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• क्षर्नार्लू्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ह े फ़ॉरर्डव करू 

शकता.  

• ह े ई पसु्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा 

र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य 

प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 
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संगीता कुलकणी ह्यानी 

कुठल्याही ववद्यापीठाची 

पिवी वकंवा लेखनाचे 

औपचाररक वशक्षण घेतले 

नव्हते. आयुष्यातील अनेक 

चढ उतार आवण 

अडथळयांमुळे तशी संधीच  

वमळाली नाही. पण उपजतच असलेली 

भाषेची, संगीताची आवड, जाण, सकारात्मक 

वृत्ती ह्यातून त्यांच ं लेखन  वनमााण झालं.  

ऑविस आवण घर हेच त्यांचं ववश्व  होतं. मुलं, 

सुना, नातवंडं, भावंडं, वमत्र आवण परमेश्वर हे 

त्यांच्या लेखनाचे ववषय होते. साधे सोपे शब्ि 

व उपमांमधून त्यांनीं जीवनाचं सार सांवगतलं. 

पररवस्थतीशी झगडत,आयुष्याला स्वीकारून, 

कताव्य करत, कुटंुबावर वनस्सीम पे्रम करत 

शब्िात रमलेली आवण जगलेली शब्िवप्रया 

म्हणजे संगीता कुलकणी !  

(जन्म 1950 , मृत्यू 2019 )  



 

 

 

 

 

 

जन्मभर जयािंच्या प्रेमामध्ये मी बािंधली र्ेलेय  

अिा माझ्या लाडक्या पाच बशहर्णी व शप्रय भाऊ प्रकाि 

यािंिा सादर .... 

--- सिंर्ीता  

  



मनोगत 

 

मार्णसाचे मि सार्रासमाि अथािंर् आह.े िरोिर एवढे 

अथािंर् की, इतरािंिा तर सोडाच, पर्ण त्याला त्याच्या स्वतःच्या 

मिाचा थािंर् लार्त िाही. अिेकजर्ण ठरविूदिेील स्वतःच्या 

मिातील शवचारचक्र थािंबव ूिकत िाहीत. मर् अिा वेळी मी 

स्वतःला मिाधीि करत.े अि मन्मयी बिते. मि-मय झालेली ती 

मन्मयी. िकळत मर् असिंख्य आठवर्णींिा उजाळा शमळतो.  

आयषु्यामध्ये अर्दी िैिवकाळापासिू भेटलेल्या असिंख्य 

व्यक्ती, अििंत स्थळे शि अतटूबिंध आठवतात शि, िकळत ते 

िब्दरूप होऊि कार्दावर उतरतात. िा अत्यचु्च शवद्यालिंकार, िा 

अमाप वाचिसिंपदा तरीही ह ेसारे माझे िब्दसामथ्यग, माझे मिधि 

मी मिःपवूगक रशसकापगर्ण करतेय.  

मिामध्य ेतरिंर् उठतािा अशलप्तपर्णे पाहूि जे जे कोर्णी मला 

भावले, जयािंिी माझे ह ेसुिंदर जीवि अशधकच सुिंदर, ससुह्य केले ते 

सारे अथवा एिादी अिाहूत व्यथा शजिे माझे मळूचे हळवे मि 

व्यशथत केले, असे अिाम बिंध जे याच का पढुील अििंतजन्मीही 

अतटू राहतील अिा असिंख्य र्ोष्टी आढळतील.  



आपल्या मिामध्य ेिपू काही येते, ते मिामध्य ेराहूि जाते. पर्ण 

इथे तसे झाले िाही. माझ्या िकळत मन्मयी मलाच उलर्डत र्ेली. 

एक अिाम ओढ माझ्या लेिर्णीद्वारे मला शित्य उमलवत, फुलवत 

र्ेली. त्या अिाम िक्तीची मी ितिः ऋर्णी आह.े शजि ेमला ह े

क्षर्णभिंर्रु जीवि सतेज करण्यास्तव, फुलशवण्यास्तव लार्र्णारी 

सतेजता बहाल केली. त्यामळेु माझे जीवि तर सरेुल बिलेच, पर्ण 

हचे जर्ण्यासाठी लार्र्णारे आशत्मक बळ, मि इतरािंिाही यावे 

असेच राहूि राहूि वाटत राशहले शि अिेर ह ेसारे मतूगरुपाला आले. 

आज मला जे लाभले आह.े ते समाधाि िरोिर अिपुमेय आह,े 

शचरिंति आह.े हा प्रेरर्णास्रोत सवाांचेच जीवि प्रेरर्णामय बिवो, हीच 

या तपृ्त मन्मयीची मािशसक अशभलाषा.  

मलुािंच्या उन्ितीसाठी पालक िेहमीच सवगकाही करतात, पर्ण 

इथे आईच्या आशत्मक समाधािासाठी माझी दोन्हीही र्रु्णी मलुे 

िेहमीच मला शलिार्णासाठी प्रोत्साशहत करतात. शलशहलेल्या 

शलिार्णाचा आस्वाद तर घेतातच, पर्ण माझा छोटा मलुर्ा याहीपुढे 

जाऊि त्या शलिार्णाचे टीकात्मक समीक्षर्णही करतो शि अशधक-

उर्ण ेदािशवतो. याच त्याच्या प्रेमळ पाठबळावर मी लेििाचे अपवूग 

धाडस केले. ह े कधीही शवस्मरताच येर्णार िाही. जयािंच्या 

साशन्िध्यामळेु मन्मयीमधील प्रसिंर् शचतारल ेर्ेले त्या प्रत्येकाचा 

मर् ती भाविंडे असोत, सहचर असो, िेजारी असो, वा सहकारी, 



वा मैशिर्णी असोत, त्या त्या साऱयािंचे मी साििंद आभार मािते. 

मन्मयीचे प्रकािक श्री. म. भा. चव्हार्ण यािंच्या सहकायागशविा शतला 

मतूगरूप िक्यच िव्हत.े त्यामळेु त्यािंचे हाशदगक आभार. जया 

साऱयािंच्या स्िेहािातर हा लेिि प्रपिंच घडला त्या प्रत्येकाचे 

मिःपवूगक आभार. 
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सिंर्ीता कुलकर्णी 

िब्दबिंध मधिू 

  



ऋतुराज 

 

 

पावसाची शझम शझम चाल ूआह.े हवेमध्ये कसा मधरुसा र्ारवा 

आह.े सवगि दरूवर कसे शहरवळीचे साम्राजय पसरलेय. फुलािंचा 

सवुास कसा वातावरर्णाला भारूि उरलाय. प्रयेक शदवसाचे आर्ळे 

महत्व असर्णारा शि प्रत्यके शदवस िवा सर्णच भासशवर्णारा, पऱुया 

३० शदवसािंचा भरर्च्च फुललेला हा श्रावर्ण. तसे पाहायला र्ेले तर 

श्रावर्ण म्हर्णजे सिंजीविी, श्रावर्ण म्हर्णजे बहार, श्रावर्ण म्हर्णजे 

उत्साह, श्रावर्ण म्हर्णज ेसिंजीविी, श्रावर्ण म्हर्णज ेजीवि, श्रावर्ण 

म्हर्णज ेआिा, श्रावर्ण म्हर्णजे भशवष्य, श्रावर्ण म्हर्णज ेउर्म, श्रावर्ण 

म्हर्णज े भरती शि श्रावर्ण म्हर्णजेच प्रेरर्णा. एक असामान्य 

सिंमोहििक्ती आह ेया श्रावर्णात. त्याच्या अलौशकक सौंदयागि ेमि 

भरूि जात ेशि अिंतर भारूि जात.े सारा आसमिंत शहरवार्ार होऊि 

उठतो. अवघ्या शवश्वाला िवजीवि दाि करण्याचे जबरदस्त 

सामथ्यग आह ेया श्रावर्णात. अतपृ्त लोचि, तषृातग मि तपृ्त तपृ्त होऊि 

जात.े अवघ ेऋतचुक्र अचल व्हावे शि केवळ श्रावर्णाचेच साम्राजय 

सदवै असावे वाटते.  

 



पर्ण वास्तवामध्य ेअसे होत िाही, होऊि चालतही िाही. जर 

ग्रीष्म, हमेिंत, शिशिर असेल, तरच हा श्रावर्ण अथगपरू्णग ठरतो. दाहक 

ऊि जर असेल, तर िीतल सावलीला अथग येतो. काळोिी 

अमावस्या असेल तरच िभु्र पौशर्णगमेला रिंर् चढतो. दारुर्ण दःुि 

भोर्ली तरच मधरु सिुाची र्ोडी चािता येते. शवरह िसता तर 

मीलिाचा अथग तरी उरला असता का? शि म्हर्णिूच वषागतिू 

एकदाच येर्णाऱया श्रावर्णािातर उवगररत वषगकाळ प्रशतक्षेमध्ये 

घालशवण्यावाचिू पयागयच िसतो. 

पहायला र्ेले तर श्रावर्ण ही एक तरल, भावशवभोर मिाची 

सिंकल्पिा आह.े जेव्हा वाटेल तेव्हा मि त्या सुिंदर श्रावर्णशवश्वामध्ये 

रम ू िकते. हवी आह े ती मिाला उत्साशहत करर्णारी प्रबळ 

इच्छािक्ती. या इच्छािक्तीच्या आधारे वाळविंटातही ििंदिवि 

फुलशवता येते. तषृातागला केवळ मरृ्जळ दिगिातही तषृा िािंतीचे 

समाधाि लाभते. पिंर्तु्व असर्णारालाही शर्रीर्मिाची अिभुतूी घेता 

येते. जन्मजात अिंधत्व लाभलेल्याला दिेील शदव्यदृष्टीिे 

प्रभचुरर्णाचे दिगि होत े शि म्हर्णिूच अिा प्रबळ इच्छािक्तीच्या 

जोरावर ग्रीष्माच्या दाहकतेतही ह ेमि श्रावर्णसरी बरसव ूिकते. 

श्रावर्णासाठी हवी ती मिाची मोहकता, कर्णाकर्णात, अर्णरेुर्णतु 

इशच्छत पाहण्याची सुिंदर दृष्टी. शजच्या आधारे, शजच्यायोर् ेवैरार्ण 



वाळविंटातही, रिरिीत उन्हातही श्रावर्णसरींिी सचैल स्िाि 

होईल.  

आपत्तींिी शि परीशस्थतींिी ग्रस्त मिाला, शजवाला शकिं शचत का 

होईिा  शदलासा योग्य वेळी शमळालाच िाही तर कोर्णत्याही क्षर्णी 

वैफल्य यायला वेळ लार्त िाही शि म्हर्णिूच कोर्णताही वैद्य वा 

डॉक्टर कोर्णत्याही व्याधीवर उपचार करू िकतो, पर्ण मिाच्या 

व्याधीवर माि स्वतःच इलाज करायचा असतो. सदुृढ दहेाचे रहस्य 

सदुृढ मिातच दडलेले असत.े ति शिरोर्ी ठेवायचे असेल, तर प्रथम 

मि शिरोर्ी बिवावे लार्ते शि म्हर्णिूच वाटत राहत े“सावि आए 

या िा आए, शजया जब झमुे सावि ह”ै पर्ण प्रत्येकाला कुठचे 

लाभावे ह ेमिोधैयग? शि म्हर्णिूच प्रत्यक्ष श्रावर्ण हा सवगसामान्य, 

अशतसामान्य वा असामान्य अिा कोर्णालाही प्रफुशल्लत करर्णारा 

असल्यािेच त्याची महती अिन्यसाधारर्ण आह.े सभोवार 

डवरलेल्या फुलािंचे बर्ीचे, मऊिार शहरवळीचे र्ालीचे शि ऊि – 

पावसाच्या मिोहारी िेळात मग्ि झालेली धरती! यामळेु कळत 

िकळत मि, वतृ्ती उल्हाशसत होतात शि वाटते ह ेऋतरुाज श्रावर्णा, 

ये. तझुे हाशदगक स्वार्त आह.े  

   



समाधान 

 

 

माझी आई िेहमीच मला सािंर्ायची, की समाधाि म्हर्णजे 

काही कािंद े– बटाटे िव्हते, की जावे दकुािामध्ये शि घ्यावे शकलो 

दोि शकलो. कुठेही, कोर्णत्याही दामाला ि शमळर्णारी, पर्ण 

स्वतःजवळ असिू कुठे आह ेि शदसर्णारी र्ोष्ट म्हर्णजेच समाधाि 

होय. मािले तर कुठेही, किातही असते शि ि मािले तर? तर ते 

कुठेही िसत.े अिेर समाधाि ही मािवी मिाच्याच मािण्याची एक 

शक्रया आह.े पर्ण शतच्यावरच तर या शवश्वाचे सारे व्यवहार अवलिंबिू 

आहते.  

असे असिंख्य असिंतषु्ट आत्मे आहते की जे हा िरदहे केवळ 

आळस, असमाधाि शि  असिंतषु्टता यािंच्यासाठी वाशहलेले 

असतात. जर्ामध्ये कुठे काहीही घडो या बापडु यािंिा त्याचे काय? 

त्यािंिा केवळ आपल्याच असिंतषु्टतेचेच कौतकु. प्राप्त पररशस्थतीवर 

मात करतो तोच िरा मार्णसू पर्ण ह ेवेडे प्राप्त पररशस्थतीलाच प्रारब्ध 

समजिू सदवै रडतच राहर्णार. त्यामधिू बाहरे येण्याचे प्रामाशर्णक 

कष्टही यािंिा घ्यावयाचे िसतात. मर् सुिंदर सिुाच्या समाधािाची 



किी बरे यािंिा प्राप्ती व्हावी? कारर्ण समाधाि ही कधीही परू्णग ि 

होर्णारीच र्ोष्ट आह.े 

आता तमु्हीच सािंर्ा. छोट या तान्हुल्याला मातेचे दिगि, 

मातेचा सहवास ही एकमेव या शवश्वातील समाधाि दरे्णारी र्ोष्ट. पर्ण 

म्हर्णिू काय एकदा त्या मातेचे दिगि झाले की सिंपते का? क्षशर्णकही 

शतच्यापासिू दरुावा ही त्या बाळजीवासाठी अिक्यप्राय र्ोष्ट असते 

शि म्हर्णिूच समाधाि ही पनु्हा पनु्हा लाभर्णाऱया शचरिंति सिुाची 

िािंदीच ठरत.े एिाद्या भक्ताच्या बाबतीतही असेच घडते. परू्णग 

आयषु्य ईश्वर शचिंतिामध्ये घालशवल्याििंतरही ईश्वर दिगि घडते तेव्हा 

काय? त्या क्षशर्णक दिगिािे त्याचे परेु शवश्वच व्यापले जात े शि 

उवगररत आयषु्यामध्येही त्याला त्याच त्या प्रभचूरर्णािंची ओढ लार्िू 

राहत.े चकोरालाही चिंशिकेच्या दिगिाची अिीच ओढ असते. 

शतच्या दिगिमािे त्याचे अर्णरेुर्ण ुउल्हशसत होतात म्हर्णिू काय तो 

पढुील येर्णाऱया पोशर्णगमेची वाट पाहत का िाही? दिेभक्तािंिा 

दिेप्रेमािातर प्रार्णापगर्णही मिंजरू असते. िहीद भर्तशसिंर्ासारिे या 

मातीच ेसपुिु काय सािंर्तात? पिुश्च मला इथेच जन्म द.े भेटेि िऊ 

मशहन्यािंिी मात े अश्र ू आवर. सषृ्टी र्भागतील बीजे अिंकुरीत 

होण्यासाठी वषेच्या वषागवाची शितािंत र्रज असते. पर्ण एक थेंब वा 

एक शदवसाचा वषागव त्याला तपृ्त करू िकतो? उलटपक्षी ही 



अिंकुरण्याची शक्रया वषागिवुषे सदवै कायगरत राहण्यासाठी शित्य 

िव्या िवलाईिे प्रतीक्षा तर चाल ूअसतेच िा? 

तात्पयग काय तर समाधाि ही कधीही ि सिंपर्णारी, कुठेही ि 

लाभर्णारी शि लाभल्याििंतर वाढतच जार्णारी र्ोष्ट आह.े हा पर्ण ह े

समाधाि कोर्णी शि किामध्ये मािायचे आह ेहा जयाचा त्याचा प्रश्न 

आह.े कुर्णाला हसण्यात, कुर्णाला हसशवण्यात, कुर्णाला लोळण्यात 

तर कुर्णाला सदवै रडण्यात, कुर्णाला दसुऱयािंवर सदवै शजवापाड प्रेम 

करण्यात तर कुर्णाला र्ाण्यात तर कुर्णाला िाण्यात, कोर्णाला 

अन्य किात ते लाभत.े पर्ण जेव्हा ते लाभते तेव्हा क्षशर्णक असते. 

इतकेच िव्ह,े तर क्षर्णभिंर्रुच असते. कारर्ण ते तसे िसते तर? ते 

लाभत ेतेव्हाच या शवश्वाचे सारे व्यवहार सरत.े सारे त्याच क्षर्णािी 

थािंबते पर्ण ते तसे िाहीच. जे लाभत,े जयाला लाभते त्यालाच ते 

कळत.े त्याला ते वाटते की ह ेपनु्हा पनु्हा लाभावे शि म्हर्णिूच मर् 

जीविाची धडपड चालचू राहत.े म्हर्णिूच समाधाि ह े क्षशर्णक 

लाभिू सदवै ओढ लावर्णारे एक र्ोड कोडे आह.े 

“असे ह ेकोडे, कधी सटुतच िाही कोर्णा 

पर्ण िाही सटुल ेतरीही, आह ेत्यातच समाधाि मािा”    

   



सूयाास्तापूवीचा संकल्प 

 

 

सहजच रेशडओ सरुु केला. कोण्या एका शवद्वाि िास्त्रज्ञाचे 

भाषर्ण ऐकशवण्यात येत होते. अथागत हा अमेररकि मिो – िास्त्रज्ञ 

आपल्या सिंिोधिामध्ये मिाच े अशस्तत्व मळुीच मान्य करत 

िव्हता. अजिूही काही िपूसे जाड – जाड सािंशर्तले जात होते. 

शिवेदक ह े शक्लष्ट असे मिापासिू समजाविू सािंर्त होता आशर्ण 

तरीही माझे मि ते मािायलाच तयार िव्हत.े मि ही चीजच 

अशस्तत्वामध्ये िाही म्हर्णजे काय? माझे शवचारचक्र िपू वेर्ािे 

चाल ूझाले आशर्ण भाषर्णाचे िेवटचे वाक्य सािंर्िू कायगक्रम सिंपला. 

माझे मि त्याच वाक्याभोवती शहिंडत राशहले. िास्त्रज्ञ  सािंर्िू र्ेला 

की, मि ह ेदसुरे – शतसरे काहीच िसिू त्या क्षर्णी भासर्णारी केवळ 

एक सिंवेदिा आह.े मला वाटले ह ेसािंर्ण्यासाठीच ह ेअमेररकि 

लोक एवढा प्रपिंच का मािंडतात?  

िरोिर मि ह े सिंवेदिेिेरीज अन्य काय अस ू िकते? 

आपल्याला भासर्णारी क्षशर्णक सिंवेदिा मर् ती रार्, लोभ, मद, 

मत्सर वा प्रेम काहीही अस ूिकेल. मिाला म्हर्णिू तर शिशश्चत असे 

ठराशवक एक रूप िाहीच. जयाचे अशस्तत्वच वादग्रस्त आह,े सदवै 



शचिंतिीय आह े ते मि आहचे का? बशहर्णाबाई िंच्या मत े मि ह े

िसिसचा दार्णा आह,े तर कधी आकािापेक्षा मोठे, कधी ते एक 

मोकाट सटुलेले जिावर, तर कधी अथािंर् सार्र. म्हर्णजेच काय तर 

ते शिराकार, शिर्ुगर्ण आह.े त्याला असे साचेबद्ध करता येते? कोर्णी 

कवी असेल, तर ते काव्यरूप सुिंदर होईल, कोर्णी सिंत असेल तर 

आध्याशत्मक दृष्टीतिू दवेरूपही बिेल शि कोर्णी शकचकट र्शर्णती 

असेल तर तो त्याला अिंकरूपातही पाहील. पर्ण या शित्यिव्या 

रूपातिू जेव्हा या धकाधकीच्या जीविात शदसेल तेव्हा ते 

अत्यावश्यक एिादा अवयवरूपही बिेल. मिाचे स्वास्थ्य 

म्हर्णजेच मिःस्वास्थ्य ठीक तरच सारे काही ठीक. मर् ह े

मिःस्वास्थ्य ठीक ठेवण्यासाठी मिाचा तोल शबघडर्णार िाही याची 

िबरदारी घ्यायला हवी हहेी ओघािेच आले. समजा त्याचे सिंतलुि 

शबघडले की सारे सरलेच. म्हर्णिू तर त्याचा तोल ढळू दतेा कामा 

ियेच. तोल अकारर्ण ढळू िय ेम्हर्णिू तसे कारर्ण शिमागर्ण ि करर्णे 

हहेी आपल्याच हाती िाही का? 

मिाच्या क्षशर्णक स्पिंदिािंवर सारे उभ ेभशवतव्यही घडूि जात;े 

म्हर्णिू तर म्हटले जात ेकी “जो मि शजिंकेल तो जर् शजिंकेल” पर्ण 

मि शजिंकर्णे एवढे का सोपे आह?े समथग रामदासािंिी तर मिाला 

एवढ या परीिे सािंशर्तले आह,े की बा मिा त ूभशक्तपिंथािे जा, ह ेमिा 

हा काळ घडीि ेघडी जातो आह ेतर त ूप्रभचूरर्णी लीि हो. मिा 



कोर्णाचे वाकडे करू िको, मिा शमथ्य बोल ूिको. एक की दोि? 

असिंख्य श्लोकािंचा प्रपिंच त्या समथाांिा केवळ मिासाठीच मािंडावा 

वाटला. मर् आपर्णही आपल्यापररि ेआपल्या मिासाठी काही 

करायला िको का? त्याला चािंर्ल्या शवचारािंमध्ये र्रुफटूि ठेवायला 

हव े म्हर्णजेच चािंर्ले चालर्णे, चािंर्ले बोलर्णे, चािंर्ले वाचर्णे शि 

सवागत महत्वाचे म्हर्णजे चािंर्ल्यािंच्या सहवासातिू  मिावर चािंर्ले 

सिंस्कारही होत राहतात शि मिाची वाढ शिकोप होते. पर्ण एिाद्या 

बेसावध क्षर्णी ह ेिाठाळ मि बिंड करूि उठत े त्या वेळी त्याचा 

वेडेपर्णाही आवरावा लार्तो. त्याला आिंजारूि – र्ोंजारूि 

सावराव ेलार्त ेशि िहार्णपर्णािे ती वेळ शिभाविू मि शजिंकण्याच्या 

मोशहमेवर पिुश्च आरुढ व्हावे लार्त.े मर् चला तर सायिंकाळ होत 

चालली आह.े सयूग पशश्चमेकडे झकूु लार्ला आह.े आजच्याच 

सयूागस्तापवूी हा सिंकल्प का करू िय?े 

“िभुिं भवत.ु” 

“िाही शचतारू िकत कुिं चला, िा शचिकार करू िकतो 

साकार  

हा, फक्त एक िब्दवेडीच दऊे िकते त्या मिाला िब्दाकार” 

   



सररता 

 

 

जीवि ही जर के िळाळती, सिंथ, र्ढू सररता मािली, तर 

शतला कधी सिुाचा महापरू येर्णार तद्वत दःुिाची ओहोटीही येर्णार. 

