषा फ लर्ताुंत की नािी ते.. 

७..हमत्रमुंडळींबरोबर क ट ुंहबयाुंसमर्ेत, त मच्या, नजीकच्या िहर्षयाुंतल्या 

उकद्दष्टाुंबद्दल सतत चचाव. हनचार हर्हनमय, सल्लामसलत स रूुं  ठेर्ा.. ितूे जािीर करा..त्याम ळुं 

आपोआपच त म्िाला ते साध्य करण्याच्या जबाबदारीची जाणीर् व्िायला लागेलुं, आहण त्या 

कदशेनुं त म्िी र्ाटचाल करूुं  लागाल. स्र्तःबरोबर एक कायवपूतवता-काल-दशवक करार करा, 

त्याच्या प्रती हमत्रमुंडळी क ट ुंहबय याुंना ककर्ा अन्य कोणीिी, जे त मचा उत्साि र्ृचद्धगत करूुं  

इहच्छताुंत, अशा सर्ाांना र्ाटा. त्यापैकी झालेल्या कामाुंबद्दल, त्याुंना मधूनमधून कल्पना द्या, 

अहिप्राय घ्या..  आहण कायवपूतीसाठी स्र्तःलाच कालमयावदचेुं ररगण आखून द्या. 

८. स्र्तःच्या नाउमेदीला क रर्ाळत बसूुं नका. जेंव्िा जेंव्िा हनरुत्सािी र्ाटेल, 

तेंव्िा तेंव्िा त्या जाहणर्ेला लगाम घाला. 

सर्वसामान्यतः, िी एक सर्य असत े की आपल े प्रश्न स टण्यात अडचणी येत 

असतील ककर्ा उत्तर हमळत नसेल तर त्या प्रश्नाच्यामानानुं आपण स्र्तःला अल्पक र्तधारक 

समजायला लागतो. 

िा अन िर् आपणापैकी बहुतेक सर्ाांनी कधी ना कधीतरी घेतललेा असतो. 



त्यार्र तोडगा म्िणजे.. 

मनातल्या नकारात्मकतेला तीलाुंजली दरे्ून, त्याुंच्या जागी सकारात्मकतेच्या 

बीजाुंची पेरणी करा. स्र्तःला बजार्ा की ि े प्रश्न आपल्याला र्ाटतायत त्यामानानुं खूपच 

ि ल्लक आिते. 

उदािरणाथव, मला ि े कसुं जमणार.. मी याुंतनुं कसा बािरे येणार.. असुं रडत 

बसण्याऐर्जी, ि ेकरणुं मला अत्युंत आर्श्यक आि.े. एकार्ेळी एक अशा छोट्याछोट्या कलृप्त्या 

शोधत मी ते कसुंिी करून हमळर्ेनच.. असुं घोकत रिा. 

९.. दीघव श्वास घ्या.. रात्री शाुंत झोप घ्या.. सकाळी उठून आहन्िकुं  उरकल्यार्र 

एक छानपैकी Shower घ्या. 

आणखी एक य क्ती मािीत आि.े. ब-याच र्ेळा कामास येते प्रातःकालीन र्ैचाररक 

गोधळाुंत.. 

आदल्या रात्री, मेंदचूी नैराश्यदायी हर्चाराुंनी चाळण केली असताना, पोटाच्या 

स्नायूुंची, श्वासाबरोबर, सुंथपण,े आुंतबािरे िालचाल करीत, योग सदशृ व्यायाम करा. म्िणत 

रिा.. मी आता यानुंतर मस्त ताणून दणेार आि.े पूणव हर्श्राुंती घेतल्यार्रच उठणार आि.े उद्या 

जागुं िोताुंना, या उद्वगेजनक मनार्स्थेंतून बािरे पडण्यासाठी आर्श्यक अशी अर्स्था प्राप्त 

करण्यासाठी, मी प्रसन्न, ताजातर्ाना आहण उत्सािी, गतीशील मानहसकता घेर्ून डोळे 

उघडललेे असेन. मग स्नानासाठी अुंगाला जलधाराुंचा स्पशव झाला की िळूिळू आपोआपच 

हर्चाराुंना सकारात्मकता, अडचणींतून स टकेचुं तुंत्र, समोर उभ्या ठाकलेल्या प्रश्नाुंची उत्तरुं.. 

सगळुं माझ्याकडूनच प्राप्त िोईल.. 

ि ेसगळुं अन िर्ा, आहण कोडी स टल्यार्र आहण कोंडी फ टल्यार्र िा मुंत्र त मच्या 

मनोव्याहघग्रस्त आपे्तष्ट, हमत्र-मैहत्रणींना दरे्ून त्याुंचा द र्ा घ्या 



१०.. र्ाणीची, उच्चाराची शक्ती, ताकद, बल फार मोठुं  असतुं. मरा मरा, ि े

म्िणता म्िणता र्ाल्या कोळयाचा र्ाहल्मकी झालाच की नािी...शब्दाुंच्या, र्ाकयाुंच्या, 

साध्यासाध्या उच्चाराुंत, अन क्रमे अिराुंर्रच्या, शब्दाुंर्रच्या आघाताुंर्र बदल करून बघा.. दरू 

जाणारा एखादा मागे र्ळून पािाुंत जसा परत कफरतो तश्या सकारात्मक सुंधी त मच्या िर्ती 

आपोआप गोळा व्िायला लागतील. 

अडचणींच्या हर्चाराुंिर्ती रुुंजी घालण्याुंत, त्याुंना क रर्ाळण्याुंत अम ल्य र्ेळ 

दर्डण्यापेिा, लािाचे हिशेब करीत र्ृद्धीची गहणतुं माुंडण्याुंत व्यस्त रिा.. 

या छोट्याछोट्या बाबी त मच्याुंतल्या नकारात्मकतेला बािरेचा रस्ता 

दाखहर्ताुंना, सकारात्मकता रुजर्तील आहण त म्िी, नाइलाजानुं, नकळत जोपासत असललेी 

हस्थहतहप्रयता लोप पार्ून, ती गहतशीलतेंत, उपक्रमशीलतेत परीर्र्मतत िोईल. 

त मची हर्चारशक्ती ि ेएक कसब असल्याप्रमाणे त म्िी जोपासत रिा, क शाग्रता 

र्ाढर्ा, आहण त्याुंर्र स्र्र व्िा एखाद्या क शल योद्ध्या सारखे. त मचा सकारात्मक प्ररे्ग 

र्ाढल्यार्र त मची ऊजाव आपोआपच प नरुज्जीहर्त िोइल आहण त म्िी त मच्या मनाचा, 

र्ागण कींतला तोल सिजगत्या प नप्रावप्त कराल.. 

..इहत 

****** 

  



 

चार ज लै १९८१ 

 

 

िो.. चार ज ल ै १९८१ िाच कदर्स.. कारण याच कदर्शी, लुंडनमधे चर्बल्डन 

अुंहतम सामन्याुंत जॉह्क्न मॅकॅन्रोनुं हबऑं बोगवला िरर्ून पहिलुं हर्जेतेपद हमळर्लुं.. 

एका बाजूला बोगवरूपी धीरगुंिीर अथाुंग सागर आहण समोर, ककना-यार्र 

आदळणा-या अर्खळ, उच्शृुंखल लाटाुंच्या जलधीसम जॉह्क्न उद्धट, उमवट सुंतापी, िाुंडखोर 

 

पण मी त म्िाला काुं साुंगतोय ि ेसगळुं ? 

 

कारण त्या कदर्शी त्याच र्ेळी मी प ण्याुंत राष्ट्रीय हचत्रपट आहण दरूदशवन 

प्रहशिण कें न्द्राच्या कलागाराुंत गीतरामायणाचुं ध्र्हनहचत्रम द्रण करीत िोतो. स्र्तः बाबूजी 

गात िोते. म द्रण मधेच काुंिी कारणानुं थाुंबताुंच प्रश्न आला.. ‘काय स्कोअर् झाला िो..? कोण 

प ढे आि.े.?’ एक लि जरी हतकडुं िोतुं बाबूजींचुं तरी शब्दप्रि ूगकदमा हर्रहचत प्रत्येक प्रसुंग 

गीताुंत शब्दोच्चार, स्र्राुंचा लगार्, िार् याुंत तसिूरिी फरक नािी.. पुंचर्ीस र्षव तेच 

सातत्य..तीच हनष्ठा अबाहधत.. केर्ळ अहर्श्वसनीय, 

 

म द्रण आि ेमजकड े! उपलब्ध..ऐकाल तर थक्क व्िाल.. 