वासिेच्या बेसावधतेचे भोवरेही त्यामध्ये असर्णार शि वैचाररक 

प्रर्ल्भतेचा सिंथपर्णाही आढळर्णार. कतगव्यरुपी सयूग तळपतािा 

जीविाच्या सररतेतील कालरूपी पाण्याची अिभुवरुपी वाफ 

बिर्णार शि मर् त्याला आपलेपर्णाचा थिंडावा शमळाला की त्याचे 

कृशतरुपी पजगन्यामध्ये रुपािंतरही होर्णार ह ेस्वाभाशवकच आह.े  

ऋतचुक्राची र्ती मोजण्याचा वेडेपर्णा मार्णसाि े केला, पर्ण 

र्शतमाि जीविाचा वेर् काही तो रोि ूिकला िाही. अज्ञािाची 

ओढ कोर्णाला िसत?े म्हर्णिू तर मर् आपर्ण भशवष्याचा कािोसा 

घेतो. पर्ण या जीवि – सररतेच्या सभोवार असर्णारी स्मतृींची ही 

र्दग झाडी सदवै र्दगच िाही बिर्णार? याच्याच र्ारव्यावर िपूिी 

िाती पोसतात, काही सिाम तर काही अिाम. स्मतृींच्या तरुतळी 

भाविािंची पषु्प पिरर्ण होत,े जाशर्णवािंची छाया पसरते शि अिी 

िाती शतथेच शवसावतात. कधी कधी ती कळत िाहीत, शदसत 

िाहीत वा रुचतही िाहीत फक्त अिभुवता येतात. ही अिभुतूीच 



केवळ अिपुमेय असते. िब्दािंत िक्कीच िाही सािंर्ता येर्णार पर्ण 

त्याचे रुपडे मोठे मोहक असत ेअि  हा मोहच अिावर होतो. ह े

क्षर्णच कठीर्ण असतात. 

मि मोठे िाठाळ आह.े काहीही िाही आठवायचे असे ठरशवले 

तरीही ते ऐकतच िाही. मिःपटलावर आठवािंचा पट सरकू लार्तो 

शि अिंतःचक्ष ूवेध घेऊ लार्तात. कसे थािंबायचे ह ेसारे? शि का? 

त्या स्मशृतपटलावरच तर ह े उभ े आयषु्य िाही का अवलिंबिू? 

र्तकाळाच्या स्मतृीतच जयािंिा रमण्याचा छिंद आह े त्यािंिा िा 

वतगमािाची शचिंता िा भशवष्याचा िेद. र्तकाळाची भलावर्णच 

मोठी शचत्तवेधक असते. शचत्तच शजथे दशुश्चत झालेय शतथे वेधण्याचा 

प्रश्नच सिंपतो. पर्ण कोर्ण हा अस्वस्थपर्णा? स्वास्थ्यच परेु हरविू 

र्ेलेय. कुठे बरे र्ेलेय िेमके? हा त्या तरूतळीच, पर्ण कुठे आह ेतो 

तरू? छे, त्याचा तर महावकृ्षच झालाय. त्याच्या त्या पारिंब्याही 

िोल िोल रुजल्यात, अर्दी हृदयातळी. मि सिंवेदिाहीि व्हावे शि 

शततक्यात व्यवहाराच्या प्रपातािी झिंझावात होऊि स्वप्िावस्थाच 

भिंर् पावावी तद्वत झालेय. मािवाला एका शववशक्षत कालक्षर्णावर 

का िाही थािंबता येत? शकिं वा तो कालक्षर्ण पनु्हा पनु्हा का िाही 

अिभुवता येत? आशद मािवािे कधी काळाची शफकीरच केली 

िाही म्हर्णिूच कदाशचत हा त्या कालचक्राचा िाप तर िसेल? 



मर् उःिाप म्हर्णिू परमेश्वरािे त्याला या अिपुम स्मतृीचे दाि 

शदले. त्या उदार दात्याचे मािावेत तेवढ ेआभार कमीच आहते. 

कारर्ण स्मतृीच िसत्या तर? या जीविाचे वैरार्ण वाळविंट झाले 

असते शि ही सररता आटूि र्ेली असती. उरले असते फक्त 

भाविाहीि काळे पत्थर, अथगहीि शदिाहीि उजाड माळ अि  

भकास असे भशवतव्य शि त्याहूिही शवरार्ण भतूकाळ. 

 

 

  

  



दृविकोन 

 

 

जीविाकडे पाहायचा प्रत्येकाचा आपला असा एक दृशष्टकोि 

असतो. जीवि म्हर्णज ेतरी काय? दिैिंशदि जीविामध्य ेयेर्णारे शित्य 

िव े अिभुवच तर जीविाला समदृ्ध करत असतात, शदिा दते 

असतात, वा जीविाप्रत अशभलाषा, रुची वदृ्धींर्त करत असतात. 

प्रत्येकालाच हरघडीला काही िा काही अिभुव येतच असतो. 

अिभुव एकच पर्ण त्याकडे पाहण्याची प्रत्येकाची दृष्टी माि अलर् 

असते. प्रत्येकाच्या स्वभावािरुूप त्याची दृष्टी असते शकिं वा त्याच्या 

दृष्टीवरूि त्याचा स्वभाव कळूि येतो. 

जर्ायचे तर आहचे प्रत्येकाला. मर् त्यासाठी धडपडर्णे ह े

आलेच. काही िा काही केल्यािेरीज अथागजगि कोठूि होर्णार? 

कोर्णी व्यवसाय करेल, तर कोर्णी िोकरी करेल. पर्ण ते करत 

असतािा जे आपल्या वाट याला आले आह े त्याचा आििंदािे 

स्वीकार शकतीजर्ण करतािा आढळतात? स्वीकार ि केल्यािे शकती 

जीवि ेअिी धळुीला शमळतात, शिराि होतात वा सकूुिही जातात. 

मर् “आलीया भोर्ासी असावे सादर” म्हर्णिू ओढत राहायचे, 

याला तरी काय म्हर्णायचे? जीवि काय, आह ेतोवर जर्िू सरर्णार 



तर आहचे. पर्ण जर्ायचे कसे ह ेमाि प्रत्येक व्यक्तीवरच अवलिंबिू 

आह.े 

जर्ायचे तर आहचे तर मर् रडायच ेका? हसिू का िाही ह े

जर्र्ण ेससुह्य करायच?े शकिं बहुिा हसता हसता जर्ण्यािे जर्ण्याचे 

श्रमही कमी होऊि जातील. हसिू – िेळूि सभोवरचा पररसरही 

अशधक चैतन्यमय करता येतो. स्वतःचे आरोग्य ही अशधक सुिंदर 

होत ेहा भार् तर वेर्ळाच शि समोर सहुास्य वदि पाहूि इतरािंिाही 

आििंद शमळतो ह ेआहचे. अिा या साऱया आििंद सोहळ्यामध्ये 

हसर्णाऱयाचे जीवि तर शचरकाल उजळूि शिघते ह ेशिशवगवाद सत्य 

आह.े  

आपर्ण आपला दृशष्टकोि िेहमीच सकारात्मक ठेवावा मर् 

भले इतरािंचा दृशष्टकोि कसाही असो. जे जस ेअसेल वा घडेल ते 

तसेच्या तसे स्वीकारायचे ह ेएकदा ठरशवले की मर् समस्याच कुठे 

उरते? समस्या हा शवषयच ि सरर्णारा आह.ेपर्ण तरीही आपर्ण त्या 

कमी करण्याचा प्रयत्ि का िाही करायचा? बरिं समजा िाहीच कमी 

करू िकलो तर त्या शिदाि हसतमिुािे स्वीकारल्या तर? त्याची 

तीव्रता िाही का कमी होर्णार? कोर्णाला चकुल्यात समस्या? 

कोर्णाचीच या समस्या चक्रातिू सटुका िाही. 



श्रीसमथग रामदास तर सािंर्िू र्ेलेच आहते िा की “जर्ी सवग 

सिुी असा कोर्ण आह?े” पर्ण ह ेसिु म्हर्णज े तरी काय? जया 

अिभुतूीतिू स्वाििंद शमळतो त्यालाच तर सिु म्हर्णायचे िा? मर् 

दःुिाकडे पाहायचा दृशष्टकोि सकारात्मक ठेवला तर? तर त्या 

दःुिालाही ि कळत दया येईल शि कदाशचत तेही ससुह्य होईल. 

पररश्रमािंती पाषार्णालाही पाझर फुटतो. मर् ह ेदःुि काय पाषार्ण 

आह?े आशर्ण आपर्ण सश्रद्धपर्णे पाषार्णालाही पजुतो, त्यातच तर 

तर दवे िोधतो मर् प्राप्त दःुिातही दवेाच्या दयेला का िाही 

िोधाव?े काय शमळेल या एिाद्या र्ोष्टीपासिू मला? असे जेव्हा 

आपर्ण िोधतो तेव्हा उलटउत्तरी आपल्याला काही िा काही तरी 

र्वसल्याच ेआढळूि येईल. तद्वतच प्रत्येक दःुिही आपल्याला 

काही िा काही तरी दतेच असते. कमीत कमी सहििीलता तरी 

वाढशवतेच. मर् एकदा का सहििीलता वाढली की होर्णाऱया 

अन्याय – वषागवाला सामोरे जाण्याला मि फारसे घाबरत िाही. 

पर्ण मिच िा ते! येर्णाऱया आपत्तीमळेु वा होर्णाऱया 

अन्यायामळेु सशचिंत ह ेहोतेच. एकदा का शचिंता मार् ेलार्ली की 

शचतेची वाट समीप आली म्हर्णिू ओळिावे. या वाटेिे प्रत्येकाला 

जायचे तर आहचे मर् आज काय शि उद्या काय? जे अटळ आह ेते 

टाळण्यासाठी का अट्टहास? एकदा का त्याचा ध्यास लार्ला की 

अन्य सारे सारे र्ौर्ण ठरते शि एकच प्रशतक्षा अिंशतम स्वरूपी उरत ेशि 



त्या दयाघि, शिराकार सवगव्यापी ईश्वराचे शचिंति करत तो मार्गही 

ससुह्य होतो. बस  हसतमिुािे त्यालाही सामोरे जायचे. मर्च 

साऱया समस्या चक्रातिू अिंशतम सटुका होईल या एकाच सुिंदर 

आिेवर हसत हसत राहायचे. 

 

  



साथाक 

 

 

असे म्हटले आह ेकी अन्ि, वस्त्र शि शिवारा या मार्णसाच्या 

मलूभतू र्रजा आहते. मलाही ते मान्य आह.े पर्ण मला आपले 

वाटते की याही पेक्षा मलूभतू एक अिी र्रज आह ेकी जी जार्णवत 

िाही पर्ण त्या जाशर्णवेिेच शजर्णे अशधक ससुह्य होते. जर्ण्यासाठी 

मािवाला एका भावशिक बािंशधलकीचे भावबिंध अशतिय 

आवश्यक असतात. प्रत्येकाचेच कुठेिा कुठे भावबिंध ह ेजळुलेले 

असतात. आईचे आपल्या अपत्यामध्ये, अपत्याचे माता – 

शपत्यामध्य,े भावाचे बशहर्णीमध्य,े र्रुुच ेशिष्यामध्य ेवा स्त्रीचे सासर 

अि  माहरेामध्ये. कोर्णाला कोर्ण शप्रय असावे हा जयाचा त्याचा प्रश्न 

आह,े पर्ण एक िक्की की प्रीतीच्या ठायीच ऋतजुा असते शि शतथेच 

ऋर्णािबुिंध र्ुिंफले जातात. प्रत्येकाचीच अिी अपेक्षा असते की 

कुर्णी आपले – आपलेच – असावे. कुर्णी आपल्या कुठल्या िा 

कुठल्या तरी र्ोष्टीला चािंर्ले म्हर्णाव.े कधी वार्ण्याला, कधी 

बोलण्याला तर कधी आशर्ण किाला तरी चािंर्ले म्हर्णावे की जया 

योरे् ह ेजीवि, जर्र्ण ेसुिंदर बिेल, प्रफुल्लीत होईल शि असे होईल 

“हसत ेहसत ेकट जाए रसते, शजिंदर्ी यहूी चलती रह.े” आयषु्य 



असेच धुिंदीमध्ये, बेहोिीत एका अपवूग ििेत तरळत राहील. सारे 

शजर्णेच कोर्णाच्या तरी िावे शलहाव,े सारे आयषु्यच झोकूि द्यावे, 

उभ्या शजण्याचेच साथगक व्हावे! 

अन्ि, वस्त्र शि शिवारा शमळूि मिषु्य जर्तो, जरूर जर्तो. 

केवळ जर्तोच पर्ण त्याला अिी सरेुल साथ, सुिंदर सिंर्त शमळेल 

तर? तर तो शजर्णे अथगपरू्णगतेिे जर्तो. रोजच्या धकाधकीमध्य ेजीवि 

एवढे रटाळ होत असते पर्ण जर दोिच िब्द तेही प्रेमाचे शमळाले 

तर? तर उजळूि शिघते शजर्णे. ते प्रकाशित होते. केवढे सामथ्यग 

असते त्या भाविेमध्ये, त्या दोिच भावभऱया िब्दामध्ये. जो ह े

अिभुवतो त्यालाच ते कळर्णार. इतरािंिा त्याचे काय? म्हर्णिू तर 

जर्ण्यासाठी अिा दोि अथगपरू्णग बोलािंची,हाशदगक भाविेची शितािंत 

र्रज आह.े जयाला ह ेयोग्य वेळी लाभत ेत्याच्या भाग्याचा हवेाच 

करावा वाटतो. शिदाि त्याचे अिकुरर्ण कराव े शि स्वतःलाही ह े

अिपुम सिु लाभावे म्हर्णिू मिोभाव ेईश्वरचरर्णी प्राथगिा करावी. 

अिा भाग्यिाली व्यक्तींची जर कोर्णी र्र्णिा करायचे ठरशवले 

तर िक्कीच त्याला माझा अिंतभागव करावाच लार्ेल. कारर्ण जया 

दोिच भावभऱया हाशदगक बोलािंसाठी मिषु्यप्रार्णी बौशद्धकदृष्ट या 

भकेुला आह ेत्या अवर्णगिीय सिुामध्ये मी सध्या अक्षरिः सचैल 

न्हाऊि शिघतेय. एकेकवेळा वाटते की, सािंर्हूी िय े कोर्णाला. 



कोर्णाची दृष्ट िाही िा लार्र्णार या भाग्याला? तिी मी जन्मतःच 

ििीबवाि. वर्णगिही करता येर्णार िाही अिा भावशिक श्रीमिंत माय 

– बापाच्या उदरी मी जन्मले. ठरवायला र्ेले तर ठरशवताही येर्णार 

िाही की आई श्रेष्ठ की बाबा? क्वशचत  प्रसिंर्ी कधी िार्णे – शपर्णे 

कमीही पडले असेल, कधी कपडालत्ता वेळेवर शमळालाही िसेल 

पर्ण कौतकुशमशश्रत िब्दधारािंिी त्यािंिी सदवै न्हाऊ घातले. एवढी 

मधाळ वार्णी, एवढा हळुवारपर्णा माझ्या शपत्यािेरीज अन्यि 

अत्यिंत शवरळा. आई तर काय माय – माऊलीच ती. ७ – ८ 

भाविंडािंमध्ये कधी कोर्णी लाडके, दोडके झालेच िाही. साऱयािंिा 

समाि माया, समाि कौतकु, तेच प्रेम, तीच प्रीती. स्वप्िातही कधी 

दजुाभाव िाही. िपू तप्त, दाहक क्षर्ण आयषु्यामध्ये आले, पर्ण त्या 

प्रत्येकवेळी माय – शपत्यािंच्या आठवर्णींची िीतल छाया सारे 

ससुह्य करत राशहली. ह े माझे िैिव – सशचिंत मी आह े तोवर 

जसेच्या तसेच राहर्णार आह.े 

लग्िाििंतर स्त्रीच्या आयषु्यामध्ये मोठे शस्थत्यिंतर घडते. िपू 

काही हरवत े शि िपू काही र्वसतेही. मला र्वसले सुिंदर सासर, 

प्रेमळ पती शि हळवी – मदृ ूसासआूई. तसे माझे पती अशतिय 

कठोर. िब्द – दाररि य तर त्यािंच्या जर्ण ूपाचवीलाच पजुलेले! पर्ण 

मिािे माि सच्चा प्रेमळ. भले िब्द िसोत पर्ण मि माि लाि 

मोलाचे. त्याची तलुिाच िाही करता येर्णार. अलीकडे त्यािंच्या 



िब्दातिू थोडी मदृतुा जार्णवते. मी मािते, हाच माझ्या प्रीतीचा 

शवजय. सिंसाराच्या घड यामध्ये श्रध्दचे्या रवीिे भाविेची जी मी 

समुधरु घसुळर्ण केली त्यातिू तर मोहक, सुिंदर िविीत (लोर्णी) 

माझ्या सद्गरु्णी बाळािंच्या रूपािे आले. मला िेहमीच वाटते मी ही 

अिी पापभीरु. इतर कोर्णाचेच, वैऱयाचेही अशहत शचिंतर्णे मला 

कधी सत्यामध्य े तर सोडाच, पर्ण स्वप्िातही जमले िाही. 

जयािंच्यािी जमत िाही तो मार्गच सोडूि द्यायचा ह ेमाझे तत्व. या 

साऱयाचा पररपाक म्हर्णिू तर दवेाि ेमला ही दरे्णर्ी शदली. माझी 

लेकरे हा स्वतिंि शलिार्णाचाच शवषय आह.े पर्ण मी तपृ्त आह,े सिंतषु्ट 

आह.े शि याचे फार मोठे श्रेय त्यािंच्याचकडे जात.े शपलािंचे सुिंदर 

हसर्ण,े लाघवी आदरयकु्त मधाळ वार्र्णे मला शित्य िव्या जोमािे 

जर्ायला उद्यकु्त करत.े या साऱयामध्ये सदवै भर असते ती 

भाविंडािंच्या स्िेहाची. कोर्णत्याही क्षर्णी धाविू येर्ण,े शजवाला जीव 

दरे्णे, सख्या िेजारर्णींच ेप्रेमळ वार्र्णे शि हवे – िको पसुर्णे हहेी कमी 

महत्वाचे िव्ह.े 

कळत िाही मला की कसे उतराई व्हायचे यािंचे? क्षशर्णक 

सहवासाच्या बदल्यािंमध्ये लािो अमलू्य क्षर्ण दरे्णारे ह े सारे 

सहकारी शकती भरुळ घालतात जीविाची? िाही, मळुीच कळर्णार 

िाही कोर्णाला. िपू िपू मोह होतो या जीविाचा. पर्ण जार्णवत 

राहते ह ेिरे िव्ह.े कृताथग झाले मी पर्ण आता थािंबायला हव.े 



पैलतीर शदसायला लार्ला आह.े सािंजवेळ शजवा िरु्णावते आह.े 

आवरत ेघ्यायला हव ेआता. म्हर्णिूच म्हर्णते की बस  िपू झाले 

शजर्ण े– धन्य झाले शजर्ण,े आता जरा सकुर कराव े शजर्णे. हव ेहवे 

आह ेतोवरच तपृ्तपर्णे सराव ेह ेशजर्ण.े 

“कृताथग झाले, उदिंड झाले सारे या जन्मी 

साथगक झाले या शजण्याचे, तपृ्त अिंतरी मी” 

 

 

  

  



शेजार 

 

 

प्रत्येक र्ोष्टीला दोि दृशष्टकोि असतात. एक िास्त्रीय अि  

दसुरा अिास्त्रीय अथागत कशल्पत. तर तसे ह ेधकेु कुठूि बरे येते? 

शकती छाि शस्थती आह ेही हवामािाची! पाण्याची अशत तरल रूपे 

जेवढी म्हर्णिू आहते त्या साऱयामध्ये अशत वेधक अि  मोहक रूप 

आह ेह.े तसेच आजचे ह ेधकेु! पर्ण ह ेआह ेअिाहुत आठवर्णींचे 

धकेु. आठवर्ण ही दिेील एक तरलतम शस्थती आह,े पर्ण ती फक्त 

घडलेल्या घटिािंची. अिा असिंख्य आठवर्णी माझ्या मिात आह 

घामारे घालताहते पर्ण कोर्णाला सािंर्,ू तेच कळत िाही. कारर्ण 

सािंर्ायला र्ेले तर जार्णिू घेर्णारे एक सिंवेदिाक्षम मि हवेच. 

 असे पहा, आपर्ण एिाद ेसुिंदर फूल पाहतोय – सोबतीला 

रशसक सहकारी आह ेपर्ण त्याची रशसकता त्या फुलाप्रत िाही मर् 

काय उपयोर्? आपर्ण र्लुामअलीच्या अशतिय ससु्वर, भावमधरु 

र्झला ऐकतोय. एवढे र्ुिंर् आहोत की िशजकच्याला जार्णवावे पर्ण 

त्याची आवड आह े महिंमद रफी. तोही एक बलुिंद अि  भावकु 

आवाज पर्ण या क्षर्णी रशसकता हवी ती र्लुामअलीप्रत. तसेच 

समजा आपर्ण वाचतोय व. प.ु काळेंची सुिंदर कथा. वाटतेय अर्दी 



समजिू सािंर्ावी पर्ण िेजारी आह ेप.ु ल. भक्त तो ऐकूि िक्कीच 

घेईल, पर्ण सहमत होईल असे िाही. एक आवड साऱयािंचीच थोडी 

का असर्णार? व्यक्ती शततक्या प्रकृशत. शि म्हर्णिू तर शित्य िव्याची 

शिशमगती होते. पर्ण माझ्यासारख्या मार्णसूवेडीला सदवै सभोवार 

मार्णस ेलार्तात. एकटे, एकलकोंडेपर्ण िाही जमत शि मर् आठवत 

राहतो रशसक िेजार. मर् मि त्याच त्या जनु्या आठवर्णींमध्ये रिंर्िू 

जात,े जेव्हा लाभला होता एक असाच रशसक, भाववेडा, चतरु 

सहकारी. पर्ण या झाल्या आठवर्णी. आता कोर्णाला सािंर्र्णार? कसे 

सािंर्र्णार? शजथे त्या िदु्द िेजाऱयालाही माहीत िाही शतथे इतरािंचे 

काय? असेच मर् मि प्राप्त पररशस्थतीला दोष दते राहते.  

 शदवसाचा फार मोठा काळ आपर्ण कामाशिशमत्त घरापासिू 

दरू आपल्या कामाच्या शठकार्णी असतो. शतथ ेलाभर्णारा िेजारचा 

सहकारी िपू काळ आपल्या सोबत असतो. शवचारािंचे आदाि – 

प्रदाि होते शि बदलीमळेु असे सहकारीही बदलत राहतात. पर्ण 

तरीही एिाद्यािीच आपले वैचाररक छाि जमते. क्षशर्णक 

बोलण्यातिू सारा शदवस सुिंदर बितो शि हचे घरीही परावशतगत होते. 

मर् घरही प्रसन्ि राहत.े म्हर्णिूच मी आयषु्यामध्ये सवागत अग्रक्रम 

दते ेतो िपू वेळ आपर्ण जयाच्या िेजारी बसिू काम करतो वा 

बोलतो त्या िेजाऱयाला, त्याच्या मतािंिा. कधी कधी ह ेशवचार सरुु 

झाले की मिाचे फुलपािरू होत.े सारे अशस्तत्वच सारूि जाते शि 



उरतात त्या शचत्तवेधक आठवर्णी शि या आठवर्णींच्या दाट 

धकु्यामध्ये मी हरविू जाते. हरविू जाते शि िोधत राहते एक सुिंदर 

िेजार, सहकारी, रशसक शमि शि समिंजस, डोळस सिा शकिं वा सिी. 

 

  

  



साक्षीिार 

 

 

िपू ठरवतो आपर्ण! िपू िपू वेळा समजावतोही स्वतःला 

की एकदा ठेच लार्ल्याििंतर जपिू चालायचे, पनु्हा िाही तीच 

जिम होऊ द्यायची. रक्तबिंबाळ पाय शि घायाळ मि असिंख्य वेळा 

सािंर्त असते की जपिू चाल. हीच चकू िकोिा करू. पर्ण 

ठरवल्याप्रमार्णे थोडेच का घडते? प्रत्येक पावला पावलावर िपू 

सावधािता बाळर्तो आपर्ण पर्ण रस्त्यातल ेसारेच िाच – िळर्े 

कुठे आपल्याला माहीत असतात? मर् अिवधािाि ेएिादा दर्ड 

आड येतोच शि तीच मलमपट्टी. ठेचाळलेला पाय काय करतो 

शबच्चारा? योग्य त्या तात्परुत्या काळजीि ेपनु्हा बरा होतो पढुील 

वाटचाल करण्यासाठी. 