 

१९८०-८१ ि ेगीतरामायणाच्या प्रसारणाचुं रजतजयुंती र्षव िोतुं. त्या हनहमत्त 

प ण्याुंतल्या रटळकरस्त्यार्रच्या एका मैदानार्र िव्य समारुंिाुंत बाबूजी गाणार िोते. त्याच 

हचत्रम द्रण दरूदशवननुं केलुं १६मीमी कफल्मर्र. पण प्रसारणर्ळी ओठाुंची िालचाल आहण ध्र्हन 

याुंचा मेळ ज ळेना. काुंिीतरी ताुंहत्रक कारण िोतुं. मग त्याुंतली हनर्डक बारा..सिा मराठी 

आहण सिा अन्य िाहषक..(उपेंद्र िट, कानडी.. सौ. िागर्त, ग जराथी र्गैरे) भ एफ् टी आय् आय ्

च्या कलागाराुंत करायचुं ठरलुं आहण माझ्यार्र ती जबाबदारी टाकण्याुंत आली. 

 

मोठ्ा कलागाराुंत िव्य नेपथ्य़ उिारण्याुंत आलुं, आहण बहुछायक पद्घतीनुं तीन 

कदर्स म द्रण झालुं.. त्या र्ेळची िी आठर्ण.. 

 

तसा बाबूजींचा आहण माझा पररचय, अथाांत श्रीधरम ळुं. ७२ मधे दरूदशवनच्या 

स रुर्ातीच्या काळाुंत, य र्दशवनकररता श्रीधरनुं गाणी केली िोती. त्या हनहमत्त घरी जाणुं 

व्िायचुं आहण स धीर फडके नामक हर्िूतीचुं दशवन घडायचुं..नुंतर काुंिी र्षाांनी योग आला 

प्रहतिा आहण प्रहतमा साठी असे गीत जन्मा येते या कायवक्रमाच्या हनर्ममतीरे्ळी.. 

 

त्या ’अस े गीत...’ कायवक्रमासाठी, हतथल्याहतथुं रचना करणारा हसद्धिस्त, 

शब्दक बेर, कर्ी आहण हततकाच हसद्ध-स्र्र सुंगीतकार अशी जोडी शोधणुं स रू झालुं. माझ्या 

डोळयासमोर पहिल नाुंर् आल ते बाबूजींच. कारण त्याुंनी गीतरामायणासाठी अशा पद्धतीनुं 

तात्काळ पण अत्युंत समपवक चाली कदल्याची माहिती िोती. तेंव्िा सुंगीत काराचा शोध 

लागला, बाबूजींना हर्नुंती केल्यार्र त्याुंनी लगेच िोकारिी िरला...कारण त्या काळी 

सगळयाच प्रहथतयशाुंना ि े माध्यम नर्ीन िोतुं आहण त्यामधे काुंिीतरी प्रयोग करून 

पािाण्याची उत्स कतािी िोती. मग, कहर्र्यव गकदमाुंच नाुंर्, अथावत ओघानुंच आलुं, रहसकमान्य 



रचनाकार म्िणून. या दोघाुंबरोबर, कायवक्रमादरम्यान सुंर्ाद साधण्यासाठी, सुंर्ाद क त्याच 

तोडीचा असण आर्श्यक िोतुं. अशार्ेळी, या दोन्िी कदग्गजाुंशी, र्ैचाररकपेिा साुंस्कृहतक 

जर्ळीक असणारे...कारण अण्णा कॉंगे्रसी, तर बाबूजी पके्क सुंघीय आहण जनसुंघीय आहण 

ज्याुंच्या नार्ाचा हर्चार चाल्लार्् ता ते स्र्त:ला समाजर्ादी म्िणरू्न घणेारे...अस े एकमेर्, 

मिाराष्ट्राचुं लाडकुं  व्यहक्तमत्र् ठरू पािाणारे, प .ल. दशेपाुंड ेयाुंच्या नार्ार्र हशक्कामोतवब झालुं. 

प लुंनीिी क ठलेिी आढेरे्ढे न घेता...प लुंना क ठे ताणायच ककर्ा क ठे सलै सोडायचुं ते आहण या 

माध्यमाची बलस्थानुं बरोब्बर माहिती िोती त्याम ळुं...िो म्िटलुं. 

 

पािाता पािाता, मिाराष्ट्राची तीन अग्रणी, त्याुंच्या त्याुंच्या कलािेत्राुंत 

जनमान्यता हमळहर्लेली ’नित्रुं’, दरूदशवनच्या कॅमेर् याुंसमोर प्रहर्ष्ट झाली. 

 

कायवक्रम, ज जबी ताहलमीनुंतर स रू झाला. प लुंनी कायवक्रमाची सुंकल्पना आहण 

पूर्वपीरठका, खास त्याुंच्या शलैीत साुंहगतल्यार्र थोडया गप्पा दोघाुंबरोबर मारून, 

काव्यरचनेसाठी प ढची सूत्र, अण्णाुंकद े सोपहर्ली. अण्णाुंनी िणिर प ल आहण बाबूजींकड े

हस्मतिरल्या नजरेनुं पािात, समोर ठेर्लेलुं पानाचुं तबक िळूच जर्ळ ओढलुं. त्याुंतलुं एक 

हिरर्ुंगार पान िाताुंत घेर्ून, त्याच्याकड े पािाणार् या कहर््र्याांच्या ओठाुंतून, उस्फूतवपण े

छुंदोबद्ध काव्यपुंक्ती झरायला लगल्या... 

 

       ’िळ र्ार नखहलले पान...िळ र्ार नखहलल े पान...’ आुंहण स्र्त:च नकळत 

त्याुंनी, स चलेल्या कल्पनेला, शब्दाुंना दाद कदली, ’आिािा ! नखहलल.े..काय छान शब्द आि.े..’ 

आहण इतकी उत्स्फूतव कहर्ता ऐकून, हततकयाच ताुंतडीनुं स रार्ट न स चली तर ते बाबूजी 



कसल.े..त्याुंनी हतथल्या हतथ इतकी अप्रहतम चाल केली की...कया बात ि ै! खूपच गाजला तो 

कायवक्रम...आहण सुंकल्पनािी दाद घेर्ून गेली... 

 

ते ,शब्दप्रि  गकदमाुंनी ’जन्माला’ घातलेल े ’अस ेगीत’ , त मच्या िटेीसाठी उधृत 

करतोय ् आज... 

 

िळूर्ार नखहलल ेफूल ,त्यातून उसळली िलू 

मी र्ेडी जाणत  नव्िते ,ते फूल अफूचे िोते ! 

अुंधार् या रात्री क ठल,े लाल मणी चमक न उठल े

मी र्ेडी जाणत नव्िते ,ते नाग जागते िोते ! 

थबकून राहिले डोळे ,पाहून मधाचे पोळे 

मी र्ेडी जाणत नव्िते ,ते कोष हर्षाचे िोते ! 

ये खळाळूहनया पाणी ,मज गमे येइ जलराणी 

मी र्ेडीजाणत नव्िते, ते रूप प राचे िोते ! 

 

बाबूजींनी नुंतर ते गायलुं, हतथल्याहतथुं स्र्र-रचना करून...आहण त्या गीताच्या 

जन्माच्या, त्या ददेीप्यमान प्रर्ासाचे आम्िी सगळे सािीदार झालो िोतो, केर्ळ आमच्या 

’दरूदशवन’मधल्या नेमण काुंम ळे, आहण ग रु केशर् केळकराुंच्या सुंकल्पनेम ळे. आज मागे र्ळून 

बघताुंना र्ाटतुं... 

 



तेंव्िा लग्न व्िायचुं िोतुं, आता नात- नातू आि े

नाुंर् असणुं आहण नाुंर् ’िोणुं’, या मधला, ’दरूदशवन’ सेतू आि.े.. 