 ह ेझाले दहेाचे पर्ण मिाच ेकाय? मिाला होर्णाऱया जिमा 

कोर्णत्या मलमपट्टीिे बऱया करायच्या? कोर्णत े वेदिािामक 

घ्यायचे त्यासाठी? कोर्णाकडे जायचे तपासायला शि कुठूि 

आर्णायचे त्यावरचे औषध? िपू िपू वेळा समजाविूही मिच ते! 

काय करायच ेत्याला? अिा असिंख्य जिमािंिी घायाळ होऊि ते 

शित्याि ेआक्रिं दत असते. रक्तबिंबाळ शस्थतीत ते वावरत असते. 



जपत असते पावला पावलावर पर्ण तरीही िाही, िाहीच टाळू 

िकत. या जिमािंिा शकिं वा त्या जिमा दरे्णारािंिा. सारेच आपले, 

कोर्णाला काय शि कसे बोलायचे? कुठे शि शकती समजावयाचे? 

काही िसत ेआपल्या हातात. केवळ एकच असते की या अटळ 

अिा शजव्हारी जिमा उरािी कवटाळूि जर्त राहायचे अिंशतम 

श्वासापयांत. यावर उपाय िाही, औषधही िाही शि इलाज तर मळुीच 

िाही. आपल्यािंिीच केलेला हा आपलेपर्णाचा घरचा आहरे 

मिोमि स्वीकारायचा शि मिात असो,  िसो जिरुढींिा सामोरे 

जायचे. जया जर्ात जर्ायचेय शतथल्या प्रथा तर पाळायलाच 

हव्यात. या समाजात वावरतािा येर्णाऱया सामाशजक बिंधिािंिा 

टाळर्ण ेकेवळ अिक्य आह.े प्रत्येकजर्णच तर इथे जर्तोय शित्य 

िव्या जोमािे. पर्ण मी िाही जर् ूिकत अिा जर्ात म्हर्णजेच काय 

की माझ्यातच काही कमी आह.े मीच िालायक आह े इथे 

जर्ायला. जे साऱयािंिा भावते ते मलाच का िाही रुचत? या इथले 

शियम साऱयािंसाठीच तर आहते िा? मर् मीच शियमबाह्य का 

वार्त?े 

 मी कोर्णालाच िाही का आपले मािायचे? िाही का कुठे 

जीव लावायचा माझ्याच मार्णसािंिा? माझे म्हर्णर्ण ेहा काय मोठा 

र्नु्हा आह?े त्यािंच्या आठवर्णीत रमर्णे िाही का या जर्ाच्या 

शियमात बसत? सारे सोडूि शदले ते केवळ मलुािंसाठी. जे सोडर्णे 



िक्य होत ेशि अिक्य होत ेतेही. पर्ण स्वभाव कुठे सोडू? सोडू िाही 

िकले तर बदलतेय, िपू बदलवतेय मी त्याला. पर्ण काहीच का 

चािंर्ले िाही त्याच्यात? इतका का वाईट आह ेतो? आजवर एकही 

चािंर्ले िाहीच का घडल ेयामळेु? अि  जे घडले ते या स्वभावाचे 

श्रेयच िव्ह ेका? मर् फक्त हा वाईटाचाच का धिी होतोय आत्ता? 

शवचार करूि करूि डोक्याचा पार भरु्ा झाला असे वाटतेय पर्ण 

तरीही प्रश्न अितु्तरीतच. जर मलु ेमाझी तर त्यािंच्यामळेु येर्णारी सारी 

िाती माझी का िाहीत? आशर्ण समजा ती त्यािंची वैयशक्तकच 

असतील तर मर् माझे मि का िाही ह ेमाित? मला वेडीला वाटते 

की मलुे माझी म्हर्णजेच त्यािंच्यायोरे् येर्णाऱया मलुीही माझ्याच 

झाल्या. मी आपली माझ्या मलुािंसारिाच त्यािंिाही जीव लावायला 

जात.े जीव जडवर्णे ही फार वाईट िोड आह ेमाझी. असिंख्य वेळा 

यामळेु मी िपू दःुिी होत.े िपु घायाळही होते. पर्ण तरीही हीच 

चकू मी पनु्हा पनु्हा करत राहत.े आपल्यािंिा आपलेच माित.े आप 

– पर भाव कधीच करत िाही. त्यािंच्या भल्याचसाठी केवळ त्यािंची 

शहतशचिंतक या हाशदगक भाविेपोटीच काही र्ोष्टी सािंर्ते. मर् त्यात 

काय माझे चकुते? पर्ण तरीही िाही आता सािंर्र्णार. स्वतःलाच 

सधुारेि. स्वतःच्या मिाला सावरेि पर्ण ह े ईश्वरा एकच त ूकर, 

कुठेही र्ेली, किीही राशहली तरी मलुािंिा माझ्या सािंभाळ शि मला 

सत्वर तझु्यापायी बोलव कारर्ण? ... कारर्ण या मोहपािात िको 



इतकी मी र्ुिंतलेय. मला माझी मीच कळेिा. माझे स्वतःचे स्वत्वच 

लपु्त झालेय. मी इथे या साऱया सजु्ञ, िहाण्यािंच्या जर्ात जर्ण्यास 

असमथग आह ेशि हचे एकमेव सत्य आह.े 

 एिाद्याला आपले मािर्णे हा एक अिन्यसाधारर्ण र्नु्हा 

असेल, तर तो मी केला. हो हो, मी तो केला. मी जीवापाड प्रेम 

केले. इतके केले की कुर्णीही करू िय.े पर्ण आता ह ेसािंर्िू काय  

फायदा? र्नु्हा घडला की शिक्षाही आलीच. मर् मीही शिक्षेस पाि 

आह.े शि ही घडलेली की लादलेली की घेतलेली एकाकीपर्णाची 

शिक्षा िपू मोठी आह.ेशिदाि माझ्यासारख्या बोलघेवड या वेडीला 

एकाकी राहर्णे ही एक कल्पिातीत र्ोष्ट आह ेशि म्हर्णिूच मर् ही 

असह्य शिक्षा माझ्या भाळी आह.े तसे पाहता मी र्ेली तीि – चार 

वष ेतिी एकटीच आह ेपर्ण कधी मािलेच िाही एकटेपर्ण. र्ुिंतवत 

राशहल ेस्वतःला सदवै या सिंसारात, मलुािंत, मार्णसािंत. मिात प्रचिंड 

वादळ असिूही कधी या चेहऱयावर िाही त्याला येऊ शदले. 

पापण्यािंवर मेघाश्र ु एवढे दाटूि आलेले असतािाही कधी त्यािंच े

रुपािंतर आसवसरीत िाहीच होऊ शदले. आसवािंच ेआविंढे आतल्या 

आत शर्ळत राशहल.े रािीच्या काळोिात, एकटीच शबछान्यात 

स्वतःला झोकूि दऊेि मकु्त होत राशहल.े पर्ण कधीच कोर्णाला माझे 

अश्र ू शदस ू शदले िाहीत. साऱया जर्ापासिू, इतकेच काय माझ्या 

मलुािंपासिूही त्यािंिा लपवत आले. का तर एकच आत इच्छा! या 



आसवािंचा त्यािंच्यावर कोर्णताही अशिष्ट पररर्णाम होऊ िये. माझे ह े

रडर्ण,े रडर्ार्णे ठरू िय.े माझे दःुि मला. इतरािंिा सािंर्िू काय 

त्याचे? ऐकूि घेतील, पाहतील, प्रथम सहािभुतूी दािवतील शि 

ििंतर कालािंतरािे त्याचे दयेत पररवतगि होईल. मला मळुीच कोर्णाची 

दया िकोय. पर्ण याचा अथग कोर्णी असा घेऊ िय ेकी मला दःुिच 

िाही. माझे डोळे िषु्कच आहते. एकािंतात ते इतके वाहतात, इतके 

वाहतात की माझ्या साऱया जन्माचे रडर्णेच सरूि जाते. पर्ण पिुश्च 

जेव्हा मी एकटी होते तेव्हा तेच असते. मी ह ेसारे शवसरते, ते केवळ 

माझ्या दोि बछड यािंसाठी. त्यािंच्यासाठी त्यािंची आई आहचे प्रसिंर्ी 

बाबाही बिते शि क्वशचत मार्गदिगकही. त्यािंच्या उजजवल 

भशवतव्यासाठी मी माझे सारे शवसरल ेहोते पर्ण िरोिरच त्यािंिा 

मािल ेपाशहजे. त्यािंिीच या साऱयाची पनु्हा पनु्हा आठवर्ण करूि 

शदली शि िकळत डोळ्यािंतिू काही काळ का होईिा दरू ठेवलेले 

अश्र ू त्यािंिी सदवै माझ्या िजरेला आर्णिू शदले. िपू शिकरािे, 

कटाक्षािंिी मी जे दरू ठेवले. टाळले तेच समोर येऊि ठाकले. मी 

शवसरल ेतर मळुीच िव्हत,े शवसरर्ण ेिक्यही िव्हत ेपर्ण काही काळ 

का होईिा जी हसत होते, मिोमि सिुावत होत े ते सारे शहरावले 

र्ेले. जे एिाद्या ििलूा, शहतििलूाही जमले िसत े ते या माझ्या 

म्हर्णर्णारािंिाही क्षर्णात शललया करूि टाकले. तरीही माझा तसभूर 

दिेील रार् िाही. असो, जो आयषु्यभर साथ दऊे िकतो असा 



आसवपरू मला पिुश्च बहाल केल्याबद्दल िरेतर मी त्यािंची 

आभारीच असेि. यायोर्े का होईिा मला माझ्या स्वत्वाची जार्णीव 

घ्यावी लार्ली. साऱयािंचे सारे करता करता मी मलाच शवसरले होते. 

इतकी की मला काय हविंय, काय िकोय हचे परू्णगपर्ण ेसोडूि शदलेले. 

यािंच्यातच एवढी रमल े; एवढी रमल ेहोत ेकी यािंच्यात सिुात सिु 

माित र्ेले शि दःुिािे कोलमडूि र्ेले. पर्ण एक िक्की की आता 

मी एकटी िाही तर एकाकी जरूर आह ेपर्ण त्यातही मला माझ्या 

आसवमण्यािंची टपोरी साथ आह ेह ेकाही कमी का आह?े जी मी 

आजन्म जपेि. माझ्या स्मतृींच्या कोंदर्णात या आसवशबिंदूिंच ेदोि 

टपोरे मोती बितील शि सदवै माझ्या बछड यािंच्या यिोर्ाथेचे 

साक्षीदार ठरतील. 

 

  

  



रवसक 

 

 

प्रत्येक शदवसाला आपले असे एक आर्ळे रूप, रिंर् अि  

र्िंधही असतो. रूप असते मोहक, वधेक तर कधी रिंजक. केव्हा ह े

शदवस जीविाची आिा मोहवीतात, केव्हा जीवाचा वेध घेतात, तर 

केव्हा अशधक रिंजकस्वरूप दऊेि जातात. केव्हा त्यािंिा र्तस्मतृींचा 

समुधरु र्िंध असतो, तर केव्हा ते र्िंधहीि करूि सोडतात. रिंर् तर 

शकती र्शहरे, कधी त्यार्स्वरूप धवल तर मािंर्ल्यरूपरशहत, केव्हा 

लोभसवार्णा मयरुपिंिी. 

मर् आजचा शदवस आह े तरी कसा? मोहक, समुधरु की 

मयरुपिंिी? आजचा शदवस मोहक, समुधरु शि मयरुपिंिी साराच 

आह.े या शदवसाचे हचे आर्ळे रूप आह.े िपू िपू मोहक शि 

समुधरु. आपल्या परू्णग २४ तासािंचा उत्तुिंर् पसारा उभारूि हा तेजस्वी 

शदवस मिाला िको एवढी भरुळ घालतोय पर्ण का? िाहीच सािंर्ता 

येत. बस  एवढेच आह ेकी मी आज िपू िपू ििु आह.े माझे सिु 

फार क्षलु्लक र्ोष्टींमध्येच असते. हव े ते र्ीत ऐकले, हव े ते सरू 

लार्ले शि म्हर्णिूच हवा तो िरू सापडला. शलहायचे तरी शकती? 

केवळ अवर्णगिीय, िब्दातीतसदु्धा म्हर्णा हव ेतर! जर वाचक सजु्ञ 



असेल तरच लेिक उच्च ठरतो. श्रोता बहुश्रतु असेल तरच वक्ता 

श्रेष्ठ ठरतो, काव्य सरुस असेल तरच र्ेय होत,े सिंर्ीत जर ससु्वर 

असेल तरच अवीट ठरते. तद्वतच जीविाला साथी रशसक लाभला 

तरच ते ससुह्य होत.े 

आपले जीवि आपर्ण एका मस्तीमध्ये झोकूि दऊे िकतो 

अर्र प्रवाहपशतत म्हर्णहूी स्वीकारू िकतो. आपर्ण काय करायचे 

ह े आपल्या साथीवरच अवलिंबिू असते. परिंत ु हवा तसा 

जीविसाथी लाभर्णे फार अवघड र्ोष्ट आह.े हव ेतर अिक्यही 

म्हटलेत तरी चालेल. पर्ण म्हर्णिू काय जीविच उपेशक्षत ठरवायचे? 

तळपायाच्या एका बोटाला दिुापत झाली म्हर्णिू काय कोर्णी सारा 

दहे त्याजय ठरशवतो? अिंहिं! मळुीच िाही. दहेच काय, तर तो पाय 

दिेील आपर्ण बाद िाही ठरवत. उलट त्या दिुऱया पायाला मार्णसू 

अशधकच कुरवाळत बसतो. त्यावर औषधोपचार करतो आशर्ण 

समजा उपयोर् झाला िाही तर ते दःुि वाढू िय ेयाची काळजी घेत 

घेत उवगररत आयषु्य किं ठतो. तसेच िेमके आयषु्याच ेआह.े 

समथग रामदास तर म्हर्णतातच की “तलुा पाशहज ेइष्ट ते प्राप्त 

िोह,े तरी प्राप्त ते इष्ट मािोिी राह.े” मर् जे इष्ट परिंत ुप्राप्त िाही त्याचे 

दःुि करूि काय फायदा? उलट जे प्राप्त आह ेतेच इष्ट िव्ह ेका? 

जर असा शवचार आपर्ण केला िाही तर आपर्ण काय करू िकतो? 



काहीही िाही. मर् प्राप्त आह े ते दःुि आह े त्याहीपेक्षा भयार्ण 

भासेल शि मर् वाट याला आलेले काहीच मोजके आििंदाचे क्षर्णही 

आपर्ण घालविू बस.ू अस ेहोता कामा िय.े सदवै हसत राहर्ण ेहचे 

तर िरे सिु आह.े “सहुास्य हचे िरे टॉिीक आह ेशि टेच दररोज 

घेत जा.” असे कोर्णी सािंर्िू र्ेलेय ते िरे िव्ह ेका? 

असेच शवचार चाल ूअसतािा रेशडओवर लता र्ात होती. 

“तिस ेतिका शमलि हो ि पाए तो क्या, मिस ेमिका शमलि तो 

कोई कम िही! चािंद शमलता िही सबको सिंसारमें, ह ैशदयाही बहोत 

रोििी के शलए’ | शकती िरे आह.े काव्य शकती शिकविू जात ेकमी 

िब्दािंतमध्ये! मर् ते भले कोर्णत्याही भाषेत असो. काव्याला मळुी 

भाषेचे बिंधि िसतेच कधी. शवचार अििंत आहतेते िाही थािंबवता 

येत, जेव्हा काही सुिंदर वाचायला, ऐकायला व पाहायला शमळत ेते 

सारेच्या सारे अमलू्य मी माझ्या रशसकािंच्या चरर्णी अशपगते. कारर्ण 

माझा रशसक वाचक िासच त्या पाितेचा असेल इतकीच अपेक्षा! 

 

 

  

  



ववभक्ती 

 

 

पौशर्णगमेच्या चिंिाचे परू्णगत्व प्राप्त होण्यासाठी त्याला 

पाशक्षकातील सवग कलािंमधिू जावे लार्ते. चतथुीची कोर जिी 

लोभसवार्णे सौंदयगरूप तसेच अष्टमीची चिंिशस्थतीही एक अत्यिंत 

मोहक रूपमतूीच भासत.े परू्णगत्वाकडे जाऊ पाहर्णारी अि  तरीही 

अपरू्णगत्व म सोडलेली अिी परू्णग – अपरू्णागच्या उिंबरठ यावरच जर्ण ू

असलेली चिंि प्रशतमा म्हर्णजेच अष्टमीची चिंिकला होय. अििंत 

आकािावर आपल्या सिुािंत प्रकािाि े अशधराजय करर्णारी 

चिंिकला म्हर्णज ेकाय चीज आह ेह ेफक्त अिभुतूीच घेऊि पाहावे. 

वातावरर्णामध्ये सिुद र्ारवा होता, चािंदण्याचा िीतल थिंडावा अि  

हररत तरुिं ची सळसळ साधारर्णपर्णे रािीचा १० समुार होता. म ेची 

र्रमी असह्य होऊि सारे िर्रवासी आपापल्या घरािंच्या अिंर्र्णातूि 

वामकुक्षी घेत होत.े शदवसभर श्रमािंिी थकलेले िरीर अिंथरुर्णावर 

टाकण्यापवूी एकदा पाहावा चिंिमा म्हर्णिू क्षशर्णक दारािी आले 

अि  बस  दृष्टी वर जाताच मोहरूि र्ेले. थकवा पळूि र्ेला. उकाडा 

िीतल भासला शि सभोवरचा पररसर जर्ण ूििंदिविच भासला. 



अिेर ििंदिवि म्हर्णज ेतरी काय? शजथे मि आििंशदत होते ते 

विच िा? िव्हता पक्षािंचा शकलशबलाट की िव्हता शिझगरचा 

िळिळाट. तसे काहीच िव्हत े पर्ण तरीही मि मोहरूि र्ेले. 

कळेचिा की असे का झाले? शिसर्ागचे ह ेलोभस रुपडे इतके शदवस 

कुठे लपल ेहोत?े इथेच होते ते बस  आवश्यकता होती ती सौंदयगपरू्णग 

दृष्टीची. िकळत एका बेिामक्षर्णी दृष्टीला ह ेसौंदयग लाभले शि मर् 

ह ेििंदिवि अचािक र्वसल.े अिीच सारी राि शवचारात र्ेलीही 

असती, पर्ण रेशडओवरील ते सुिंदर र्ीत माझी बेचैिी चाळविू र्ेले. 

आपल्या मादक, ददगभऱया आवाजात ‘आिा’ र्ात होती. ओ.पी. 

ची अिेरची धिू “चैिसे हमको कभी आपिे जीि ेिा शदया” आशर्ण 

काय सािंर्?ू माझी मी उरलेच िाही. 

एका अिोख्या शवश्वाची कवाडे िलुली अि  मी अधािंतरी 

त्यामध्य ेप्रवेिती झाली. रातरार्णीचा मोहक सरु्िंध पसरला होता. 

रसभरीत फळािंचा बर्ीचा बहरला होता. ससु्वर सिंर्ीत छेडले जात 

होत,े िवरिंर्ाची उधळर्ण चालली होती. सरु्िंशधत पजगन्याचे तषुार 

शछडकत होते अि  अिा मिमोहक, शचत्त वेधक स्थळी कोर्णी मला 

साद घालत होत.े डोळ्यािंमध्ये पिंचप्रार्ण आर्णिू मी पाहत होते पर्ण 

ते शिराकार रूप मला शदसतच िव्हत.े फक्त कर्णेंशियािंिा सादच ऐकू 

येत होती. “ह ेर्ािशप्रय,े ह ेसजृििीले, ह ेमस्त मदशिके पाहा ह े

शिसर्गरूप. आपल्या लोचिािंिा सामाविू घे शि मर् स्वतःचे 



प्रशतशबिंब पाहा. काय आह ेशि काय िाही तझु्यात? प्रशतशबिंब दिेील 

माझ्याच लोचिािंिी पाहा.” मी क्षशर्णक चक्रावले. कळेचिा काही. 

पनु्हा पनु्हा सभोवार पाहू लार्ले. िपू िपू प्रशतसाद शदला. घिाला 

कोरड पडली. िाचिू पाय थकले शि पाहूि पाहूि चक्षहुी शिर्णले. 

िाईलाजाि े मी आपले र्रर्रत े मस्तक माझ्याच हातात 

पकडले अि  डोळे र्च्च शमटूि घेतले. शमटलेल्या डोळ्यािंपढेु ते 

माझेच मािसशचि साकार झाले. माझाच वेडेपर्णा मला उमर्ला 

अि  िकळत ओठािंवर शस्मतहास्य उमटले. जे माझ े आह,े जे 

माझ्यातच आह,े जे शवभक्त होर्णार िाहीय े ते मी कसे िोधर्णार 

आह?े कुठे शमळर्णार आह?े शि कसे शदसर्णार आह?े िकळत माझा 

उजवा हात पढेु झाला, हा बघ असा. तलुा वचिच हवेय िा? घेऊि 

टाक पर्ण वचि किाचे दऊे? स्मतृीचे की शवस्मतृीचे? शजथे शवस्मतृी 

शफरकूच िकर्णार िाही शतथे शचरस्मतृीच्या वचिािंचे काय प्रयोजि? 

किासाठी हा वचिािंचा प्रपिंच? पर्ण तरीही घे ह ेमी दतेेय. जरा माझी 

स्मतृीमिंजषुा बघ.  ती तर परू्णगपर्णे तझु्याच स्मशृतिंिी भरूि उरलीय. 

त्यातिू त ूकाढता काय उरेल? अरे वेड या स्मतृींिेरीज ‘मी’ ही 

कल्पिाच अतगक्य आह.े स्मतृी हाच माझा आत्मा आह.े मर् 

शवस्मतृींची भीती कोर्णाला?  



जाऊ द ेझाले. ह ेअसेच चालायच.े व्यवहारी जर्ाच्या र्ढू 

रूढींतिू आपर्ण दरू दरू फेकलेही जाऊ. प्रसिंर्ी एवढे दरू की पाहू 

िाही िकर्णार, बोल ूिाही िकर्णार शि भेटू तर िाहीच िकर्णार पर्ण 

म्हर्णिू काय या शचरिंति स्मतृी शवश्वातिू तलुा मी अि  मला त ू

कदाशपही हद्दपार िाहीच करू िकर्णार. मर् िाहीच बोललो, भेटलो 

वा शदसलो म्हर्णिू काय शबिसर्णार आह?े सािंर् िा? मिाची मरर्ळ 

झटक शि िव्या उमेदीिे ऊठ. या शवश्वाच्या प्रत्येक सौंदयगकृतीतिू 

मला पहा. त्याच्या अवीट अिभुतूीतिू मला अिभुव अि  

आयषु्याचा मार्ग िव्याि ेसजव. वथृा िेद का? असा िेद कोर्ण 

करतात? जे क्षशर्णक भावशवश्वात येतात. आपर्ण तर ह ेिश्वर दहेरूप 

त्याजय करू, बोली भाषेतिू दरू जाऊ, पर्ण शचरिंति आशत्मकतेमध्ये 

एकि आहोत शजथे शवभक्ती शफरकूच िाही िकर्णार.  

 

  

  



संवेिना 

 

 

काय म्हर्णावे तरी काय याला? भय, ििंका, आििंका की 

भीती? िेमके िाव दतेा येर्णे कठीर्ण आह ेपर्ण शित्यापेक्षा वेर्ळे 

काहीतरी आह े ह े िक्की. सिंिय तर िव्ह े िा हा? आजचे शदि 

=शविेष सिंियास्पदच म्हर्णावे लार्ेल. तरीही काहीसे र्िंभीर शि 

बरेचसे उदास, पाहायला र्ेले तर सयूोदयापासिूच असे 

जार्णवायला लार्ले होत.े पर्ण म्हटले जाऊ द.े होईल सारे सरुळीत. 