१६हमहम, reversal-sepmag, ते Digital Video पयांत, हस्थत्युंतर 

Cut-spice, Pause-release, आहण आता Non-linear.... 

कहर्, साहिहत्यक, र्ैञाहनक, र्ादक आहण गायक 

’दरूदशवन’नुं नर्ारूपाला आणलेल,े रुंगनाहयका आहण नायक... 

छोट्या Idiot-Box मधून, पोिोचलो घराघराुंत, 

हखडकी मधून ’जग’ रुजलुं, तनाुंत मनाुंत आहण जनाुंत... 

आम्िी आपलुं आजपयांत खेळलो Copy-book 

सर्ुंग प्रहसद्धीच्या मागे लागण्याची मात्र, केली नािी चूक... 

िक्ती, स िाहसनी, केळकर, कदर्ेकर आहण पारकर 

आठर्णींच्या डोिाुंत डोकार्ताुंना, डोळयाुंत साकळतो गहिर्र... 

’चाुंग णा’ हन,’कस्त रबा’ची ’सास’ू झाली, काय िोतय कळत नािी 

अती झालुं त्याचुं आता, िसू मात्र आर्रत नािी... 

माहिती, ञान, मनोरुंजन, असा आम्िी हशकलो क्रम 

पडलोय अडगळीत आता, म्िणताुंत, "याला झालाय्  भ्रम.."... 

र्ाहिन्याुंची ’मातीमाय’ ’दरूदशवन’ र्य चाळीस 

आमचा ’पत्ता’ ? ’कटत’ नाय्  तोर्र,’  

र्रळी, म ब’ै पुंचर्ीस’...’र्रळी, म ब’ै पुंचर्ीस... 

-------------------------------- 

 



 

राष्ट्रीय सर्यी.. अुंगर्ळणी पडलेल्या 

 

 

एक िारतीय म्िणून आपल्या सर्ाांना असलले्या राष्ट्रीय सर्यी.. अुंगर्ळणी 

पडलेल्या.. 

आहण मी स द्धा त्याला अपर्ाद नािी.. नसार्ा बहुधा !! 

१..शाुंपूच्या बाटलींतल्या सुंपकृ्त द्रार्ानुं तळ गाठला, की आम्िी त्या बाटलींत 

थोडुं पाणी घालून, ते हर्सळून, प नःप न्िा र्ापरतो. काय करणार.?. काुंटकसर अुंगर्ळणी 

पडहलये नाुं..! 

२..दुंतमुंजनाथव मलम..Paste.. तेंव्िाच आम्िी सुंपलुं असुं म्िणतो, जेंव्िा, 

पत्र्याचुं आच्छादन हपळून, खालपासून र्र पयांत ग ुंडाळून स द्धा त्याुंतून काुंिीिी फहलत हमळत 

नािी तेंव्िा ! 

३..मी जेंव्िा िाजी बाजाराुंत जारू्न, १००/१५० रुपयाुंची िाजी खरेदी करतो, 

तेंव्ि त्या िाजीर्ाल्या/ली कड,े आल्याचा त कडा, कोचथहबरीच्या..दोन काुं िोईना.. काुंड्ा, 

कढीपत्ता आहण एकदोन हमरच्या, ‘तशाच’, म्िणजे ‘फ कट’, हपशर्ींत टाक अशी मागणी करतो.. 

तो मसाला माझ्या जन्महसद्ध िक्काचा असल्या सारखा..  

४..मला काुंिी कारणानुं, समारुंिाुंत, आपे्तष्ट, स्नेिी आदी मुंडळींनी, प्रेमादरानुं 

कदलेल्या िेट र्स्तू, मी सुंधी हमळताुंच, क णा नर्पररहचताला, ककर्ा माझ्यासाठी फारशा 

मित्र्ाच्या नसलेल्या  व्यक्तीला, त्याच्याकडच्या आमुंत्रणानुंतर, नाइलाजानुं, नाख षीनुं जारू्न, 

व्यर्स्थीत प ख्खा झोडून (नाइ’लाजा’नुं ?), मजकडून िेट म्िणनू प्रदान करतो. आहण माझ्या 



हनलवज्जपणाचा कळस, किर म्िणजे, मी त्या हमळालेल्या िेटर्स्तूचा चकचकीत आच्छादन-

कागदस द्धा प नर्ावपर करींत, काुंटकसरीच्या सुंस्काराुंची बूज राखतो. 