कुठले काय शि कसले काय? शदवस चढत र्ेला, प्रहर वाढतच र्ेला, 

सयूगही तळपत राशहला शि साऱया साऱया सोबत ह ेअिाम भीतीचे 

साम्राजय आपलेच असे स्वत्व र्ाजवत राशहले. का कोर्ण जार्ण ेपर्ण 

या उदासवाण्या शदवसाचा िेवट कसा होईल याचीच ििंका मि 

ग्रासिू टाकतेय. 

या शदवसाच्या अिंताबरोबर माझ्या या अपवूग सिंवेदिेचा तर अिंत 

होर्णार िाही िा? माझ्या मिातील सपु्तिा िाजकू बिंधिाचे मर् काय? 

कोर्ण बरे ह ेसारे सावरू िकेल? कसे समजावे त्याला ह ेसारे? 

शिवेदिासाठी माध्यम तर कोर्णते शिवडाव?े र्ीत, सिंर्ीत, अशभिय, 

वकृ्तत्व की र्ायि? पर्ण आज ह ेकाहीही करर्ण ेिक्य िाही. िा मी 



र्ाऊ िकते, िा सतार छेडू िकते, िा शलहू िकते. आज बस  या 

उदासीमध्य ेशिदाि माझी मी मला तरी िोध ूिकेि? मला िेमके हवे 

तरी काय? हवेय िक्कीच हवेय. अथगहीि िब्दफेक िकोय की 

माझ्या मतािंिी केवळ सहमतीही िकोय. माझी आतगता समजिू घेऊ 

िकेल अिी िदु्ध शिरपेक्ष भाविा हवीच. जी मला अिंतःकरर्णपवूगक 

समजिू घेऊ िकेल. माझ्या काही र्रु्णािंसह शि असिंख्य अिा 

अवर्रु्णािंसह. अवर्रु्ण कोर्णामध्ये िसतात? प्रत्येक मािवामध्ये 

कमी – अशधक प्रमार्णात ते अपररहायगच आहते. असा काय मोठा 

र्नु्हा माझ्या अवर्रु्णािंचा की जो कोर्णीच िाही समज ूवा माफ करू 

िकत? 

माझा महाि र्नु्हा हा की मी काव्याचे बिंर्ले बािंधले, िब्दािंचे 

बर्ीचे फुलशवल े शि भाविेच्या िौकेतिू कल्पिेच्या दयागची सफर 

केली. आज ते सारे काव्य, ते सारे िब्द त्या साऱया भाविा सारे 

आह ेतसेच आह ेपर्ण तो दयाग? तो कुठे र्ेला? दयाग कधी लपु्त होईल 

का? आशर्ण या दयागवर तर माझ्या मिःस्पिंदिाच्या अथािंर् लाटा 

बेभािपर्णे उठत होत्या. जयाला माझ्या अिंर्ीच्या र्रु्णािंच्या सररता 

आतग – ओढीि ेभेटत होत्या, शजथे माझ्या असिंख्य अवर्रु्णािंच े

भोवरे क्षशर्णक ठरत होते तो माझा दयाग कसा िजरेआड झाला? की 

माझी भावभरी िजरच दयागत बडूुि र्ेली? िजरच दयागमय झाली तर 

िोध तरी कसा घ्यायचा? बरिं घेतलाच तर प्रथम िजरेचा की 



दयागचा? काय करू? कुठे िोध?ू िोधायला तर हवेच हव.े अरे पर्ण 

ह ेकाय तोवर आजच्या या शदवसाचा तर अस्त होत आला. अय्या 

ह ेकाय? हा तर आजचा सयूगच या दयागमध्ये बडूुि र्ेला िा? शकती 

मोहक, शचत्तवेधक, मिोहर पर्ण तरीही उदास ... उदास ... 

 

 

 

 

  

  



नाती 

 

 

मिषु्यप्रार्णी जन्माला येतािा त्याची स्वतःची अिी काही 

ओळि िसते. शकिं बहुिा त्याला स्वतःचे िावही िसत.े पर्ण तरीही 

त्या वेळी तो कोर्णाचा कोर्णीतरी असतोच. कुण्या जन्मदात्या आई 

– बाबािंचा तो मलुर्ा – मलुर्ी असतो. कुर्णा आजी – आजोबािंचा 

िात,ू कुण्या काका – काकूिं चा पतुण्या, कुण्या मामा – मामीचा 

भाचा, कधी वडील भाविंडािंचा भाऊ – बशहर्ण अथवा अन्य 

कोर्णाचा कोर्णीतरी असतोच. या कोर्णाचे कोर्ण असण्यामार् ेएक 

रक्ताचा धार्ा असतो जयाला िाती म्हर्णतात. हीच िाती जन्मजात 

मार्णसाला शचकटूि राहतात. या िात्यातिूच प्रथम त्याची ओळि 

शदली जाते. ती समाज मान्यता प्राप्त होते. या अभावी जन्मर्णारास 

अिौरस ठरशवले जात.े जन्मापवूीपासिू अिंतापयांत सोबत राहर्णारे 

समाजमान्य रक्तबिंध म्हर्णजेच िाती होय. या िात्यािंच्या आधारेच 

पढुील जीविाची वाटचाल होत राहत.े जोवर एक व्यक्ती म्हर्णिू 

आपल्या कतृगत्वाचा ठसा शिमागर्ण होत िाही तोवर ही एक 

अत्यावश्यक र्रजच बििू जात.े जयािंिा स्वतःची शवशिष्ट व्यशक्तर्त 



ओळि शिमागर्ण करता येत िाही ते तहहयात यामध्येच र्रुफटूि 

पडतात. िाती हीच त्यािंची ओळि शि र्रजही ठरत.े  

प्रत्येक िात्यातिू येर्णारे अिभुव ह े शिरशिराळ्या प्रकारचे 

असतात. िपू वेळा सिुद, हवेहवेस,े शदलासा दरे्णारे, शजव्हाळ्याचे 

शि अत्यिंत प्रेमळ असतात, पर्ण काही वेळा अत्यिंत दःुिद, 

क्लेिकारक, अपमािास्पदही अस ूिकतात. असिंख्य वेळा असेही 

असते की सामाशजक प्रशतष्ठेिातर आपर्ण काही िातेबिंध जपतच 

राहतो, प्रसिंर्ी व्यशक्तर्त िपू काही सोसिूही. काही िाती अर्दी 

मैि जपर्णारीही असतात. आईचे आपल्या मलुािंिी वशडलािंच े

मलुािंिी, भावा – भावािंचे, बशहर्णी – बशहर्णींचे अथवा अन्य 

कोर्णतेही. पर्ण बऱयाचवळेा िात्या – िात्यािंमधिू असिंख्य 

रै्रसमजतुीचाच र्ुिंता वाढतािा आपर्ण पाहतो. सास ू– सिेुचे िाते 

तर केवळ बदिाम झालेलेच िाते आह.े काही अपवाद असतीलही, 

पर्ण एकिं दरीत बदिामीच जादा. हा स्वतिंि लेिाचाच मदु्दा होऊ 

िकतो. प्रत्येक िात े सिंबिंधातील ममता ही एका आपल्याच 

पातळीवर असते. एक िक्की की ि अशत म्हर्णजेच िाती. अशत 

झाले की माती होते हचे याच्या िीषगकातिू आपल्याला सािंशर्तले 

जात ेकी ि + अशत = िाती. प्रत्येक िात्याला त्याच्या ठराशवक 

मयागदा असतात. त्या मयागदािंमध्ये राहूि जर िाती जपली तर ती 

शचरकाल शटकतात, शचरिंजीवही ठरतात. पर्ण आईचे कसेही वार्ले, 



त्याि े असिंख्य अपराध केले तरीही मातहृृद्य त्याला आपल्या 

शजवाचा तकुडाच माित ेशि माितच राहत.े तर काही िाती ही केवळ 

जिरूढही म्हर्णिूच ती सािंभाळावी लार्तात.  

 पवूीच्या काळी िपू िातलर् असत याहीपेक्षा ह ेिातलर् 

सािंभाळतच आयषु्य व्यशतत होई. पर्ण आजकाल एकच 

अपत्याच्या काळात िात्यािंचाही तटुवडा जार्णवत राहतो. िात्यातिू 

होर्णाऱया असिंख्य फायद्यािंपैकी मिषु्यबळ हा फार मोठा फायदा 

आह.े वेळप्रसिंर्ी मार्े पाठबळ असर्णे हहेी मोठे भाग्याचेच म्हर्णावे 

लार्ेल. सिुात सिु वाढशवर्णारे शि दःुिातही दःुि िीतल 

करण्यासाठी िात्यािंचा फार मोठा वाटा असतो. अिा वेळी िातलर् 

िसतील तर फार दधुगर प्रसिंर्ही येऊ िकतो. इतर लोक करतात सारे, 

पर्ण िातलर् िसल्याची चचाग माि पढेु होतच राहत.े काही िातलर् 

िात्यापासिू अलर्च असतात. पर्ण तरीही िातेसिंबिंध जपर्णे ह े

अत्यावश्यक असते. मिी असो वा िसो, कुर्णा रुचो वा ि रुचो. िपू 

वेळा आपर्ण मिापासिू िाती जपत असतो, अर्दी पदरमोड 

करूिही! पर्ण दसुऱया बाजिेू माि म्हर्णावा तेवढा प्रशतसाद शमळत 

िाही. मि शवषण्र्ण होत,े पर्ण तरीही कोण्या एकेकाच्या स्मतृींिा 

स्मरूि आपर्णच आपल्यािी असर्णारी आपलेपर्णाची बािंशधलकी 

समजिू ती जपतच राहतो. उलटपक्षी दसुऱया बाजिेू वारिंवार वार 



होतच राहतात, तरीही “र्ेले ते शदि र्ेले” म्हर्णत आपर्णच स्मतृी 

फुलािंचा सरु्िंध िोधत राहतो.  

काही काही वेळा एिाद्या व्यक्तींिी एवढे सरू जमिू जातात 

की बस! आपर्णच आपल्यावर जाम ििु होतो, मिोमि सिुावतो. 

क्षर्णभराच्या सिंर्तीिेही जन्मभराची िाती जळूुि जातात त्यािंिा 

रक्तबिंधाचे कोंदर्ण िसत.े अिाम असतात ह ेबिंध. प्रत्यक्ष तर राहोच 

क्षर्णकाल स्मतृीतही ह े िातेबिंध सिुावतात. कोर्ण कुठचे पर्ण 

परस्परािंिा आप्त स्वकीय वाटू लार्तो शि सहृद बििू जातो. िा काही 

दवेार्ण – घेवार्ण केवळ दोि र्ोड, मदृ ूबोल हीच र्ुिंतवर्णकू. शि 

बदल्यात अमाप स्िेह लाभतो. अिा वेळी स्वतःचाच हवेा वाटू 

लार्तो. मर् साऱयाच िात्यािंचा अथग िव्यािे कळूि येतो, 

जन्मभरासाठी जर्ण्याची उमी लाभत ेशि याच बिंधिात बध्द होऊि 

राहावे, सटूुच ियेस ेवाटत राहत.े 

“जीविाच्या रोपट याला हवी स्िेहाची माती  

जीविदाि दणे्यास्तव लार्ते शििंपावी प्रीती  

मिी मािसी जपावी तरी शकती  

तेव्हाच हळुवार फुलत जातात िाती.” 

   



गाव माझा 

 

काळ्याकुट्ट मेघािंिी सारे आकाि कसे अर्दी भरूि र्ेले आह.े 

सवग वातावरर्णामध्य ेएक सिुद र्ारवा जार्णवतो आह.े पि,ु पक्षीही 

कुठे वळचर्णीला जाऊि लपिू बसले आहते. सकाळपासिूच 

पावसाि े किी शझम्मड घातली आह.े क्षर्णभराची उसिंत घेऊि 

धाडधाड कोसळण्याच्याच तो जय्यत तयारीमध्ये आह.े 

पावसाळ्यामधील कोर्णत्याही एिाद्या शदवसाचे ह ेठराशवक शचि 

आह.े हचे िेमके वातावरर्ण मला माझ्या सुिंदर िैिवशदिािंमध्ये घेऊि 

जात.े क्षर्णाधागत चक्षुिंसमोर मला माझा र्ाव शदस ू लार्तो. 

महाराष्राची कोकर्ण शकिारपट्टी व घाटमाथा यािंिा जोडर्णारा जो 

मध्य आह ेतेथे जे वसले आह ेतेच माझे सुिंदर र्ाव! 

 साहशजकच पाऊस शतथे िपूच असायचा. परुाच्या 

पाण्यामध्य े बडुालेल े अध्याग – अशधक उिंचीचे जािंभळू, वड, 

शपिंपळाच ेवकृ्ष, पाण्यािालील िेते, भरभरूि वाहर्णाऱया िद्या शि 

शवहरी, सारे जसेच्या तसे आजही िजरेपढेु येते. कोकर्ण शि घाट 

यािंिा जोडर्णारी बाजारपेठ म्हर्णिूही माझ्या र्ावाचा लौशकक होता. 

साहशजकच शतकडे सारे काही शमळायचे. र्ावामध्ये मोठ – मोठ या 

विारी शजथे घाऊक व्यापार चालायचा. व्यापारामळेु वैश्य – वार्णी 



समाजाची वस्ती व र्ावावर प्राबल्य होते. र्ावाच्या कारभारामध्ये 

त्यािंचाच वरचष्मा राहायचा शि त्यायोर्े र्ावाची ओळि जर्ण ू

वाढायची. र्ावचा प्रमिु रस्ता ही मखु्य बाजारपेठ, दतुफाग 

हरतऱहचे्या दकुािािंची दाटीवाटी शि मधोमध सुिंदर शवठ्ठल मिंशदर 

िोभायचे. िाळी शि कडवी या दोि िद्या र्ावाला सिंपन्ि करायच्या. 

भातिेती ह ेप्रमिु उत्पन्िाचे पीक पर्ण ऊस, मका भाजयाही िपू 

होत असत. शतथल्या भाजयािंिा एक आर्ळीच चव आह ेजी इतर 

कुठे िोधिूही सापडर्णार िाही. प्रामखु्यािे कोबी, फ्लॉवर, 

िवलकोंद, चाकवत इत्यादी भाजया आजही शजव्हचेी शििा 

चाळवतात. उन्हाळ्यामध्ये रािमेवा, करविंद,े जािंभळू, तोरर्णे, आळू 

इत्यादी शमळे. जािंभळे तर प्रचिंड प्रमार्णामध्य े अप्रशतम चवीची 

असत. आिंबािंच्या बार्ाच्या बार्ा. र्ावच्या िाळी िदीच्या 

पािामध्य े पाय सोडूि मैशिर्णींसोबत तासितास बसिू मारलेल्या 

र्प्पा, पाशहलेली भशवष्याची सुिंदर स्वप्ि ेशि मिाला लोभशवर्णारे ते 

िदीकाठचे शहरवार्ार मिमोहक सौंदयग आजही मिाला िरु्णावतेय. 

 श्रावर्णाचे वा चातमुागसाचे केवळ िाव जरी काढले तरी 

असिंख्य आठवर्णी फेर धरूि िाचतात. श्रावर्णामध्य ेदर सोमवारी ि 

चकुता िडीवर जार्ण ेह ेतर एक सुिंदर कारर्ण होत.े महादवेाची टेकडी 

म्हर्णजेच िडी. र्ावाची सदवै रािर्ण करत तो भोळा सािंब िडीवर 

आजही मकु्काम टाकूि आह.े उन्हाळ्यामध्य ेशकत्येक सिंध्याकाळी 



त्या िडीवर जात शतथला थिंडर्ार वारा मिाला उल्हशसत करायचा. 

पन्हाळा ते शविाळर्ड या प्रवासामध्ये औरिंर्जेबाचा कुर्णी 

मलीक्काफर िावाचा सरदार या टेकडीवर होता म्हर्णे म्हर्णिूच 

र्ावाला मलकापरू असे िाव पडल्याच ेसािंर्तात. परू्णग चातमुागसभर 

र्ावामध्ये व्रत – वैकल्य ेचालत. िामािंशकत कीतगिकारािंची कीतगिे 

ही तर एक पवगर्णीच असे. त्या कीतगिकारािंसाठी आमच्या 

परसबार्ेतील अबोलीच्या फुलािंचा भरर्च्च हार करर्ण े ही 

आर्ळीच कामशर्री असायची. २५ ते ३० घरािंच्या आमच्या सुिंदर 

र्ल्लीच्या बरोबर आडवी जोिींची पडवी शि दतुफाग आमची घरे. 

त्या पडवीवर बरोबर ८.३० ला कीतगि चाल ू होई. तेव्हा काय 

आत्तासारिा टीव्हीचा जमािा िव्हता. िाळेमधिू आल्याबरोबर 

आडावरूि पार्णी भरायचे (िळ िव्हत ेिा तेव्हा ) काही िायचे शि 

मिसोक्त िेळूि अिंर्र्णामध्ये बसिू अभ्यास करायचा मर् धावत 

कीतगि र्ाठायचे. त्या साऱया ससुिंस्कारािंचा आज फार मोठा फायदा 

जार्णवतो की जयामळेु माझ्या जीविाचा पाया भक्कम मजबतू केला 

म्हर्णिूच तर आयषु्यातील सारे चडउतार मी शललया पार करू 

िकले. 

 र्ौरी – र्र्णपती हाही एक इथला मोठा उत्सव. र्ौरीमध्ये 

र्ावच्या िरसोबाला पार्णी घालण्याचा माि कोठावळ्यािंच्या 

कुवारर्णींिाच असायचा. मर् मोठी शमरवर्णकू, ढोल वाजत शि िपू 



िेळ व्हायचे. रािी रािी जार्िू िेळत राहायचे. िपू मजजा यायची. 

मरीआई दवेीची जिाही अिीच झोकामध्य े व्हायची. अिाच 

उत्सवािंमधिू जीवि फुलत बहरत असते. सारा र्ाव एकच घर बििू 

जायचे, िपू धम्माल यायची. िरोिर माझे र्ाव अशव्दतीय असेच 

आह.े “जििी जन्मभमूीश्च स्वर्ागदशप र्ररयसी!” जििी शजतकी प्रेम 

दते े शततकेच सिंपन्ि, समधृ्द, ससुिंस्काररत िैिव जन्मभमूीही 

आपल्याला दते.े शतथला वारा, हवा, पार्णी सारेच यामध्ये समाशवष्ट 

असतात. र्ाव माझे छोटेसेच, पर्ण टुमदार. िर्रपाशलका असलेले 

पर्ण तालकुा िसलेले असे आर्ळे – वेर्ळे र्ाव. मलुा – मलुींची 

िाळा, कॉलेज, मराठी – इिंशग्लि शमशडयमच्या िाळा इत्यादी सवग 

िैक्षशर्णक सशुवधा असल्यामळेु आसपासच्या सवग छोट या 

र्ावािंमधील शवद्याथी शिक्षर्णासाठी यायचे. आज माझ्या र्ावच्या 

र्रु्णविंतािंची िपू मोठमोठ या क्षेिामध्य ेहजेरी आह.े अर्दी ररझव्हग 

बँकेच्या उच्च पदस्य अशधकाऱयािंपासिू िासकीय सेवेतील वरीष्ठ 

हुद्यािंपयांत सवगि र्ावच्या तरुर्णािंची भरती आह.े 

 शिसर्ागचा वरदहस्त लाभलेले टुमदार सुिंदर शि एक दिेर्णे 

र्ाव म्हर्णजेच माझे र्ाव. दाििरू, शदलदार लोकािंचा र्ाव. 

बाहरेर्ावचा कुर्णी िोकरीच्या शिशमत्ताि ेइथे आला तर सारे त्याला 

मिोभाव ेमदत करतात. अठरा पर्ड सवग जाती धमाांच्या लोकािंिा 

सामाविू घेर्णारे शि िब्दिः सवगधमगसमभाव जोपासर्णारे माझे र्ाव. 



आवश्यक सोई – सशुवधािंिी पररपरू्णग असे छोटेिािी िहर वा मोठेसे 

िेडे काहीही म्हटले तरी चालेल. वेळ – प्रसिंर्ाला धाविू येर्णारे, 

िडल्या – पडल्याला सदवै मदत करर्णारे इथले लोक. इथले 

जहार्ीरदार पिंतप्रशतशिधी यािंचा वाडा ह े र्ावचे भषूर्ण पर्ण 

कालपरत्वे त्यामध्य ेआता िासकीय कायागलये वा िैक्षशर्णक सिंस्था 

चालतात. इथल्या िाळािंमधिू शिकवर्णारे आदिग ऋशषतलु्य 

र्रुुजि शि त्यािंची ती समशपगतवतृ्ती इतरि कोठेही आढळर्णार िाही. 

माझ्या जीविामध्य ेमाझ्या र्ावाचे स्थाि सवोच्च आह.े त्या र्ावािे 

जे मला शदले ते सारे अवर्णगिीय आह.े त्या मातीचे मजवर अििंत 

उपकार आहते शि त्यािंची आजन्म ऋर्णाईत होऊि राहर्णेच मला 

सवगथा मान्य आह.े त्यातच मी जीविाची धन्यता मािेि. 

 घडविुी उच्च सिंस्कार  

 द ेसदवै प्रेमधार  

 मम आयषु्या द ेआकार  

 करी स्वप्ि ेमम साकार  

 माया द ेअपरिंपार  

 मम र्ावाची ओढ अशिवार  

 हा ह ेमाझे मलकापरू  

 ह ेमाझे मलकापरू  

   



बोधामृत 

 

 

 जीविामध्य े प्रत्येक र्ोष्टीसाठी प्रत्येकाला कोर्णा िा 

कोर्णाची, कुठे िा, कुठे, कधी िा कधी र्रज ही भासतेच. प्रत्येक 

र्ोष्ट प्रत्येकाला येते असे मळुीच िसते. कोर्णा िा कोर्णाकडूि ते 

शिकावे लार्तेच शि शिक्षर्ण म्हटले की शिक्षक, र्रुु हा आलाच. 

“र्रुुशवर्ण कोर्ण दािशवल वाट” असे उर्ाच का म्हटले, जात?े 

जीविाच्या मार्गक्रमर्णासाठी जेव्हा आपर्ण शदिाहीि होतो, शिशश्चत 

काहीच कळेिासे होते तेव्हा मार्गदिगक म्हर्णिू केवळ एक र्रुूच 

कायग करतो. शकिं बहुिा एिाद्या शववशक्षत क्षर्णी शववशक्षत प्रसिंर्ी 

आपल्याला काही कळेिासे होत ेतेव्हा जयायोर् ेआपर्ण तो प्रसिंर् 

पार पाडतो, अर्र जयाच्यामळेु आपर्ण त्या अवघड क्षर्णी 

मार्गक्रमर्ण करू िकतो तोच त्या क्षर्णीचा त्यावेळचा र्रुु िव्ह े

काय? 

 िपू वेळा शित्याच्या व्यवहारामध्ये वावरतािा आपल्याला 

असिंख्य अिभुव येत असतात. प्रत्येक अिभुव वेर्ळा असतो. 

व्यशक्तसदृि अिभुवही बदलत राहतात. एकाच व्यक्तीचे अिभुव 

अििंत असतात. काही अिभुव असे असतात की आजन्म आपल्या 



स्मरर्णात राहतात. पनु्हा पनु्हा आठविू सदवै आििंदच वदृ्धींर्त 

करतात. मिी मािसी त्या अिभुवािंच ेशचिंति हा एक अपवूग ठेवाच 

ठरतो. शकिं बहुिा असे अिभुवच उवगरीत शजर्णे सुिंदर बिशवतात. जेव्हा 

कधी आपर्ण उदास, शिराि वा िाराज अस ू तेव्हा ह े अिभुव 

आठवायचे त्या तिा िैराश्यातिूही आपर्ण क्षर्णाधागत उत्साही 

बितो. प्राप्त पररशस्थतीवर मात करण्यास, शतला सामोरे जाण्यास 

सक्षम बितो. सार्रतीरावरील दीपस्तिंभवत ते सदवै प्रेरर्णादायी 

ठरतात.  

 पर्ण काही अिभुव असे असतात की जयािंची आठवर्णही 

मिाला िकोिी असते. त्यातिू ते जर आपल्या शप्रय, आप्त वा 

शमिजिािंकडूि आले असतील तर त्यािंचे दःुि अपररशमतच असते. 

काही वेळा ह ेदःुि आपर्ण इतरािंिा सािंर्िू मि मोकळे करु िकतो. 

मिावरील असह्य तार्ण शकिं शचत का होईिा कमी करू िकतो. पर्ण 

काही वेळा असे होते की ह ेआत्मािभुवकथि परू्णग अिक्य असते. 

एकतर आपली काहीही चकू िसता ते आपल्यावर लादले जातात 

शकिं वा काही वेळा अकारर्णच त्याचा तर्णाव जार्णवत राहतो. जो 

केवळ आपर्णच अिभुव ूिकतो., इतरािंिा त्याची शततकी तीव्रताही 

िसत ेअथवा ते शततके महत्वपरू्णग वाटतही िाहीत. तरीही ते जयाला 

येतात त्याला शिशश्चतच िसेल, तर होर्णारा अिाठायी सिंताप शि 

त्याचे िकळत होर्णारे पररर्णाम आपर्ण टाळूच िकत िाही. 



मािशसक घसुमट शि तर्णावग्रस्त पररशस्थती सारे वातावर्णच 

कलशुषत करूि जात.े आपल्या समहूात एिादा जरी शचडिोर, 

भािंडिोर, दरुाग्रही वा हट्टाग्रही असेल, तर त्याचे दषु्पररर्णाम साऱया 

समहूालाच शि पयागयािे आपल्यालाही अपररहायगपर्णे भोर्ावे 

लार्तात. जस ेफळािंच्या अढीमध्य ेएक फळ जरी सडले, कुजले 

तर ते आपल्या सोबत इतरािंिाही कीड लावते. बघता बघता जर 

दलुगक्ष झाले तर सारी अढीच कुजिू जात.े ििंतर करू म्हर्णता कोर्णी 

काहीही करू िकत िाही, म्हर्णिू वेळीच ते कुजके, सडलेले फळ 

फेकूि दरे्णे हाच एकमेव मार्ग असतो. ह ेझाले फळािंचे पर्ण अिा 

वतृ्तींचे काय करायच?े अिा  वतृ्ती धारकािंिा फेकर्णे िक्य आह े

का? समजा जर फेकलेच तर ते शजथे जातील शतथ ेती कीड सोबत 

घेऊि जार्णारच. मर् आपर्ण स्वतःला अिा वतृ्तींपासिू दरू ठेवर्णे 

इतकेच करू िकतो. जेवढे दरु  राहू शततकेच अशप्रय 

अिभुवािंपासिूही दरू राहू. असे िाही का? 

 पर्ण काहीही म्हर्णा, ह ेअिभुव मर् ते हवेसे असोत वा 

िकोस.े येतात माि जरूर. शि येतात ते जर्ण ूर्रुूच्याच भशूमकेत. 

प्रत्येक वेळी एक िवीि पाठ, िवीि शिक्षा शि िवीि धडा हा 

दतेातच. म्हर्णिू मी तर सदवै या अिभुवािंसाठी स्वतःला तयार 

ठेवते. ये बेट या, हवा तेव्हा ये. कसाही आलास तरी तझुे स्वार्तच 

आह.े कारर्ण त्यायोर् े माझे जीवि समदृ्ध होत.े म्हर्णजेच 



अिभुवसिंपदा जीवि समदृ्ध करत.े जेवढे अिभुव अशधक तेवढे 

व्यशक्तमत्वही प्रर्ल्भ बिते. प्रत्येक वेळी आत्मपरीक्षर्ण करूि 

आपर्ण आत्मोन्िती साध ू िकतो. हीच उन्ितीची वाट अिेर 

आत्मशिधाि, आत्मसन्माि शमळविू दते.े म्हर्णजेच एिाद्या र्रुूची 

दीक्षा घेतल्यावर तो शिकवेल त्या मार् ेजाताच जीविाचे साथगक 

होत.े तव्दत  अिभुवसिंपन्ि होताच साथगकी जीविाचा आत्माििंद 

प्राप्त होतो ह ेशिशश्चत. 

 अर्ा अिभुव र्रुु जाहला  

 तयािे जो बोध पाशजला  

 योरे् त्या आत्मोत्कषग साशधला  

 मािसासी वाटे || 

 

 

 

  

  



जोडीिार 

 

 

 आजच्या या धकाधकीच्या शदिक्रमात आपर्ण दररोज 

इतके धावतो, इतके धावतो की स्वतःलाही क्षर्णभर शवसरतो. 

उठल्यापासिू झोपेपयांत अव्याहतपर्णे पळतच राहतो. स्वतःचे घर, 

कायागलय शि त्यासाठी लार्र्णाऱया सवग र्ोष्टींमध्ये इतके बडूुि जातो 

की शित्याच्या असिंख्य र्ोष्टी िकळत करतो. पर्ण त्या अपररहायग 

माििू. या साऱयातिू जेव्हा कधीतरी आपल्याला आपलाच असा 

काही वेळ शमळतो तेव्हा आपल्याला आठवर्ण येते ती आपल्या 

साऱया आप्तािंची. या यादीमध्ये शिःसिंिय पशहला क्रमािंक अथागतच 

जो तो आपल्या माता – शपत्यािंिा दतेो. त्यािंच्याकडूि लाभलेल्या 

असिंख्य सुिंदर र्ोष्टी, त्यािंचे प्रेम, त्यािंची माया सारे आठविू क्षर्णभर 

मि बालपर्णात जात.े स्वतःचेच बालपर्ण शवसरर्ण ेकोर्णाला तरी 

िक्य आह ेका? आयषु्याच्या टोलेजिंर् इमारतीचा बालपर्ण हा 

भरभक्कम पाया आह.े त्याच्या आधारावरच तर सारे आयषु्य 

आपर्ण पार पाडत असतो. हा पाया भक्कम करण्याचे सारे श्रेय माय 

बापालाच जात.े त्यािंच्याच सोबत भाविंडािंचा स्िेहही शततकाच 

मोलाचा असतो. बालपर्णीची भािंडर्णे, हार्णामाऱया, रुसा – फुर्ी ह े



सारे भाविंडािंमळेुच तर लजजतदार बित.े इमारतीचा पाया भक्कम 

करण्यासाठी मजबतू दर्ड – माती सोबत इतर अन्य घटकही 

लार्तात. त्यािंचे कायगही शततकेच महत्वाचे असते. अन्यथा पाया 

िाहीच शटकू िकत. भाविंडे शि बालशमि हचे िेमके आयषु्यात कायग 

करतात. पढुील वाटचालीसाठी सिुद सिंदिे ते बालपर्णातच दते 

राहतात.  

 ििंतर िाळा, कॉलेज शतथ ेभेटलेल ेशमि ह ेही िकळत िपू 

काही दऊेि जातात. अशवस्मरर्णीय काळाचे ते साथीदार असतात. 

ििंतर या जर्ाच्या पाठीवर आपर्ण कुठेही र्ेलो तरी ह ेस्िेह सदवै 

आपल्याला िरु्णावतच राहतात. शिक्षर्ण सिंपल्याििंतर पढुील 

कालक्रमर्णा चाल ूहोत.े यामध्य ेयेर्णारे सहकारी अशधकारी ह ेही 

आपली मोलाची कामशर्री करतच राहतात. काही जीव लाविू 

जातात, तर काही शजवाला शिर्णविूही जातात. पर्ण याच दरम्याि 

एक मोकळी मिात जार्णवत राहत.े सारे समोर असिूही काही उर्णीव 

ही भासतेच. या साऱया िात्यािंिा त्यािंच्या अिा शववशक्षत मयागदा या 

असतातच. जिरूढींिसुार त्या पाळाव्याही लार्तात. मर् मिी 

असो वा िसो. 

 तारुण्याची र्रज म्हर्णा, जीविािी केलेली तडजोड म्हर्णा 

शकिं वा त्याला अन्य काहीही िाव द्या, पर्ण याच दरम्याि एका 



शजवलर्ाची उर्णीव सतावायला लार्ते. आई – बापाच्या 

आग्रहािातर असो, स्वतःच्या प्रेमािातर असो वा जीविातील 

इतर काहीही कारर्ण असो, पर्ण एका अिाम र्ाफील क्षर्णी प्रत्येक 

जर्ण एका सुिंदर जोडीदारासाठी शववाहबिंधिात बद्ध होतो. कुर्णी 

याला अपररहायगपर्णे केलेली तडजोड म्हर्णतात. पर्ण थोडा शवचार 

केलात तर कळेल की तडजोड कुठे िसते? जन्मदात्या माय – 

बापापासिू कोर्णािीही कोर्णाचे ििंभर टक्के पटतेच असे िाही. 

भाविंडािंिी जमत ेम्हर्णावे तर सवागत अशधक भािंडर्ण ेशतथेच होतात, 

अथागत हक्कािेच. शमिािंिीही मतभेद होत िाहीत का? मर् शववाह 

हीच का केवळ तडजोड? उलट शववाह ह ेिात ेआपर्ण जोडलेले 

जार्ेपर्णीच ेिाते असते. बाकी सरी िाती आपर्ण जन्मजात घेऊि 

आलेलोच असतो. िाही, िाती आपर्ण बदल ूिकत िाही. कारर्ण 

ती जन्मासोबतच दहेाप्रमार्णेच लाभलेली िाती असतात. याउलट 

वैवाशहक जोडीदार शिवडतािा आपल्या शिवडीला प्राधान्य असते. 

आता पवूीप्रमार्णे बाल – शववाह फार कमी होतात. त्यामळेु 

जोडीदार परू्णगपर्णे जार्तृावस्थेत आपर्णच शिवडलेला असतो. ह े

िात ेआयषु्याच्या एका सुिंदर वळर्णावर आकाराला आलेले असते. 

परस्परािंवरील शवश्वास हा या िात्याचा भक्कम पाया असतो. जेवढा 

शवश्वास दृढ, तेवढीच त्या िात्याची वीर्ण सरेुल शवर्णली जात.े 

समवयस्कपर्णामळेु या िात्याला मैिीची रुपेरी शकिारही असते. 



परस्परािंिा समजिू घेण्यासाठी या र्ोष्टीची अत्यिंत आवश्यकता 

असते. शदसामासी हसत – िेळत, रडत – भािंडत ह े िाते 

अशधकाअशधक घट्ट होत राहत.े इतर साऱया िात्यािंपेक्षा या 

िात्यामध्य े एक वेर्ळेपर्ण असते. असीम अमयागद शि अलोट 

प्रीतीवरच याची शभस्त असते. प्रीतीचे एक सुिंदर समीकरर्ण आह.े 

ती जेवढी तमु्ही द्याल, त्यािसुारच ती तमु्हाला लाभते. दणे्याच्या 

बाबतीत जर तमु्ही किं जषुी केलीत, तर जोडीदाराकडूि ती 

अपेशक्षण्याचा तमु्हाला यतशकिं शचतही हक्क उरत िाही. याउलट 

तमु्ही शवश्वासाधारीत मैि शदलेत, तर त्याच्याकडूिही शततकेच 

शकिं बहुिा काकर्णभर सरसच स्िेह तमु्हाला लाभेल. ह े िाते 

काळाच्या कसोटीवर शित्य – िव्याि ेशसद्ध होत राहते.  

 क्षशर्णक पशत – पत्िी असर्णारे ह ेिात,े इतर सवग िात्यािंिी 

अिंतभूगत असते. कधी काही झाले, कुठे लार्ले शजवाला. बरे िसल े

तर मातेच्या मायेि ेतो / ती शवव्हल होतात. कुर्णी काही बोलले, 

कधी मदत हवी असली तर स्िेहपरू्णग शमिाच्या रुपातही तो / ती कमी 

पडत िाही. आयषु्यात िपू काही घडते. सदवै सिुाचीच बरसात 

िसत.े दःुिाचे पहाड कोसळतात शि त्या अकाली आघातािंिी 

आपर्ण परुते कोसळूि, कोलमडूि जातो. त्याही दःुिाच्या दारूर्ण 

क्षर्णी जोडीदारच सावरतो. पनु्हा पनु्हा उभे राहण्यास प्रवतृ्त करतो. 

जेव्हा अिा प्रसिंर्ािंचा आपर्ण अिंतमुगि होऊि शवचार करू लार्तो, 



तेव्हा जार्णवते की ह ेसारे ससुह्य केवळ त्याच्या / शतच्यामळेुच 

झाले. जसजसा काळ जाईल तसातसा लाभर्णारा परस्परािंचा 

सहवास या िात्याला दृढतर करत जातो. कधी कोण्या शवरह क्षर्णी 

प्रकषागि ेपरस्परािंची उर्णीव भासत ेशि आतगपर्णे मि भरल्या जर्ातही 

एकाकीपर्णाची असह्य वेदिा अिभुविू जात.े 

 शित्य िव्यािे येर्णारे प्रसिंर्, अिभुव ह ेतर या िात्यातील 

आव्हाि ेअशधकच सदुृढ बिवतात. रोजच्या धावपळीतही तो / ती 

सोबत िसतािाही प्रर्ल्भतेिसुार पशत – पत्िीच्या िात्यातील 

प्रर्ल्भताही वाढायलाच हवी. शित्य – िजीक राशहल्यािे िपू काही 

ि बोलताच िकळत घडत राहत.े काळाच्या कसोटींवर अििंत वेळा 

या िात्याचीही कसोटी लार्त े पर्ण क्षशर्णक रार् – रुसवे कुठे 

िसतात? मतशभन्ितेचा िाप तर जन्मजातच असतो. पर्ण त्याही 

क्षर्णी एक परस्परािंवरील शवश्वास सारे जळुविू घेतो. काहीही हातचे 

ि रािता परस्परािंिा शवश्वासात घेर्णे हीच तर या िात्याची 

र्रुुशकल्ली आह.े ह े जयािंिा साधले त्यािंचे िाते मरुलेल्या 

लोर्णच्यासमाि अशधक अवीट बित राहत े शि सभोवर कोर्णतेही 

हवामाि आले तरी अबाशधत राहत.े  

 एका ठराशवक वयोमािापयांत पोहोचल्याििंतर इतर सवग 

िात्यािंमधील पोकळपर्णा जार्णव ूलार्तो. तेव्हाच पशत – पत्िीच्या 



सुिंदर िात्यामधील अिंतररक ओलावाही जार्णव ू लार्तो. जयािंिी 

आपल्याला जन्म शदला त्यािंच्यापासिू आपर्ण मिािे िव्ह ेपर्ण दहेािे 

केव्हाच दरू आलेलो असतो. जरी जवळ असलो तरीही ठराशवक 

मयागदपेयांतच असतो. इतर सारी बशहर्णी, भाविंडिं, शमि मैिीर्णी वा 

अन्य आपापल्या शवश्वात रमलेले असतात. सिु, दःुिाच्या प्रसिंर्ी 

औपचाररकरीत्या भेटर्णे इतकेच चाल ूअसते. जयािंिा आपर्ण जन्म 

शदले तेही सारे ठराशवक अिंतरावरूिच वावरत असतात. ह ेबोलता 

माि काहीच येत िसते. िेमक्या अिाच वेळी ही जोडीदाराच्या 

जोडीची र्ोडी अवीट ठरते. त्याचा स्िेहादग स्पिग, भावपरू्णग जिर शि 

आश्वासक िब्द साऱया अवघडालाही क्षर्णाधागत सोपे करूि जातो. 

िरीरावर वाधगक्य अशधकार र्ाजव ू पाहत असते शि असाह्यता 

आपले काम चोिपर्णे बजावत असते. असाह्यपर्णे आपर्ण प्राप्त 

पररशस्थतीला ितमस्तक होतो. तेव्हाही आयषु्याच्या कलत्या 

सायिंकाळी परस्परािंिा शदलासा दणे्यासाठी याच िात्यातील 

पररपक्वता कामी येते. जीवििाििंदापयांत जोडीदाराचा भावपरू्णग 

साथ लाभर्णे ह ेमोठ या भाग्यविंतािंचे काम आह.े पर्ण जोडी फुटूि 

केवळ दाराकडेच वाट पाहण्याची पाळी जयािंच्यावर येते त्या 

कमिशिबींिा या िात्याची अशधक तीव्रपर्णे जार्णीव होत.े कुठे 

दिुले – िपुले सािंर्ायला, कुर्णी काय शजव्हारी बोललेले 

सािंर्ायला शि काय हव े– िको पसुायला इतर कोर्णीही िक्कीच 



अपरू्णग आह.े क्षर्णा क्षर्णाला जार्णवत राहते ते अपरेुपर्ण, एकाकी, 

अधगवट आयषु्य. त्यालाच उरािी कवटाळूि जर्र्ण ेइतकेच हाती 

असते. 

 या साऱयामधिू जार्णवत राहत े ते पशत – पत्िीचे 

तडजोडीच्या आधारे प्रीतीच्या पायावर उभारलेले सुिंदर िात!े 

जयाची र्ोडी शदसामासी वाढतच राहते, िव्ह े रािावी लार्त.े 

परस्परािंिा जे िाही आवडत ते टाळूि परस्परािंिा सिुाशवण्याचे मार्ग 

पत्करूि जेवढे फुलवावे तेवढ ेते फुलतच राहत,े बहराला येते शि 

पररपरू्णगता र्ाठत.े आपल्या सुिंदर िात्यातिू पढुील शपढीला आपर्ण 

काही दरे्णे लार्तो ह े उरी बाळर्िू सदवै सहुास्यवदिे सिुाप्रत 

मार्गक्रमत राहायचे हचे िरे िव्ह ेका? 

 “सिंसाराचा सारीपाट सजर्पर्णे सजशवतात  

 सुिंदर सिु ेसहजी अिभुशवतात  

 ददुगम्य आिेिी जे दःुिालाही लाजशवतात  

 उन्हा – पावसात ज ेसाथग साथ दतेात  

 तेच काळाच्या कसोटीवर जोडीदार िोधतात” || 

   



शोध 

 

 

ह ेआयषु्य जर्त असतािा आपर्ण कधी शवचार करतो का की 

आपले अिंशतम ध्येय काय आह?े किासाठी आपर्ण हा आटापीटा 

करत असतो? जम्मल्यापासिू सदोशदत धावतच असतो. उर्वत्या 

प्रत्येक शदवसासाठी काही िा काही तरी साध्य आपल्यासमोर 

असावेच लार्त.े िपू लहाि असतो तेव्हा वाटते आपल्याला 

समोरच्या या मोठ यािंसारिे चालायला यायला हवे, चालायला 

यायला लार्ले की मर् वाटते बोलायला यायला हवे. मर् पढेु 

शलहायला, वाचायला, जेवायला, िायला असे असिंख्य वाटतच 

राहत.े मर् तो मािव सारे शिकतच राहतो. एक शदवस तो शिक्षर्ण 

परू्णग करतो. शववशक्षत पदवीपयांत आल्याििंतर तो ते शिक्षर्ण परू्णग 

माितो. मर् धडपड सरुु होते कमाशवण्याची. कधी िोकरी, धिंदा वा 

व्यवसाय या तपातिू अथागत साऱयातिू अथागजगि हाच उद्दिे असतो. 

अथागजगि कधीच परेु होत िाही. जेवढा मार्णसाचा मोह मोठा तेवढा 

त्याचा अथागजगिाचा धासही मोठा असतो. शकिं बहुिा लोभ वाढत 

चालला की हा ध्यास अमयागद होत जातो. अथागजिावरच सारे 



व्यवहार अवलिंबिू असतात हहेी शिःसिंिय पर्ण म्हर्णिू अथगप्राप्ती ह े

काही अिंशतम ध्येय होऊ िकत िाही. 

  पैिािे आपर्ण िपू काही शमळव ूिकतो. र्ाडी, बिंर्ला, 

उिंची वस्त्रे, आभषूर्णे, आहार, िोकर, चाकर पर्ण ह ेसारे लाभिूही 

मिषु्य परू्णग सिुी असेलच असे म्हर्णता येत िाही. ऐश्वर गयाच्या 

वशक्तसदृि कल्पिा बदलत असतात. तरीही व्यवहायागथागिे रूढ 

असलेली ऐश्वयागची व्याख्या ही आशथगक सबुत्ता शि ऐशहक सिुे या 

भोवतीच घोटाळत राहते. ह ेसारे लाभिू सिु लाभेलच शकिं वा ह े

लाभिू जे प्राप्त होत े ते सिुच असेल असे मळुीच म्हर्णता येर्णार 

िाही. 

 सिुाची, समाधािाची व्याख्या व्यशक्तिसुार ठरते. 

कोर्णाला पैिातच सिु वाटते. कोर्णाला कपड यात, कोर्णाला 

आहारात तर कोर्णाला चैिीच्या मार्ागतिूच सिु लाभते. अिा 

प्रकारचे लाभलेले सिु ह ेिाश्वत असते का? काही काळ ही सवग 

सिुे मार्णसाला सिुव ूिकतात पर्ण कधी िा कधी तरी एक वेळ 

अिी येते जेव्हा मार्णसाला ह ेसारे ग्रास ूलार्त.े ह ेसारे लाभिूही 

एक अिाम हुरहूर मिाला सताव ूलार्त.े मि कुठेही रमत िाही शि 

मर् जार्णवते की ही ओढ वेर्ळी आह.े हा ध्यास शचरिंतिाचा आह.े 

रूप, र्रु्ण, सिंसार, प्रपिंच, मलु े– बाळे, बिंर्ला, र्ाडी, िोकर, चाकर 



ह ेसारे असिूही एक पोकळी जार्णव ूलार्त.े मि चौफेर िोध ूपाहते, 

पर्ण ते जे िोधत ेते कुठेच िसत.े त्याला हव ेअसते मिःस्वास्थ्य, 

मिःिािंती! 

 मर् मि ह े स्वास्थ्य िोधण्याच े मार्ग धुिंडाळू लार्त.े 

मिंशदरातिू, मशिदीतिू  वा चचगमधिू तो ह े अपेक्ष ू लार्तो. ते 

शमळशवण्याची त्याला अपार ओढ लार्त,े अथक प्रयत्िािंिी त्याला 

जार्णवते की ह ेमिःस्वास्थ्य इतरि कुठेच िसत ेतर ते प्रत्येकाच्या 

मिातच लपलेले आह.े मािले तर ते किातिूही कुठेही लाभत,े पर्ण 

मिािे मािले तरच! मि ते काही सहजासहजी मािते होय? मर् 

त्यासाठी त्याला एकाग्रतेची शितािंत ग्रज असते. मिाची शिशवगचार 

शस्थती झाल्यािेरीज मि स्वस्थ होत िाहीच. लािो, करोडो रुपये 

िचूगि वा अििंत पजूा – अचगिा करूि ह ेिाही लाभत. ते तमुच्या 

मािशसकतेवरच अवलिंबिू असते. िपू िपू शवचारािंती मिाला 

साऱयातिू दरू ठेवावे लार्ते तरच मिःिािंती लाभत.े 

 मि िािंत कधी होते? जेव्हा ते सिंतषु्ट असते तेव्हा 

सिंतषु्टतेसाठी त्याला एकािंत हवा असतो. शित्याच्या घाईर्दीत 

सभोवारच्या र्जबजाटात अथवा आप्तािंच्या भाऊर्दीत ह ेस्वास्थ्य 

कसे भेटावे? पवूीच्या काळी साधसुिंत विामध्ये जाऊि शचिंति करत, 

असे आपर्ण वाचतो. मला तर वाटते िरोिर मिोभावे तपश्चयाग 



केली तर का िाही इशच्छत िक्तीचे दिगि होर्णार? पर्ण या 

साऱयासाठी शितािंत एकािंताची र्रज आह.े तो शिःसिंिय शिसर्ागच्या 

साशन्िध्यात, प्रपिंचापासिू दरू, शित्यक्रमातिू अलर् होऊिच 

शमळेल. त्याचसाठी विप्र्सस्थािी योजिा होती. आपल्याला जमेल 

तेवढा कालावधी िािंतशचत्तािे व्यशतत केल्याििंतर जे लाभेल ते 

आशत्मक समाधाि केवळ वर्णगिातीत आह.े त्याची तलुिा अन्य 

किािीही करताच येर्णार िाही.  त्यामळेु लाभर्णारे अििंत फायद े

तर कल्पिातीत आहते. मि एकदम मकु्त, स्वैर, काहीही झेलण्यास 

तत्पर होते. येर्णाऱया प्रत्येक घटिा, स्थळ, काळ यािंचा आििंदािे 

सामिा करू िकते. साहशजकच त्यामळेु तिही िपू सक्षम, 

कायगक्षम बिते. असिंख्य र्िंधहीि फुलािंमध्ये केवळ एकच सरु्िंधी 

पषु्प ठेवले तर पाहर्णाराला ह ेकळतच िाही की र्िंध कोर्णाचा आह.े 

प्रत्येक समुिच र्िंशधत भासते इतकेच िव्ह े तर सभोवारच्या 

मातीलादिेील र्िंध प्राप्त होतो. तव्दतच एक जरी आििंदी व्यक्ती 

१० – २० जर्णािंमध्ये असेल तर सारा समहूच ती आििंशदत ठेवते. 