५..शोिचे्या र्स्तू ठेर्ायच्या, काुंचाुंची पारदशवक दारुं असलले्या कपाुंटाुंत 

आलेल्या पाहुण्यानुं डोकारू्न, त्याुंतल्या, मी िौसेनुं खररदलेल्या हचनी मातीच्या, कषाय-पेय-

धारक-सुंचाचुं कौत क करून, ककमत हर्चारली, की मी मनोमन स खारू्न, खररदल्या ककमतीच्या 

दीडदोनपट बढाके दाम साुंगतो. पण त्या पाहुण्याला ि ेमािीत नसतुं की मी स्र्तः त्याुंतून चिा-

कॉफी र्गैरे कधीच पीत नािी. िाः..िाः..िाः.. फ टलुं तर न स्कानी नको रे बाबा.. 

६..घराुंत काुंिी कायव आि.े. अलुंकार घडर्ून पत्नीला स खारू्न, हतचुं कौत क िरलुं 

हस्मतिास्य झेलुंत, कसचुं, कसचुं म्िणत मान ताठ करायची आि.े तेयासाठी सराफकट्ट्ट्यार्र 

जार्ून स र्णव  खरेदी करायची आि.े. असुं काुंिी नसताुंनास द्धा मी सोन्याच्या आजच्या िार्ाची 

चचता करीत बसतो. 

७..माझ्या हचत्रर्ाणीसुंचाचा, ककर्ा दकृश्राव्य-तबकडी-दशवकाचा दरूहनयुंत्रक.. 

म्िणजे Remote िो.. जेव्िा मला सिकायव करेनासा िोतो, तेंव्िा मी तो, हखळहखळा िोईस्तो, 

सर्व बाजूुंनी ठोकतो, आपटतो, उघडून, उगाचाच, त्यातलुं तुंत्रञान अर्गत असल्याच्या 

आहर्िावर्ाुंत, त्याुंत पारुंगत असल्यासारखा आुंतले िाग उचकटत बसतो, पण साधी गोष्ट की 

त्याचा ऊजाव स्रोतसुंच..Battery of cells..बदलला पाहिजे ि ेमाझ्या लिाुंत येत नािी, ककर्ा 

लिाुंत येऊनस द्धा अर्लुंबकृती करीत नािी.. हखशाुंतले चार चव्र्ल खची पडतील म्िणून.. 

८..कधीकाळी, बायको-म लाुंनी फारच िट्ट केला तर.. म्िणजे म लाुंचा िट्ट आहण 

िायेचुं डोळे र्ट्टारणुं.. चौपाटीर्र जारू्न िेळ-पाणीप री खायचा बेत करतोस द्धा मी, बरुंका,, 

पण पाणीप री खारू्न झाल्यार्र, दोनचार डार् मसाल्याुंचुं पाणी ढोसल्यार्र, िायहुई करीत, 

हतखट लागलुं म्िणून, िेळर्ाल्या िय्याकड,े साधी कोरडी प री, फ कट मागायची सर्यच 

लागली आि ेमला एका साध्या प रीचे क णी पैस ेदतेुं काुं साुंगा बरुं मला... आहण जर काुं िैयानुं 

ती नाकारली तर मात्र माझ्या तळपायाची आग मस्तकाुंत जाते, मी बरोबरच्या क ट ुंहबयाुंना 



शरमेनुं मान खाली घालार्ीशी र्ाटेल, अशा पद्धतीनुं आकाुंडताुंडर् करतो.. आजूबाजूला गदी 

जमेस्तो.. 

९..क णाकडचुं, द पारच्या िोजनाचुं जर हनमुंत्रण हमळालुं मला, तर यजमानाला, 

अहतथी पूणव समाधानानुं िरपूर, यथेहचत जेर्ला ि ेसमाधान हमळार्ुं या प्रमाहणक आहण श द्ध 

ितूेनुं, त्याकदर्शीच्या सकळच्या नाश्त्याला फाटा दतेो, हन जर्ळजर्ळ उपाशीपोटी पोिोचतो 

इहप्सत स्थळी.. 