सारा पररसर प्रमशुदत करत.े साऱयािंिाच शतचा सहवास हवा – 

हवासा वाटतो. ही एक आििंदमाला अििंड वाहत राहते. यासाठी 

िव्ह ेयाचसाठी मिःस्वास्थ्य ही िरोिर शितािंत आवश्यक बाब 

आह.े या रोजच्या रहाट – र्ाडग्यातिू काही काळ बाजलूा होऊि 

प्रत्येकाि ेते शमळवायलाच हव.े 



 प्रार्णायम, योर्ा, व्यायामाचे असिंख्य प्रकार या साऱया 

र्ोष्टी आवश्यकच आहते. पर्ण या साऱयािंसोबत सभोवारचे 

वातावरर्ण, त्याला पोषक असा शिसर्ग शि सारे चािंर्ले ग्रहर्ण 

करण्याची मािशसकता हवीच. या साठीच िेहमी आिावादी, 

आििंदी, प्रफुल्ल राहायला शिकायचे शि आपल्या तिा – मिाला 

उत्साही बिवायचे. 

 लाभावे मिःस्वास्थ्य म्हर्णिू  

 िका हो जाऊ कोठे, 

 िािंत शचत्त ेिोधाल तेव्हा  

 तमुच्या अिंतरीच ते भेटे || 

 

  



घर  

 

 चार शभिंती शि वर छप्पर झाले की घर बािंधले जात.े पर्ण त्या 

घराला घरपर्ण असण्यासाठी िपू काही आवश्यक असते. त्या 

घरात राहर्णाऱया साऱयािंमध्ये ममत्व हव.े परस्परािंिा परू्णगपर्णे र्रु्ण – 

दोषािंसह समजिू घेण्याची आपलुकीची भाविा हवी. येईल – 

जाईल त्या कोर्णाही अशतथीप्रत आदर हवा. आशतथ्यधमग अर्दी 

िवार्तािंसाठी दिेील पाळला जायला हवा. मिात काहीही आले 

तरी क्षर्णात बोलिू टाकण्याएवढे मकु्त वातावरर्ण हव.े प्रसिंर्ी परिड 

शि सडेतोड शवचार मािंडण्याचे स्वातिंत्र्य हव.े मिातल्या मिात कुढत 

कुर्णी राहायचे, प्रत्येकाचे तोंड वेर्वेर्ळ्या शदिेला असायचे. 

कोर्णाचे शवचार कोर्णालाच पटत िसायच ेशि िाईलाज म्हर्णिू त्या 

चार शभिंतीत परस्परािंिा कोंडूि घ्यायचे ह े काय घर झाले? 

वडीलधाऱयािंप्रती आदरभाव, शितािंत श्रद्धा शि र्ाढ प्रेम हव.े ते काही 

बोलले तर त्यामार्ची भशूमका समजिू घेण्याचा समजतूदारपर्णाही 

हवा. लहािािंचे हट्ट, मार्ण्या परुवण्याच,े त्यािंचे कौतकु करण्याचेच 

धोरर्ण मोठ यािंचेही हव.े पर्ण मोठे कौतकु करतात म्हर्णिू लहािािंिी 

त्याला पाि ठरायला हवे. 



 घर हव ेआदिग, घर हव ेसुिंदर, घर हव ेहवेिीर शि घर हवे 

प्रसन्ि, बाहरेूि दमिू – श्रमिू आल्यावर आपलुकीचा शिडकावा 

करर्णारे. कुर्णी सहुास्यवादि, सदाफुलीसारिे स्वतःचे सारेच मिात 

ठेविू साऱयािंिा हसशवर्णारे त्यात हव.े साऱयािंिाच समजिू घेऊि 

साऱयािंच्यात सामावर्णारे कुर्णी हव.े घरातल्या कोर्णाच्याही 

चेहऱयावर शकिं शचत जरी काही शदसले तरी ताडर्णारे, मिोमि जपर्णारे 

कुर्णी हव.े ह ेकुर्णी बाहरेूि येते का? आलेले चालते का? म्हर्णिू 

प्रत्येकािेच प्रत्येकािी एवढ या ओलाव्यात वार्ायला हव.ेमिात 

सलर्णारे काही पटकि दसुऱयाला सािंर्ायला हवे शि ऐकूि 

घेर्णारािेही समजिू घ्यायला हव.े घरातले प्रश्न घरातच सटुायला 

हवेत. तसे प्रश्न कुठे िसतात? ते िसतील तर जीविाला रिंर्तच 

येर्णार िाही. उर्ाचच शमळशमळीत, अळर्णी वाटेल जीवि. पर्ण 

म्हर्णिू त्या प्रश्नािंची चव्हाट यावर वाच्यता होऊ िये. घर ह े

त्याचसाठी असत.े घराच्याच व्यासपीठावर सारे िाटक रिंर्िू त्याचा 

सिुद िेवटही व्हायला हवा. हचे तर घराचे वैशिष्ट य असायला हव.े 

उलटपक्षी इतरािंचे प्रश्न सोडशवण्यासाठीही आपल्या घराची दारे 

सदवै उघडी व्हायला हवीत. घराच्या उबदार छायेत साऱयािंचीच मिे 

किी टवटवीत राहायला हवीत. काही वेळा काही कमी असले तरी 

ते घरातल्या घरातच राहायला हव.े पेल्यातली वादळे क्षशर्णक 

कालािंतरािे पेल्यातच बडुतात, ती पेल्याबाहरे येता कामा ियेत. 



घरातल्या वडीलधाऱयािंकडे वयाच्या प्रौढपर्णाबरोबर प्रर्ल्भताही 

यायला हवी, सवगसमावेिकताही हवी. केवळ वयाच्या वाढीिे 

आलेले वडीलपर्ण हा छोट यातल्या छोट यािंच्या चेष्टचेा शवषय 

ठरतो, िाहीतर कोर्णाचीतरी हट्टाग्रही, दरुाग्रही, अडेलतटू्टपर्णाची 

भशूमका साऱया घराचे वातावरर्ण कुलिीत करूि टाकते. एक हसत,े 

िाचत,े फुलते, र्ाते घर बघता बघता उदासवार्णे होऊि जात.े कोर्णा 

मेल्याची िजर लार्त ेशि भरल्या सुिंदर सिुाला िकळत दःुिाची 

शकिार येऊ पाहत.े ह ेअसे होता कामा िये. म्हर्णिूच घरातल्या 

सिुाला स्वर्गसिुाची र्ोडी येण्यासाठी घरातल्या प्रत्येकाचीच 

काही जबाबदारी असते. ती त्याि ेजबाबदारीिे पार पाडायला हवी. 

 घरात आलो की आपर्ण घराची दारे, शिडक्या  उघडतो शि 

बाहरेची ताजी हवा आत घेतो. वाऱयाची मिंदिी झळूुक येते, 

केसावर िाचिू मिालाही ररझवते तव्दतच घरात आल्याबरोबर 

सदवै मिाच्याही शिडक्यािंद्वारे सारे कसे उघडायला हवे. घरातल्या 

सिुद अिभुतूीिे मिाच ेचैतन्यही वाढते. मिातली शकल्मीषे बाहरे 

जातात. घरातल्या साऱयािंकडूि प्रत्येकाच्या समस्येचे शिराकरर्ण 

होते. घर याचसाठी हव.े बाहरे वावरतािा असिंख्य दडपर्णािंचे ओझे 

आपर्ण वार्वतच असतो. घरी कसे मकु्त, स्वच्छिंद हव.े इथे 

कोर्णतेही ओझे घरातल्यािंवर दणे्याची वतृ्ती हवी. जो तो आपापल्या 

पररिे ती स्वीकारायलाही तयार असतोच िा? कुटुिंशबयािंपैकी 



कोर्णाच्याही यिाचे शदलदारपर्णे अशभििंदि व्हायला हवे. त्याच्या 

पाठीवर िाब्बासकीची थाप पडायला हवी. शकतीही बाहरे झाले 

तरी घरच्या दोि िब्दािंसाठी प्रत्येकाचेच मि अधीर असते. 

घराकडूि, घरातील प्रत्येकाकडूि जसे आपर्ण काही घेतो, 

अपेशक्षतो, तसेच घरासाठी शि घरातील प्रत्येकासाठी आपर्ण काही 

करर्णेही ओघािेच येते िा? यिंिवत िेमिू शदलेली कामे केली की 

आपली जर्ण ू घरातली जबाबदारी सरली अिा अशवभागवात 

कोर्णीही राहू िय.े कोर्णी असो वा िसो, कामे काही राहत िाहीत. 

पर्ण ती करतािा त्यामध्ये शजव्हाळा हवा. जीव लावला तरच 

शजव्हाळा येतो शि शजवापाड प्रेम करर्णारी िाती शिमागर्ण होतात. शजथे 

प्रीती शतथे िाती, शजथे िाती शतथ ेप्राप्ती शि शजथे प्राप्ती शतथ ेतपृ्ती ह े

ओघािेच येते. प्राप्तीही क्षशर्णक अस ूिय,े तर ती िाश्वत हवी. ऐशहक 

वा आशथगक प्राप्ती तर क्षर्णभिंर्रुच ठरत.े प्राप्ती हवी ती मािशसक 

समाधाि दरे्णारी, भावशिक र्ुिंतवर्णकुीची शि आिंतररक ओढीची. 

याच साऱयासाठी एक घर हवे. घर हव ेमिाला मोहशवर्णारे, तिाला 

सिुशवर्णारे शि भाविािंिा र्ुिंतशवर्णारे हसरे, िाचरे ,प्रसन्ि. 

 

   



स्वरलहरी  

 

 पवूेला लाली पसरली. पािरािंची शचवशचव चाल ूझाली. 

वाऱयातही र्ोड र्ारवा जार्णवायला लार्ला. अिंर्ावर मस्तपैकी 

रजई ओढूि घेत असतािा अचािक पवगतीवरूि भपूाळीचे स्वर ऐकू 

येऊ लार्ले. चैतन्याि ेभारल्यार्त दहेाच्या चेतिा कायगरत झाल्या. 

मिंजळु स्वरािंिी परुी सकाळ व्यापिू उरली शि शदवसाची सरुुवात 

किी झक्कास झाली. ‘ऊठी ऊठी र्ोपाळा’ कुमारजी आळवत 

होत.े मी कधीच र्ोपाळाच्या र्ोकुळात पोहोचलेही होते. 

यािंशिकपर्णे कुिं चा कधी आला शि शित्यक्रमाला िकळत सरुुवातही 

झाली. अिंर्र्णातिू फुले वेचिू आत आले तर माशर्णक वमाांचे समुधरु 

स्वर दवेपजूेलाही बोलवत होते. सकाळ किी प्रसन्ि वाटते. 

रेशडओवर शिवेदक शित्य िव्याि ेबातम्या दते होता. तेही धीर र्िंभीर 

स्वर वास्तवातील सत्यता दािविू दते होत.े घड याळािी 

बािंशधलकी सािंर्र्णारा शदवस ि श्रमता पढेु सरकतच होता. त्याची 

यािंशिकशक्रया चालचू होती पर्ण ती ससुह्य करण्यासाठी असिंख्य मध ु

– मधरु स्वर मदतीला सजजच होत.े मर् मीही स्वतःच्या स्वरात 

मातेचिं मायेचिं माधयुग आर्णिू मलुािंची सकाळ सुिंदर करण्यासाठी 

प्रयत्िरत झाले. उठा शपल्यािंिो, सोन्यािंिो, शचमण्यािंिो िाष्टा तयार 



आह ेबघा. पाहू बरे पशहला ििंबर कोर्णाचा ते? सहुास्य वादिािंिी 

मलुेही जार्ी झाली. स्वतःचा दहे िाचवत ‘पॉप’ ची सरुावट लावत 

शदिक्रमाला लार्ली. सोन्याची सकाळ सरुु झाली. ठराशवक वेळेला 

कायागलयाची वाट िरु्णाव ू लार्त.े रस्त्यावरील वाहिािंचे स्वर 

कर्णगककग ि असले तरीही आपलेसे वाटू लार्तात. सािंर्त राहतात, 

‘पळ थािंब ूिको, चला धावायला लार्ा.’ शजवाला या धकाधकीतूि 

वाचवत हािहुि करत एकदाचे आलेच. हसत – िेळत परस्परािंिा 

हाय हलॅो करत कामालाही जुिंपिू घेतले शि पररशचत सरुािंच्या 

आहारी र्ेले. अशधकाऱयािंिी बोलावल्याचे सािंर्र्णारा शिपायाचा 

स्वर, कामातील तपिील सािंर्र्णारे सहकाऱयािंचे स्वर अथवा सचूिा 

दरे्णारे हुकुमी अशधकाऱयािंचे स्वर! सारेच कसे पररशचत. काही हवेस,े 

काही सवयीचे, काही हवे असो िसो तरीही स्वीकारायचे. या 

साऱयािंमळेु तर ऑशफसचे ८ तास कसे जातात ते कळतही िाही. 

र्णु्या – र्ोशविंदािे हस्त – िेळत शदवस जाण्यासाठी या साऱयािंचे 

योर्दाि शिःसिंिय महत्वाचे असते. कारर्ण यापैकी एकाचा स्वर 

जरी कमी – अशधक मदृ ू– कठोर झाला की साऱया शदवसाचा कसा 

िरूच पालटतो. पिुश्च एकवार त्या रोजच्याच ठराशवक रस्त्यावरूि 

घराची वाट ओढ लावते शि जाता जाता घराकडे िेण्यासाठी 

आकषगर्णे िरु्णाव ूलार्तात. फेरीवाल्यािंचे मलुािंसाठी पकुारर्णे, वा 

भाजीवाल्यािंचे भाजीची महतीर्ाि िकळत आकशषगक करतात. हवे 



असो वा िसो आपर्ण त्या साऱयापैकी काही िा काहीतरी िरेदी 

करतोच. घरी येताच येर्णाऱया साऱया कुटुिंबीयािंसाठी काहीतरी 

िाशवन्यपरू्णग भोजिाची तयारी शि tape वरील जर्जीतचे सरू 

सायिंकाळची झळाळी अशधक र्शहरी करू लार्तात. हरीहरिच्या 

सरुािंची ििा तर रात कधी झाली तेही कळूि दते िाही. त्याच ििेत 

शदवसाचा आढावा घेतला – सािंशर्तला – ऐकला जातो. पिुश्च 

उद्याच्या सपु्रभातीसाठी आजच्या शििचेी आराधिा सरुु होते. 

धीरेस ेआजा री ... लता र्ाऊ लार्त.े पऱुया शदवसाचे श्रम शिवतात 

शि हळुवारपर्णे मलुािंिा थोपटू लार्तात. ते कळतच िाही. 

 शवचार सरुु होतो, ह ेस्वर – माधयुग एवढे अशधराजय र्ाजवत े

आपल्यावर! परमेश्वरािे उदारहस्ते शदलेल्या या वार्णीच्या – 

स्वरािंच्या माध्यमाि ेकाय भारूि जातो आपर्ण. कधी कथा – कीतगि 

– प्रवचि वा व्याख्याि ऐकतो, कधी र्ीत र्झल वा मेहशफल ऐकतो 

शि स्वतः कृतकृत्य झाल्यासारिे माितो. केवढी जबरदस्त िक्ती 

आह ेि यामध्ये? कुर्णाला सिुवायच ेअसो की दिुवायचे असो 

केवळ स्वरािंची उच्च – िीचता सारे काही साध्य करूि जात.े  

 काही काही स्वर असे असतात की जे केव्हाही, कुठेही 

आपल्याला थािंबव ूिकतात, वाकव ूिकतात वा हसवहूी िकतात. 

काही स्वर – मध ु– मधरु सािरेचे की अमतृाच?े िपू दरुातिू, 



लािंबिू, दिेातिू वा परदिेातिूही येतात. समोर स्वरधारी शदसतही 

िसत ेपर्ण शतच्या स्वरातिू ती सारे काही सािंर्िू जाते. त्या स्वरधारेत 

सारे वास्तव वाहूि जाते शि क्षर्णाधागत शतच्यासह घालशवलेल्या 

क्षर्णािंची माशलका सभोवार फेर धरूही लार्त.े केवढे ह ेसामथ्यग? 

केवढी अपार स्वर िक्ती म्हर्णावी? भरर्च्च भरलेल्या शदवसातिू 

क्षर्णाधागत आपर्ण रीत ेहोतो शि त्या स्वरसामथ्यागच्या आहारी जातो. 

केवढे प्रेम, केवढी माया, केवढी आपलुकी, केवढी काळजी, 

केवढी व्यथा असते िा त्यात सामावलेली! क्षर्णाधागत त्या दरू – 

सिंचार माध्यमाव्दारे आपर्ण केवढे अर्शतक होऊि जातो. 

सभोवारच ेसारेच कसे वेर्ळे जार्णवायला लार्त ेशि त्या स्वरातील 

अतीव ओढ शिरिंतर ओढच राहत.े अतीतातील घटिापट 

मिःचक्षवुर शचतारला जातो शि अभाशवतपर्णे भरल्यार्त त्या 

साऱयाला िरर्णही कधी जातो तेच कळेिास े होते. बस  ते सुिंदर 

समाधाि, ती माझी तपृ्तीची धुिंदी सरूच ियेस े वाटते. मर् 

अभाशवतपर्णे मी िकळत पिुश्च त्या मिंिमगु्ध करर्णाऱया सरुािंच्या 

आर्मिाची प्रतीक्षा करू लार्त े– िव्या िवलाईि!े 

 

 

   



अतीत  

  

 

िपू ठरवते, िपू िपू बजावतेही तसे स्वतःला, की प्राप्त 

पररशस्थतीला सामोरे जायचे, वास्तवािी तडजोड करायची. जमत,े 

पर्ण शकती? पयागयच िसतो म्हर्णिू आपर्ण शदवस ढकलत राहतो. 

आह ेया शस्थतीला स्वीरकतेही, पर्ण रमत माि िाही. जर्र्णे वेर्ळे 

शि जीविाचा आस्वाद घेर्ण े वेर्ळे. मरताच येत िाही म्हर्णिूच 

जर्ावे लार्त,े पर्ण जीविाचा आस्वाद घेर्णे वेर्ळे. मरताच येत 

िाही म्हर्णिूच जर्ावे लार्ते, पर्ण जीविाचा रसास्वाद घ्यायचा ती 

र्ोष्टच वेर्ळी. प्राक्तिाल, प्रारब्धाला दषूर्ण लावत सदवै रडायचे हा 

मळुी माझा स्वभावच िव्ह.े पररशस्थती किीही असो, शति ेशदलेली 

आव्हािे स्वीकारण्यातच िरी कसोटी असत.े सभोवार वाटेल तेवढ े

रर्णकिं दि माजले असले तरीही आपर्ण आपले कतगव्यरतच राहायचे 

ह ेिरे. राहतेही पर्ण ते तेवढे सोप ेिसते. मिात िसता हसर्ण ेहहेी 

िपू कठीर्णच असते. पर्ण तरीही मिुवटे पािंघरूि वावरतोच िा 

सदोशदत, िव्ह े वावरावेच लार्त.े आपर्ण म्हर्णता म्हर्णिू 

आपल्याला हव े तसे थोडेच का सारे लाभत?े समथग म्हर्णतात, 

“तलुा पाशहजे इष्ट ते प्राप्त िोह े| तरी प्राप्त ते इष्ट मािोिी राह”े शकती 



यथाथग आह ेिा? मिाला हचे सािंर्त राहायचे. पर्ण िाही िा, मि 

िाहीच माित मळुी! शकती िाठाळ आह े ते. पनु्हा पनु्हा ते मार्े 

र्तकाळात घसुतेच बापडे. त्याची तरी काय चकू आह?े जे हवे 

असते शतकडे आपोआपच ओढल ेजात.े ही ओढ अिावर आह.े 

ही ओढ अशतर्ोड आह.े ही ओढ िाश्वत आह े शि हीच ओढ 

शचरिंतिही आह.े सभोवार सारेच जर िकोसे असेल, तर िकळतच 

र्तकाळाचा मार्ोवा घ्यावासा वाटतो. मर् एकदा का त्यात घसुले 

की परत शफरर्णेच िकोस ेहोत.े त्यातिू मी तर अिी अतीतवेडी. 

र्तकाळावर अपार जीव जडविू बसलेली. आहचे तो काळ शततका 

समधृ्द. आपर्ण बवुा जाम ििु आहोत त्यावर. अिेकजर्ण 

वतगमािाला कोसण्यासाठी र्तकाळाचा आधार घेतात, त्याचेच 

र्ोडवे र्ातात, तिातली मी िव्ह.े 

 िपू अशभमाि बाळर्ावा असाच माझा र्तकाळ 

यथाथगपर्णे समदृ्ध आह.े र्तकाळात माझे बालपर्ण, यौवि, सर्ेसोयरे 

इतकेच िव्ह ेतर मला भेटलेला शिसर्गही समदृ्ध होता. मला भेटलेले 

पिपूक्षी, िोकर – चाकर, िेजारी – पाजारी सारेच कसे आपलुकीिे 

भारलेले होत.े मर् आप्तजि, शमि – मैशिर्णी शि इतर साऱयािंची तर 

बातच और. केवळ मिंतरलेले जादभूरेच तर होते सारे. काय िव्हते 

त्यात? होती मायेची पिरर्ण, होती आस्थेची पसरर्ण शि आतरुतेची 

मोहक भलावर्ण. त्या स्मशृतमिंजषुेची जरी आठवर्ण झाली तरी 



साऱया तितुिू जर्ण ूसतार झिंकारते, सिंतरू साकारत ेशि सारे सप्तसरुािंच े

साम्राजयच मला िरु्णावते. मिाला लभुावते शि त्याच सरुािंवर आरुढ 

होऊि मी िकळत साऱया साऱयात बद्ध होते. ही बद्धता वर्णगिातीत 

आह,े वेडाविू सोडत ेशजवाला. मि काबतूच िाही राहत शि सारा 

सारा आर्णलेला वतगमािाचा आव र्ळूि पडतो. 

 

 

 

  

  



सुसंस्कृत  

  

 

र्ोबरे – र्ोबरे र्ाल, शिळे लकुलकुर्णारे डोळे, र्लुाबी ओठ, 

एकही केस िसलेले शकिं बहुिा होते ते सोिेरी लवसमाि बारीक केस, 

िारळासारि ेडोके शि र्ोरा र्ोरा रिंर्, शमष्कील हास्य शि िािंत मिुा. 

अर्दी जसेच्या तसे ते बालरूप आजही माझ्या डोळ्यािंपढेु आह.े 

शकती मोहक हास्य शि सुिंदर शिळे डोळे! अर्दी शवश्वासच बसत 

िव्हता की ह ेमाझे बाळ. हो हो एवढे सुिंदर माझेच बाळ होत ेते! 

आजही टीव्हीवर एिादी जाशहरात पाहू लार्ले की वाटले की 

वाटते अजिूही माझे ते बाळ मला भलुावतेय. पर्ण काळ तो, काय 

माझ्यासाठी थािंबर्णार? बघता बघता शदवस पळाल,े मशहिे सरल ेशि 

वषेही हरवली. बाळ रािंर् ूलार्ले, धाव ूलार्ले, िेळू लार्ले शि 

वाढू लार्ले. कळलेच िाही कधी ते मोठे झाल.े मलू मर् ते केवढेही 

मोठे झाले तरी आईसाठी ते शतच ेबाळच असते. शकिं बहुिा जोवर 

आई आह े तोवरच तोवरच बाळाचे बाल्य शटकूि असते शकिं वा 

शतच्या िजरेत बाळ ह ेबाळच असते. 

 कालक्रमर्णा होते राहत,े ऋत ूयेतात शि जातात, पनु्हा पनु्हा 

अशवरत ह ेसषृ्टीचक्र शफरतच राहत.े या साऱया सोबत आयमुागिही 



वाढत जाते. पर्ण वाढत्या आयमुागिासोबत वैचाररक वाढ होर्णेही 

आवश्यक आह.े जस ेबाळ रािंर्तािा पडू िय,े चालतािा अडू िय े

शि धावतािा रडू िय े म्हर्णिू काळजी घेतली जाते. तव्दत  ते 

वाढतािाही िुिंटू िय ेयाची सयुोग्य दक्षता घेर्णे हचे िऱया डोळस 

मातेचे कतगव्य असते. आपर्ण पाहतो मलुे वाढतात, अभ्यास 

करतात अर्दी शवद्यापीठािंच्या पदवीपयांत धावतात, पर्ण वैचाररक 

वाढ माि ३ री ते ४ थी तच मयागशदत राहते. ह ेशिक्षर्ण कुठे शमळत 

िाही. कुर्णी दते िाही. ते शिक्षर्ण स्वतःच्या वार्ण्यातिू, 

अिभुवािंतिू सजुार्ण पालकािंिी द्यायचे असते. चतरु बालकािंिी 

सभोवारच्या पररशस्थतीिरुूप त्याचा बोध घेऊि त्यािसुार आचरर्ण 

करायच ेअसते. तरच ती वाढ परू्णागथी ठरत.े िाण्या – शपण्याचे, 

कपड यालत्याचे लाड ठीक आहते, पर्ण सवगसामान्य वतगिाचे लाड 

कधीही पालकािंकडूि परुशवले जाताच कामा ियेत. योग्यवेळी 

प्रसिंर्ी योग्य ती शिक्षाही करायला हवी. कतगव्यकठोरही व्हायला 

हव े परिंत ु डोळसपर्ण े आपल्या बाळाचा आत्मा, दहे शि वतगि 

िशुचभूगत, िैशतक मलू्यािरुूप आदिगवत होण्यासाठी सजर् 

राहायला हव.े त्याचे सहाध्यायी, त्याच्या सोबत असर्णारे वावरर्णारे 

शमि – सविंर्डी यावर िपू काही अवलिंबिू असते म्हर्णिू 

त्यािंच्यावरही पालकािंचे लक्ष हव.े िजर किी घारीची असायला 

हवी. मर् शदसा – मासी सरुवािंटाच े फुलपािरु बिते. ियिरम्य 



मिोहारी रिंर्भरे रूप तर शिसर्ागचेच दाि असते पर्ण त्याचे 

व्यशक्तमत्व? ते पालकािंिी घडवायचे शि बालकािंिी आत्मसात 

करायच ेअसते. त्याकररता पालकािंिा िपू र्ोष्टींचा त्यार् करावा 

लार्तो. िपू र्ोष्टींच ेबशलदाि द्यावे लार्ते पर्ण ती एक तपश्चयाग 

असते. तपश्चयेचे अिंती फलप्राप्ती असते. त्याचा आििंद वर्णगिातीत 

असतो. आजन्म शिषे्ठचे, प्रर्ाढ श्रदे्धचे शि अथक पररश्रमािंचे 

मलू्यमापि म्हर्णिू ज ेलाभते ते अमोज, अमलू्य, दशुमगळ असते. 

जयाला ते लाभत ेत्यालाच ते कळत.े ‘काय त्याचे इतरेजिा’ अिी 

अवस्था असते. अवघ ेजीवि कृतकत्य झाल्यावर उरतेच काय? 

अफाट सिंपत्ती, तमाम प्रशसद्धी वा अलोट ऐश्वयग किाला या 

समाधािाची सर येत िाही. ह ेसमाधाि असते कतगव्यपतूीचे, ह े

समाधाि असते िाश्वत कृतीचे शि ह ेसमाधाि असते आत्मतपृ्तीच!े 

 आपल्या मलुािंची झालेली बौशद्धक वाढ, िारीररक वाढ 

मोजायला िपू पररमार्णिं उपलब्ध आहते या जर्ात पर्ण त्याची 

झालेली वैचाररक वाढ, आशत्मक उन्िती ह े मोजण्याचे एकमेव 

पररमार्ण म्हर्णजे त्याचे सत्विील वतगि, त्याचे तत्वशिष्ठ व्यशक्तमत्व 

शि त्याच्याकडूि घडर्णाऱया सादर कृती ह े होय. जाता जाता 

सहजपर्ण े दसुऱयाला शदली जार्णारी सादर वार्र्णकू, 

वडीलधाऱयािंप्रती असर्णारी श्रद्धा शि र्रुुिािंप्रती जार्णवर्णारी भक्ती 

हहेी त्याचेच परुाव ेहोत. वतगि केवळ दािशवण्यासाठी वरकरर्णी 



केलेले सोपस्कार िव्हते. ते परू्णग अिंतयागमी असावे लार्त े तरच 

त्याचे पेज पऱुया व्यशक्तमत्वातिू प्रतीत होते. केवळ िाशब्दक मिोरे 

काय कामाचे? त्याला िदु्ध आचरर्णाचा आधार असायला हवा. 

फक्त स्वतःचा शवचार काय कोर्णीही करतो परिंत ुपदोपदी इतरािंसाठी 

जर्ता यावे लार्त.े जे लाभलेय त्या साऱयाची जार्णीव असावी 

लार्त.े प्रर्तीची कास जरूर हवी, अशधकाचा ध्यास सदवै हवा पर्ण 

बरोबरी वा उवगररताची हाव मळुीच अस ूिय.े ह ेसारे मळुातिूच 

शबिंबवले जावे लार्त.े त्यालाच सिंस्कार म्हर्णतात. त्यावरच 

आचरर्ण अवलिंबिू असते शि प्रबळ भशवष्य घडत राहते. स्वतःच्या 

सुिंदर आचरर्णािंतिू ते िकळतपर्णे लािोमध्य े शदसिू येते त्यासाठी 

कुठे प्रदिगिात िाही जावे लार्त. कस्तरुीसमाि असते ते. परुा 

आसमिंत त्यािे सरु्िंशधत होतो. तव्दत सारे जीविच त्याि ेभारले 

जात ेशि असेच असावे जीवि असे इतरािंिा सदवै वाटत राहत.े 

 मला माहीत आह ेकी शदसामासी माझे बाळ वाढले, मोठेही 

झाले पर्ण एवढ ेमोठे्ठ कधी झाले याचाच मी शवचार करत राशहल.े 

आजवर त ूमाझे बाळ आहसे याचा मला अशभमाि असायचा पर्ण 

आता मी स्वतःला तझुी आई आह ेअसे सािंर्ण्यात वा समजण्यात 

र्वग मािेि. तझुी लहािािंिा चािंर्ले सािंर्ण्याची वा आपल्या 

वतगिातिू समजाविू दणे्याची पद्धत, तलुा असर्णारा चािंर्ल्याचा 

हव्यास, थोरािंप्रती असर्णारा सन्माि सारे सािंर्िू र्ेली. सोन्या माझ्या, 



तझुे ससुिंस्कृत व्यशक्तमत्व पाहूि मलाच अचिंबा वाटला. वयाला 

साजेिी िव्ह ेतर शकिं शचत त्याहीपेक्षा उन्ित तझुी प्रर्ल्भता पाहूि 

िपू िपू अशभमाि वाटला. मि भरूि आले, डोळे पार्णावले शि 

माझ्याही िकळत मी हजारो वेळा तझुी िजर उतरविू टाकली. 

असाच सजुार्ण हो, असाच महाि हो. सवगच थरावर वावरतािा 

अिीच तझुी प्रर्ल्भता उत्तरोतर प्रकाशित होत राहो. वेड या 

मायेपोटी ह ेभावभोळे आईचे मि तलुा अशधक दईेल? जे माझे आह े

ते तर तझुे आहचे पर्ण जे जे या जर्ात चािंर्ले, सुिंदर, उन्ित, उत्तुिंर्, 

उजजवल, भव्य शि शविाल असेल ते सारे सारे तलुा लाभो एवढीच 

आस. 

 िभुिं भवत ु... आई. 

 

  

  



सल 

 

बघता बघता दोि वष ेझाली. माझ्या मिाला पटतच िाही., 

मळुीच पटत िाही की दोि वषे झाली. अजिूही मला वाटे की तमु्ही 

कुठे तरी अडशमट आहात शि बरे होऊि याल, आज ि उद्या जरूर 

याल. तमु्हाला माहीत आह े की मी किी वाट बघते ते. 

वेड यासारिी वाट बघायची माझी सवय फक्त तमु्हालाच ठाऊक 

आह.े हा प्रसन्ि श्रावर्ण, लकुेरवाळा भािपद सारे कसे तमु्हाला 

बोलावताहते. र्र्णपतीची शकती र्डबड असायची तमुची. परू्णग 

मिोभाव ेकरायचे तमु्ही सारे. म्हर्णिूच आता मलाही जार्णवतय की 

त्याच्याच कृपाप्रसादािे त्यािेच तमु्हाला त्याच्याच उत्सवात 

सामील करूि घेतले. पर्ण मी? माझे काहीच मोल िाही का? मी 

केवळ त्या आठवर्णींवरच जर्ायचे? मला माहीत आह ेिपू िपू 

सोसायला लार्ले तमु्हाला. पर्ण काय करू? काढूि घेता येत असते 

तर सारेच िसते का मी घेतले? आज श्रावर्ण िेवटचा र्रुुवा िेमका 

वाडीचा प्रसादही शच. आि ुघेऊि आला. आक्कािे आर्णलेल्या 

मळू श्रीदत्तपादकुािंची आजच पजूाही केली शि पनु्हा पनु्हा आठवले 

की तमु्ही कधीच िवस – सायास माित िव्हतात. पर्ण आई 

र्ेल्यावर मी मलुािंसाठी श्रीदत्तािेयाला महापजूा बोलले शि तमु्ही ि 



कुरकुरता केवळ माझ्यासाठी आशर्ण मलुािंसाठी सर्ळे केले. जेव्हा 

जमेल तेव्हा आपर्ण महापजूा करू लार्लो. आठविूही वाटत 

राहत,े स्वतः पटत िसतािाही तमु्ही केवळ माझ्या िब्दािातर 

सर्ळेच करत राशहलात. पर्ण सािंर् ूका? तमुची मलुे तीही तिीच 

आहते. िपू करतात आईसाठी. तमुच्या आठवर्णीतही िपू 

वेडावतात. मलाच त्यािंचे पोरकेपर्ण पाहवत िाही. पर्ण आजअिेर 

कधीही मी बोललेली िाही. मलुािंसाठी दोन्हीही हव.े हो मी एकटी 

– एकाकीच पडते. तमुची सर कोठूि आर्ण?ू 

 मि रमवत े– रमव ू पाहतेय ती फक्त तमुच्या छाि सुिंदर 

मलुािंमध्ये. पर्ण शतथेही वाटत राहत ेह ेमलुािंचे सारे पाहायला तमु्ही, 

हव ेहोतात. त्यािंचे कौतकु कोर्ण करर्णार? इतर िपू जर्णािंिा मलुे 

िाहीत, मलुर्ा िाही म्हर्णिू ते रडतात शि मी ह ेसारे असिूही रडते. 

काहीच उर्णीव िव्हती आपल्या सिंसारात. म्हर्णिूच ही कधीही ि 

भरूि येर्णारी पोकळी शदली परमेश्वराि.े मला िेहमी वाटायचे की 

तमुच्या आधी मीच जार्णार म्हर्णिू. पर्ण जसे वाटते तसे थोडेच का 

घडते? मलुािंिा तमुची जेवढी र्रज आह े त्यापेक्षा अििंतपटीिे 

मलाच जार्णवत राहत.े पशहल्यािंदा मलु ेलहाि होती, मर् त्यािंची 

शिक्षर्णिं म्हर्णिू शि आताच कुठे मोकळीक शमळाली असती. कुठे 

कुठे र्ेलो असतो. तमु्हाला हवी तिी luxery आताच लाभली 

असती. िपू काही करायचे होत.े किा किाचे िाव घेऊ? 



 शकती शजद्दीि ेआपर्ण सिंसार केला? कोर्णावरही शवसिंबलो 

िाही. आज जयाचिं कुर्णाला काय? वडीलधारे सर्ळेच र्ेले शि 

अिेर तमु्हीही र्ेलात, उरले मीच अभार्ी – एकाकी – एकटी ि 

सटुर्णाऱया कोड यासारिी, या प्रपािंचाच्या मायाजाळात अडकूि 

बसलेय. या जर्ातल्या कोर्णालाही ह ेमाझे मि कळर्णारही िाही, 

कारर्ण मी कधीच, कुठेच अडलेली शदसत िाही, रडलेली जार्णवत 

िाही शि पडलेली तर िाहीच िाही. म्हर्णिूच प्रत्येकाला वाटते की 

शहला काय आलिं दःुि? वाटो बापड यािंिा. माझे मि शि मी जर्ेि 

अिीच ... तमुच्यावाचिू ... मरर्णािंतापयांत केवळ मतृ्य ू येत िाही 

म्हर्णिू शि तमुचा प्रपिंच जो आपर्ण उभयतािंिी उभारला तो 

सावरायचा म्हर्णिू. िा जातािा काहीसदु्धा बोललात िा हसलात, 

जस ेझोपलात ते ि बोलताच सरलात. मकूपर्णे मलाही सारे सहि 

करायला सािंर्िू, अव्यक्त राहूि. टोचर्णी सदवै मला सलते ; 

अस्वस्थ करत,े जर्दूिेील दते िाही. शि मरर्णही येत िाही. या 

असह्य यातिा अिाच उरी पेलवत शकती जर्?ू ही दोि वष ेर्ेली, 

अजिू शकती घालव?ू िकोय मला ह ेशजर्ण.े शिदाि एक करा मलाही 

लवकर घेऊि जा. इथे िाही शतथ ेतरी शिवािंत राहू या ििं? सािंर्ाल 

का तमुच्या र्र्णेिाला? तमुचे तो िक्की ऐकेल. 

  



पंचववशी 

 

 

त ूआता पिंचशविीत पदापगर्ण करतेस त्या प्रीत्यथग मिःपवूगक 

िभुकामिा. आजपयांत जे जे त ूअपेशक्षले असतील ते ते सारे तलुा 

लाभो. शकिं बहुिा ते सारे तलुा प्राप्त होण्यासाठी कराव्या लार्र्णाऱया 

पररश्रामािंसाठी ईश्वर तलुा सदवै तत्पर शिकोप शि आििंदी बिवो हीच 

इच्छा. 

 लाभो तलुा हवे ते, जे ज ेमिी तझु्या र्िं  

 ठेवो सदवै हसरी, आजन्म तो प्रभ ूर्िं  

 याच िव्ह े तर प्रत्येक वाढशदविी आपर्ण एक करायचे 

असते की आजपयांतचे जीवि आपले कसे र्ेले? काय काय 

आपल्याला लाभले? काय काय िाही? ह्याचा शवचार करायचा शि 

पढेु काय काय हविंय ते शमळवण्यासाठीचे कालबद्ध, आशथगक, 

मािशसक शि अथागत िारीररक शियोजि. जयाचे शियोजि उत्तम 

त्याला यिही उत्तमच लाभते. दृशष्टकोि िेहमीच सकारात्मक हवा. 

म्हर्णज ेअसे की अधाग ग्लास पेय वाट याला आले तर अधागच का? 

म्हर्णिू िाही कुढायचे. ररकाम्या अध्याग भार्ाला महत्व ि दतेा जो 

लाभलेला अधाग शहस्सा आह ेत्याचे प्रथम समाधाि मािायला हवे 



शि मर्च उवगररत भार्ासाठी प्रयत्ि. पर्ण जर अधागच का! म्हर्णत 

राशहला तर लाभलेल्याचे समाधािही जाते आशर्ण ि लाभलेल्याचे 

दःुिही वाढते. ज ेजस ेलाभते ते तसेच स्वीकारायचे असते. समजा 

िाहीच स्वीकारले तर काय होईल? जे लाभलेय ते जाईलही 

कदाशचत. म्हर्णिू जे आह े त्यात समाधाि माििू अशधकारासाठी 

प्रयत्ि करायचे असतात. शजथे समाधाि आह,े शतथेच सबुत्ता शि 

सौख्य लाभत.े सर्ळ्यािंिाच काही हव ेतसे कुठे लाभते? आपर्ण 

जया घरी आजवर वाढलो शतथल्याच इतरािंचे आज काय आह ेते 

पहायच.े आपल्या भाविंडािंचे, आपल्या िातलर्ािंचे प्रथम पाहायच,े 

मर्च मैशिर्णींकडे वळायचे. दोि बशहर्णींचे शजथे सारि ेिसत ेशतथे 

मैशिर्णीं कसे असेल सिंर्? वय वाढत ेतिी आपली प्रर्ल्भताही 

वाढायला हवीच =. िपू छोटे असतािा आपर्ण चमच्याि े दधू 

प्यायचो, हो िा? तसे आज शपलो तर? तर पोट भरेल का? हा बदल 

जसा स्वीकारतो, तसेच कालमािािसुार बदल स्वीकारायचे 

असतात. जे ह े स्वीकारतात, त्यािंिीच िवीि काळासाठी काही 

सिंकल्प करायचे असतात. ज े शजद्दी प्रयत्िवादी शि प्रसन्िवदि 

असतात तेच येईल त्या प्रत्येक प्रसिंर्ाला आििंदािे सामोरे जातात. 

त ूिक्कीच सजु्ञ आहसे. तझु्यात ही क्षमता आह ेशि म्हर्णिूच एक – 

दीड वषागििंतर मी तलुा काही शलहायचा प्रपिंच करतेय. तझु्यामध्ये 

िपू चािंर्ले बदल जार्णवताहते. केवळ घरकाम केले, स्वयिंपाक 



केला, हसल े– बार्डले की आपर्ण िवीि सारे स्वीकारले असे होते 

का? 

 जेव्हा आपर्ण एक मलुर्ी – स्त्री म्हर्णिू जन्मलो तेव्हाच 

एक फार मोठे यधु्द आपर्ण शजिंकलो असे मला वाटते. कारर्ण एक 

स्त्रीचे केवळ, ठरवले तर िपू काही करू िकते, आपल्या मािािे 

परुुषािंचे आयषु्य तर एकसरुीच असते. आपले तसे िसत.े िपू 

आव्हाि ेअसतात त्यात. शज कोर्णी ती समथगपर्णे पेल ूिकते तीच 

पररपरू्णग स्त्री बित.े ईश्वरेच्छेिे, ह ेलाभलेले जीवि का िाही अशधक 

सुिंदर बिवायचे? एका स्त्रीच्या हाती दोि घराण्यािंचे समाधाि 

अवलिंबिू असते. ती केवळ मध्यस्थ असते. मध्यस्थाची जेवढी 

कसबी कामशर्री, तेवढा आििंद प्राप्तीचा सोहळाही सिुमय होतो. 

शतिे मिात आर्णले तर ती सिुाचा ठेवा आपल्या सभोवार पसरविू 

उभ ेआयषु्यच सिुाचा ताटवा करू िकते. पर्ण रे् सारे शतच्या 

इच्छेवर आह.े सिंसार हचे आव्हाि समजायचे. आव्हाि 

पेलण्यासाठी जी क्षमता, जे शजर्र लार्ते, ते तझु्यात आह ेिव्ह,े 

तेच तझु्यात पाशहलेय! फक्त त ूते शसद्ध करायचे आहसे. 

 जिा आपल्या काही अपेक्षा असतात, त्या परू्णग व्हाव्यात 

म्हर्णिू आपर्ण झटत असतो, अपरू्णग राशहल्या तर कदाशचत कुढतही 

असतो. तव्दतच इतरािंचेही िसत ेका र्िं? दसुऱयालाही मि असते. 



त्या मिात त्याच्याही काही अपेक्षा असतात जया तझु्यावर 

आधाररत असतात. आयषु्य ह े दणे्यासाठीच समजायचे असते. 

सदवै जो दते राहतो त्यालाच ईश्वरही दते राहतो. जो घेतच राहतो 

परमेश्वरही त्याच्याकडूि घेतो. (काही वेळा ि दतेाच) आहचे काय 

द्यायला! फक्त एवढाच एक शवचार करूि िाही चालत. शवचार 

करायचा की काय कमी आह ेमला? दणे्यासारिे िपू असते. सुिंदर 

बोलर्णे, लाघवी वार्र्णे, मधाळ हसर्णे शि आपल्या प्रत्येकाला 

आपलेसे करर्णे. ह ेसारे दसुऱयाला दतेा येते, दऊेि सरतही िसत.े 

सरत असते ते केवळ आयषु्य. क्षर्णाक्षर्णाििं, शदिा – शदिाििं सरतच 

असते. म्हर्णिूच हा क्षर्ण, हा शदवस हचे के सत्य असते. प्रत्येक 

क्षर्णािंमध्ये सिु िोधायचे. जो स्वतः आििंदी असतो तोच इतरािंिा 

आििंदी करू िकतो. जो स्वतःच आििंदी राहू िकत िाही तो काय 

दसुऱयाला सिुवर्णार सािंर्! अजिू िपू मोठा पल्ला र्ाठायचाय 

तलुा. ही तर सरुुवात आह.े इतरािंिी तलुिा करता आपल्याकडे 

असर्णारे प्लस पॉइिंट पाहायचे शि त्याचाच शवचार करायचा. 

आपोआप समाधाि शमळते. जेव्हा आपर्ण इतरािंिा सिु, समाधाि 

दतेो िा, तेव्हाच इतरािंकडूि काही अपेकशक्षण्याचे अशधकारी 

असतो आपर्ण. व्यशक्तमत्व कसे ‘सदा – बहार’ हव.े कुठेही र्ेलात 

तरी शतथ े हवे – हवेस े वाटायला हव.े क्षशर्णक सिुाचा हव्यास 

िसावा. सिु हव ेते िाश्वत, शचरिंति. साहशजकच शचरिंतिाचा ध्यास 



धरतािा साधिा ही ओघािेच येते. साधिा करण्यासाठी साधक 

व्हावे लार्त.े कठोर पररश्रम करायला हवेत. शिष्ठा हवी. श्रदे्धपोटी 

फळे र्ोमटी ह ेिव ेका आह?े साधिा सत्याधाररत असेल तर साध्य 

प्रभकृूपेिे िकळत लाभिू जात.े पर्ण िेहमी िऱयाची कास हवी. 

िोट याच्या कपाळी र्ोटाच असतो. एकदा असत्य बोलर्णे आले 

की ते लपवण्यासाठी पनु्हा पनु्हा असत्य ही िृिंिलाच अििंत आह.े 

म्हर्णिूच सत्याची साधिा सचोटीि े करायला हवी. मर् िाश्वत 

समाधािाची सहज प्राप्ती होते. 

 जे आपल्याला हवेय ते शमळवायचे असेल तर प्रथम आज, 

आत्ता जे आपर्ण स्वीकारलेय ते कायग, कतगव्यशिष्ठेि ेकरायला हवेय. 