१०..माझे सदरे, ज ने कदसायला लागल्यार्र, मी ते शय्यािूषा म्िणून र्ापरायला 

स रुर्ात करतो. ते आणखी ज ने र्ाटायला लागल्यार्र, मी, खास िोळी, ध ळर्ड, रुंगपुंचमीसाठी 

म्िणून, बासनाुंत बाुंधून ठेर्तो.दोनचार र्षाांनी मग जेंव्िा ते फारच जीणवशीणव कदसायला 

लागाताुंत, तेंव्िा, नाइलाजानुं, अत्युंत जड अुंतःकरणानुं, पत्नीच्या िर्ाली करतो.. पोच्या 

म्िणून र्ापरायला.. 

११..तसा हपझ्झाहबझ्झा घरपोच मागर्ायला मला हजर्ार्रच येतुं. पण काय 

करणार, म लाबाळाुंसाठी करार्ुं लागतुं ना कधीकाळी, सठीसमाशी.. त्याुंतल्या  त्यात एक, 

माझ्या काुंटकसरीच्या सुंस्काराुंना पूरक गोष्ट म्िणजे, त्या हर्तरणक माराुंना, ‘र्रदहिणा 

घ्यायला बुंदी असते म्िणे.. मग मी खूप आग्रि करतो त्याुंना प्रेमपूर्वक.. नशीब, घालून कदललेा 

हनयम तोडणारा, त्याुंतला एखादा िटेला नाहिये मला.. नाइतर पुंचाईतच नाुं.. मग आताुं तो 

अगदीच नािा नािी म्िणतोय अशी खात्री झाल्यार्र, मी कोडगेपणानुं त्याच्या मागुं लागून, 

चारपाुंच, आमच रा आहण मीचीच्या ि कटीच्या प ड्ा पदराुंत पाडून घेतोच.. 

  द स-या कदर्शी सकाळी, मॅगीर्र हछडकून, ती आणखी चहर्ष्ट करायला.. 

आहण... 

हछद्रान्र्ेषी लोक ककतीिी आहण काुंिीिी म्िणोंत.. काुंिी गोष्टी म्िणजे, 

प णेकराुंची मके्तदारी आि ेअसुं म ळीच नािी िुं..! उदािरणाथवः 



द धाची प्लाहस्टक् हपशर्ी हर्सळून ते पाणी, मूळ द धाुंत हमसळण,े आदल्या 

कदर्शीच्या पोळया क स्करून, त्याुंत तूप-साखर ककर्ा तूपगूळ घालून त्याचे छान लाडू करण े

र्गैरे. 

ि े सगळुं तर आम्िी करतोच, पण त म्िाला साुंगतो, माझी आई दोन लाजर्ाब 

पदाथव करायची.. छान, हबनडागाच्या, केळीच्या सालाुंची, डाळ घातललेी िाजी आहण र्ाुंगी, 

िोपळा, िेंड्ा याुंची दठेुं  हचरून, त्याुंत दिी, हतखट, मीठ घालून केललेी दठेी.. 

आम्िी उदबत्ती पाण्यात हिजर्ून लार्तो.. जास्त र्ेळ रटकते.. 

अमृताुंजनाच्या ककमती र्ाढल्यापासून, काुंिी द कानदाराुंनी उपलब्ध करून 

कदलेल्या स हर्धेचा लाि आम्िी, त्याला द र्ा दते, घेतो.. म्िणजे, उघड्ा बाटलींत बोट घालून 

त्याला लागललेुं अमृताुंजन कपाळाला चोळून घ्यायचुं.. फक्त एक रुपयाुंत.. 

ि ेसगळुं आम्िी काुं करतो..? हर्नोद हनर्ममती करायची म्िणून.. ? 

गैरसमज, मनाुंतून काढून टाका..! आज आमच्या सारख्या सर्वसामान्यानुं, असा 

हनग तीनुं सुंसार केला नािी, तर मरण्यासाठी हर्ष हर्कत घ्ययलास द्धा दमड्ा उरणार नािींत. 

जनिो..!! 