जर ह ेत ून्यायशिष्ठेिे करू िकत िाही तर दसुरे काय करर्णार! हा 

प्रश्न साहशजकच उद्भवतो. म्हर्णिू जे लाभलेय तेच आह ेयाहूिही 

ससुह्य कसे बिशवता येईल ते करूि अशधक सिुमय जीवि करायचे 

स्वतःचे शि साऱयाचेच. एकदा का ह ेठरले, की पढुचे सवग सरुळीत 

होत.े शिर्णगय पक्का हवा. इरादा मजबतू हवा, मर् यिही भक्कम 

होत.े दररोज एकच र्ोष्ट करायची शित्य शियमािे. प्रयेक 

वडीलधाऱयािे लहािाला काहीतरी वशडलाशजगत ठेव दणे्याची 

परिंपरा आह.े मी तलुा काय दऊे? आज एकच दते,े श्रद्धापवूगक त ू

करिील या शवश्वासािे. रोज झोपतािा आपर्ण परमेश्वराची प्राथगिा 

करतो िा त्यापवूी एक करायचे. काहीही बाकी ि ठेवता सर्ळे 



आठवायचे अर्दी अशलप्त होऊि, अिपु राहूि. शि मर् एकदा का 

शदिक्रमाचा शचिपट उलर्डायला लार्ला की आपलेच 

आपल्याला कळत जाते की काय घडले शि कसे घडले. जर 

आजच्या घटिा सिुद आरतील तर त्याच्या आठवर्णींिीही 

अशधक सिंतषु्टता शमळत े शि जर काही घटिा मिाला क्लेिकारक 

असतील तर हा क्लेि का होतो? ि होण्यासाठी काय करायला 

हवेय. माझेच कुठे चकुल े का? िसेल चकुले तर माझ्यामळेु 

कोर्णाला काही हािी झाली का? ती किी कमी करता येईल? बस . 

फक्त एकदा ह ेमिािी सारे ठरले की उद्यासाठी मिाची तयारी होते. 

चकुािंची पिुरावतृ्ती टाळता येते शि चािंर्ल्याचीच वदृ्धीही करता येते. 

आज हीच माझ्याकडूि तलुा दरे्णर्ी. मी असे शित्य शियमाि ेमिािी 

करत,े इतरािंसाठी िाही फक्त स्वतःसाठी, स्वतः चे व्यशक्तमत्व 

अशधक प्रर्ल्भ करण्यासाठी. स्वतःच े घर अशधक समधृ्द 

करण्यासाठी. शि याचा फायदा िक्की होतो. आपर्ण शि आपले सारे 

अशधक आििंदी होऊ लार्तो हीच मोठी वशडलाशजगत ठेव, 

आििंदाचा िशजिा, सिुाची सिंपत्ती. आवडली का तलुा? िसेल 

आवडली तर तलुा परू्णग स्वातिंत्र्य आह.े पर्ण मला जे वाटले ते मी 

तलुा सािंशर्तले. असेच ह ेमाझ्या शपढ यािशपढ या वशृद्धिंर्त होत राहो 

इतकीच मिीषा. याच हतेिेू प्रेररत होऊि मी सुिंदर दोि सजुार्ण तरुर्ण 

माझ्यातिू शिमागर्ण केले. तहूी झालीस तर मी आज आह ेत्यापेक्षा 



अशधकच भाग्यवाि बिेि. शि बिर्णारच याचीही मला िािी आह.े 

फक्त या साऱयासाठी या दोघािंइतकीच तझुीही माय हवीय. त ू

त्यासाठी सयुोग्य आहसे शि आहसे त्याहीपेक्षा अशधक सक्षम 

व्हावीस म्हर्णिू लािो िभुेच्छा. 

 

कळाव े 

आई  

 

  

  



बिल  

  

 

रािंधा, वाढा, उशष्ट काढा. चलू शि मलू एवढेच पवूी शस्त्रयािंच े

शवश्व होत.े म्हर्णिू त्याच त्या घरातच ती िाती घोटाळत होती. पर्ण 

आज स्त्री सशुिशक्षत झाली, िोकरी करू लार्ली घराबाहरे पडली. 

या साऱयािंसोबत शतच्या शवचारािंच्या कक्षा रुिं दावल्या. सभोवारच्या 

असिंख्य व्यक्ती, घरे यािंच्यािी शतचा सिंपकग  येऊ लार्ला शि 

आपोआपच शतला व्यापक दृशष्टकोिही आला. म्हर्णिूच पवूीपेक्षा 

आजच्या िात्यामध्य े सामिंजस्य िपू पाहायला शमळत आह.े 

आपले मलू जेव्हा आपल्याला सिुी, शिशश्चत हवे आह े तेव्हा 

साहशजकच त्याच्यािी शिर्डीत इतर घटिािंिा सािंभाळर्णे ओघािेच 

आले. आजच्या शपढीत सासचू जर सशुिशक्षत िोकरदार, कमावती 

आह,े तर सिू उच्च शिशक्षत ओघािेच येते. त्या शिक्षर्णािसुार 

त्यािंच्यािी व्यशक्तमत्वातिू सामिंजस्य अपेशक्षत असते. पवूीच्या 

तलुिेिे लग्िाचे वयही वाढलेले असल्याि ेमलुींकडूि पररपक्वता 

अपेशक्षली जाते. सास ूही दिेील आई आह ेयाची जार्णीव हवी. 

केवळ आई म्हटले की झाले असे िको तर त्या िब्दािसुार 

भावशिक र्ुिंतवर्णकूही हवी. वैचाररक पररपक्वतेतिू दोघीतले मैि 



फुलायला हवे. आई ही जिी मायेची मतूी तिीच योग्य वळर्ण 

लावण्यालाही शतची ख्याती! याची जार्ण उभय बाजूिंिा हवी. जे 

बोलले जात ेते प्रेमापोटी, आपल्या भल्यासाठी याची िािी हवी. 

मर् सिंघषग येर्णारच िाही. लहािािंिी मोठ यािंचे मोठेपर्ण रािले की 

आपोआप त्यािंचे लहाि म्हर्णिू लाड होतातच.  

 “सन्माि करूि मोठ यािंचा आपलाही माि रािावा 

 हसत िेळत र्णु्यार्ोशविंदािे, सिंसार सिुाचा करावा” 

 

  

  



सौंिया गृह (ब्युटी पालार ) : जणू माहेर! 

  

 

भारतीय सिंस्कृतीमध्ये कुटुिंबसिंस्थेला अिन्यसाधारर्ण महत्व 

आह.े सारा समाजच जो एकसिंध ठेवतो तो पाया म्हर्णजेच कुटुिंब 

होय.कुटुिंबाचे महत्व या शहिंदसुिंस्कृतीमध्ये आह ेते इतरि पाहायला 

क्वशचतच शमळत.े शकिं बहुिा शजथे शजथे कुटुिंब व्यवस्थाच मजबतू 

िाही, िाश्वत िाही त्या प्रत्येक दिेात शचरिंति मिःिािंतीचा 

अभावच पाहायला शमळेल. सािंपशत्तक सिंपन्िता ऐिो – आराम 

जरूर दते,े पर्ण मिःस्वास्थ्य दते ेअसे मळुीच िाही. म्हर्णिूच अिेक 

पाश्चात्यािंिा भारताचे, भारतीय कुटुिंबाचे, इथल्या परिंपरािंच े मोठे 

आकषगर्ण असते. इथे भारतात आल्याििंतर इथले उत्सव, सर्ण, 

समारिंभ आवजूगि ते जवळूि पाहतात. त्या अशिशमष िेिात त्यािंिा ि 

लाभलेल्या सिुाची उर्णीव जार्णवते. शहिंद ूसिंस्कृती िपू परुाति 

आह ेशि कुटुिंबापासिू ती सरुु होत.े एक व्यक्ती घेतली तर शतची वाढ 

जया पररवारात होते शतथल्या सिंस्कारािंचा पर्डा त्याच्या 

व्यशक्तमत्वाची जडर्णघडर्ण ठरवतो. या कुटुिंबािंची सरुुवात 

शववाहापासिू होत.े शववाह म्हर्णज ेकाय? कुटुिंबाच्या व्याप्तीसाठी 

शमळशवलेली समाज मान्यताच िव्ह ेका? आपे्तष्ट, स्िेही, सर्ेसोबती 



शि समाजातील मान्यवर या साऱयािंच्या उपशस्थतीत परस्परािंिा 

शदलेली आजन्म साहचयागची – सोबतीची सिंमती म्हर्णजेच शववाह! 

 एक स्त्री जेव्हा वैवाशहक जीविात सरुुवात करत,े तेव्हा 

शतला असिंख्य र्ोष्टी सोडाव्या लार्तात. िावापासिू र्ावापयांत शि 

भावबिंधापासिू घरापयांत सारे ती  सोडत.े पर्ण बालपर्णापासिू जया 

माय – शपत्यािंिी जन्म शदला, जया मायेच्या रजजूिंिी ती जिडली 

जात ेते घर शतला आजन्म मायेचा आहरे दतेे. म्हर्णजेच माहरे शतच्या 

मिःपटलावर तहहयात शचिबद्ध असते. माहरे हा स्त्रीच्या 

अिंतरिंर्ाचा एक हळवा कप्पा असतो. माहरे म्हर्णजेच माया, माहरे 

म्हर्णजेच मायेची मार्णसे, माहरे म्हर्णजेच आराम. सासरच्या 

धबडग्यात शिर्णलेल्या, थकलेल्या शजवाचा शवसावा म्हर्णजेच 

माहरे. माहरेी र्ेले की आई – वडील माया करतात. आया – बशहर्णी 

न्हाऊमाि ूघालतात. अथक श्रमािंिी थकलेल्या तिलुा ताजी – 

तवािी टवटवीत करतात. पवूीच्या काळी प्रत्येक सर्णाला माहरेची 

मार्णस ेयेऊि सासरुवािीर्णीला घरी घेऊि जात शि चार – आठ 

शदवस शतचा पाहुर्णचार चाले.  

 काळ बदलला जीविाचा शिवािंतपर्णाच हरवला. पवूी 

कमाई िपू आशर्ण िार्णारे मयागशदत असत. पर्ण जसजिी ही 

लोकसिंख्या भयार्णरूप घेऊ लार्ली तसतिी महार्ाई जीवाला 



भेडसाव ू लार्ली. काळािसुार स्त्रीही बदलली. घरच्यािंच्या 

सिुासाठी अिंर्र्ण ओलािंडूि िोकरीला लार्ली. िोकरी म्हटले की 

बिंधि, मयागदा या आल्याच त्या मयागशदत सवलतीतिू स्त्रीला 

आपल्या मिातील असिंख्य आवडी – शिवडींिा मरुड घालावी 

लार्ली. मयागशदत मार्णसािंच्या छोट या कुटुिंबातिू बाहरे पडूि दरूवर 

असर्णाऱया माहरेािी जायला शतला वेळ अपरुा पडू लार्ला. किी 

– बिी वषागतिू कामाशिशमत्तच शतला जार्णे जम ूलार्ले. पर्ण मर् 

त्या घर शि िोकरी – व्यवसाय यामळेु दहुरेी तार्णाच्या ओझ्यािे 

शिर्णलेल्या तिाचे काय? शतच्या दहेावर या साऱयािंचे असह्य ओझे 

शदस ूलार्ले. एिाद्या वेळी का होईिा कुर्णी न्हाऊ माि ूघालावे, 

कुर्णी मायेच्या हातािंिी जपावे ही ओढ प्रकषागिी जार्णव ूलार्ली. 

शदसा – मासी राहर्णीमािही बदलत चालल े बदलत्या स्वरुपात 

सौंदयगर्हृ े एक र्रज म्हर्णिू िावारूपाला आली. शित्याच्या 

धकाधकीच्या शि स्पधेच्या असिंख्य कक्षातिू भ्रमर्ण करतािा सौंदयग 

– सिंवधगि ही शतची वैयशक्तक र्रजच बिली. हजारो जर्णािंच्या या 

कोलाहलात आपलाही प्रभाव पाडायचा असेल, तर आकषगक 

व्यशक्तमत्व हवेच. म्हर्णिू ती सौंदयग – र्हृाकडे वळली. बदलत्या 

स्वरूपातील दसुरी स्त्री शतला शतथ ेभेटली. शतच ेआजगवी बोल, 

मधाळ िब्द, प्रेमळस्पिग शतला माया दऊे लार्ले. भल ेमोबदला 

दऊेि का असेिा, पर्ण मायेिी न्हाऊ – माि ूघालर्णारे हात शतला 



शमळाल.े मिोमि सिुावर्णारी ती तािातिूही फुल ूलार्ली. मर् ही 

र्हृचे शतला मायेचा ठेवा वाटू लार्ली. अथागत इथे माि मायेच्या 

बदल्यात भले माया का शमळेिा पर्ण शतला जे हव,े ज ेदशुमगळ होते 

ते माहरेचे अप्रपु सापडले. म्हर्णिूच या शठकार्णातिू बाहरे पडर्णारी 

ती मिोमि सिुाविूच बाहरे पडली, ती पनु्हा पनु्हा शतथे 

घेण्यासाठी. 

 

  

  



कौतुक  

  

 

दिैिंशदि शदिक्रमामध्ये आपर्ण असिंख्य घटिा, व्यक्ती वा 

वस्तूिंच्या सिंपकागत येतो. या धकाधकीच्या जीविात शदिक्रम एवढा 

साचेबद्ध असतो की मिात असिूही, आपर्ण वाटते म्हर्णिू प्रत्यक्षात 

काही करू िकत िाही. वाटते िपू, म्हर्णिू आपर्ण आपल्या 

शप्रयजिािंिा, वडीलधाऱयािंिा भेटूदिेील िाही िकत. अटळ अिा 

या स्पधेमध्य ेधावतच राहतो, धावतच राहतो. ह ेरुक्ष, रटाळ रुटीि 

अशधक ससुह्य होते, जेव्हा आह े त्या कामाल, कृतीला कोर्णी 

वािार्णर्णारे शमळत.े मर् त्या कौतकुभरल्या दोिच िब्दािंिी पढुील 

काळातील कायग अशधक आििंद शमळायला लार्तो. पर्ण असे 

िब्दश्रीमिंत प्रत्येकालाच कुठे भेटतात? उभ्या आयषु्यात एिादीच 

व्यक्ती अिी भेटते कधी मातेच्या रुपात, कधी शपत्याच्या स्वरुपात, 

कधी र्रुुजिािंच्या रुपात तर कधी कधी चक्क अिपेशक्षत अिा 

िात्यािेदिेील. काहींिा उर्ाचच स्ततुी करण्याची सवय असते. 

काहींिा तोंडपजुेपर्णा करण्याचीही सवय असते. काहीजर्ण स्वाथी 

हते ूमिी ठेविू केवळ स्वाथग साध्य करूि घेण्यासाठीच दसुऱयाची 

स्ततुी – शििंदा करतािा आढळतात. पर्ण कौतकु ह ेया साऱयाहूि 



अलर् असते. कौतकु करण्यामार्े कोर्णताही कुशत्सक हते ूिसतो, 

िा तोंडपजुेपर्णा असतो. स्वाथगतर त्यापासिू कैक योजिे दरू असतो. 

 कौतकु करर्णे ही स्वाभाशवक बाब आह.े जे केवळ 

स्वतःवरच प्रेम करतात त्यािंिा काय कळर्णार कौतकु? जे स्वतःच्या 

सत्वातिू बाहरेच पडू िकत िाहीत ते कधीही इतरािंचे कौतकु करर्णे 

तर दरूच, पर्ण साधे इतरािंचे स्वाथगशवहीत र्रु्णर्ािही करू िकर्णार 

िाहीत. जे करतील ते सारे स्वाथागपोटीच असेल ह ेशिःसिंिय! पर्ण 

जे आयषु्यभर कधीही स्वतःचा शवचार करत िाहीत अि  सदवै 

इतरािंवर प्रेम करतात केवळ तेच शिमगळ, शिरपेक्ष कौतकु करू 

िकतात. इतकेच िव्ह ेतर ते जे करतात, त्यालाच फक्त कौतकु 

म्हर्णिू सिंबोधता येईल. कारर्ण असे ह े लोक कौतकु करतािा 

कधीही आप – परभाव बाळर्त िाहीत. त्यािंच्या दृष्टीला जे जे 

चािंर्ले शदसले, मर् ते स्थळ, काळ, व्यक्ती, वस्त ूवा र्रु्ण अिा 

साऱयािंचे तोंडभर कौतकु करतात. मर् त्या क्षर्णी ते इतर किाचीही 

शवचार करत िाहीत. जयाच्यामध्ये जे चािंर्ल ेआह ेत्याचे यथायोग्य 

कौतकु करर्णे इतकेच त्यािंच े प्रयोजि. एकाचे कौतकु करतािा 

दसुऱयाला कुशत्सत बोलर्णे हहेी र्शभगत िसते. कौतकु म्हर्णजे एक 

त्याक्षर्णी मिी दाटूि आलेली सुिंदर भाविा शजचा िब्दातिू 

आशवष्कार होतो इतकेच.   



 कौतकु करण्यासाठी तमुच्याकडे एकतर सकारात्मक 

दृशष्टकोि हवाय. िाहीतर त्यात काय एवढे? ह ेतर काहीच िाही असे 

म्हर्णिूही बोळवर्ण करता येते. पर्ण जयाच े मि मोठे आह े तोच 

दसुऱयाला चािंर्ले म्हर्ण ूिकतो. सुिंदर िब्द – सिंपदा हचे काय ते 

भािंडवल. या भािंडवलावर तमु्ही अवघ ेजर्ही शजिंकू िकता पर्ण 

त्यासाठी हवीय ती मिाची श्रीमिंती. जे िब्ददररिी आहते, 

जयािंच्याकडे फुकटच्या िब्दािंचीही सिंपत्ती िाही ते दसुऱयािंिा काय 

दरे्णार? पर्ण अिािंिा वाटते माि िक्की की कौतकु करर्ण े म्हर्णजे 

मिुगपर्णा आह.े मला माि आजन्म या मिूगपर्णातच हरवर्णे 

आवडेल. आपर्ण पाशहलेल्या शिसर्ागचे एिाद्या कलाकृतीचे, 

ऐकलेल्या सुिंदर सिंर्ीताचे, सजीव सौंदयागचे, सभोवारच्या 

व्यक्तीच्या अिंर्भतू सद्गरु्णािंचे किाचेही कौतकु करण्याचाच वसा मी 

जन्मभर घेतलाय शि तो वसा ि उतता ि मातता शमरवण्यातच मी 

धन्यता मािेि. यातच जीविाचे साथगक आह,े हीच या क्षर्णभिंर्रु 

मािवी जीविाची समदृ्ध सिंपन्िता होय. िव्ह ेका? 

 

  

  



अक्षयतृतीया  

 

 

 फािंदीवर बसलेले पक्षी जसे भरुगकि उडूि जातात शकिं वा 

शदिदशिगकेची पाि ेउलटावीत तसे शदवसही पटकि सरूि जातात. 

कळतही िाही कसे र्ेले, कधी र्ेले? शदवसाला आठवड याचे, 

आठवड यािंिा मशहन्यािंचे, मशहन्यािंिा िकळत वषागची पररमार्णे 

लाभतात कधी? तेही समजतुी बाहरेचे असते. बघता बघता वषग 

परू्णग झाल.े याच शदविी मार्ील वषी एका सुिंदर सायिंकाळी साऱया 

कुटुिंबीयािंच्या साक्षीि ेएक छािसा सोहळा करूि तमु्हा उभयतािंचे 

परस्परािंचे जीविसाथी म्हर्णिू ऋर्णािबुिंध बािंधले र्ेले. ३ उत्तमोत्तम 

शदिािंपैकी एका महूुतागवर जोडले र्ेलेले प्रमेरजज ूआज एक वषाांचे 

झाले. शदवस वाढत चालल,े की आयमुागिही वाढत.े 

िातेसिंबिंधातील आयमुागि माि जस े शदवस वाढतात तसे अशधक 

प्रर्ल्भ होत.े शित्याच्या येर्णाऱया अिभुवािंतिू लाविू सलुाििू 

अशधकाशधक पररपक्व होत जार्णाऱया िात्यािंचीच र्ुिंफर्ण आपर्ण 

सिु – दःुिाच्या धाग्यातिू करायची असत.े शववाहपवूग असर्णारे 

अल्लड, अजार्णतेपर्ण शववाहाििंतर एका पररपरू्णग व्यशक्तमत्वामध्ये 

परावतीत होर्णे अपेशक्षत असते. पर्ण हा बदल काही क्षशर्णक िसतो. 



त्यासाठी लार्र्णारे कालक्रमर्ण ह ेअशभरुचीपरू्णग दृष्टीिे व्हावे लार्त.े 

आपल्या वाट याला येर्णाऱया प्रत्येक घटिेकडे तटस्थपर्णे 

पाहण्याचा शस्थतप्रदज्ञपर्णा आपल्याला अिभुवच शिकवतो. 

अिभुवासारिा र्रुु िाही. प्रत्येक अिभुवािसुार आपर्ण 

आपल्यातच घराचे, कुटुिंबाचे सदस्य असतो. घरातील वडील 

मिंडळी आपले कोडकौतकु करत असतात, लहाि मिंडळी 

आपल्याला वडीलकीचा मािही दते असतात. आपर्ण चकुलो 

तरीही केवळ प्रेमापोटी असिंख्य र्नु्ह ेमाफ होत असतात. एिाद्या 

यिाच्या वेळी प्रेमाश्रुिंिी सचैल न्हाऊही घातले जाते. शववाहाििंतर 

माि पडर्णारे आपले प्रत्येक पाऊल ह े आपल्या कुटुिंबाच्या, 

कुटुिंबीयािंच्या स्िेहािी शिर्डीत ठेविू त्यािंिा थोडाही िास होर्णार 

िाही याचा शवचार करूिच उचलावे लार्त.े आपल्या इतकेच 

आपल्या सहचराच्या कुटुिंबीयािंसह आपल्याला पढुील कालक्रमर्णा 

करायची असते. म्हर्णिूच कदाशपही कोर्णाचा अवमाि होर्णार िाही 

याची काळजी घ्यावी लार्ते. एकाच िव्ह ेतर दोि कुटुिंबािंचे तमु्ही 

घटक बिता. म्हर्णिूच पवूीपेक्षा दपु्पट सतकग तेि ेवार्र्णे, बोलर्णे 

अपेशक्षत असते. िातेसिंबिंध वाढतात तव्दत आपली जबाबदारीही 

वाढत,े शमळर्णारा स्िेहही दरु्णावतो, आपला मिषु्य – सिंग्रहही 

वाढतो. मर् सतकग ताच का िको वाढायला? आपर्ण काम करतो 

शतथ ेबढती शमळाली की किी जबाबदारी वाढत,े तसेच हहेी आह.े 



इथेही फक्त िातीच िाहीत वाढत तर त्यासोबत येर्णारी प्रत्येक र्ोष्ट 

ही वाढत्या अिषुिंर्ािे स्वीकारावीच लार्ेल. कोर्णत्याही र्ोष्टीला 

दोि बाज ूअसतात. तसेच िात्याचेही आह.े जबाबदाऱयािंिा का 

कधी घाबरायचे असते? अरे, यामळेु येर्णाऱया सिुाच्या रािी 

तमुच्या प्रापिंशचक उन्ितीची उत्तरोत्तर कमाि चढती ठेवतील. 

प्रत्येक घटिेच्या स्मतृीसाठी काही आठवर्णींचे मतूगरूप करूि 

ठेवायचे म्हर्णज ेभशवष्यात याच वस्तरुूप आठवर्णी आपल्याला पढेु 

पढेु जर्ण्यासाठी प्रोत्साशहत करतात. आता कुठे तर ही सरुुवात 

आह!े अजिू िपू मोठा पल्ला र्ाठायचाय त्यासाठी परस्परािंिा 

समजिू घ्या, परस्परािंत सामाविू जा, शवरघळूि जा शि दगु्ध – 

िकग रेसमाि बिा. परस्परािंस अिरुूप आहातच पर्ण परस्परािंस परूक 

बिा. दसुऱयामधील दोष कमी करण्यासाठी स्वतःमधील सद्गरु्ण 

वाढवा शि साऱयािंची मि े शजिंका. साऱयािंच्या िभुेच्छािंवर होर्णारी 

वाटचाल िेहमीच प्रर्तीप्रत िेत ेम्हर्णिू असिंख्य, अर्शर्णत, अििंत 

िभुेच्छा! ही िाती अक्षय राहोत, सिुद बिोत शि दृढतर होवोत 

एवढीच कामिा! 

 

  

  



आिरांजली  

  

सपु्रभाती रेशडओ ऑि केला अि  शदिशविेष चाल ू झाले. 

शिवेदक सुिंदर आवाजात शदवसाचे महत्व सािंर्त होता “आज ८ 

माचग या शदवसाला ‘जार्शतक मशहला शदि’ मािले जात.े या 

स्पधेच्या बदलत्या यरु्ामध्ये िारीला अिन्यसाधारर्ण महत्व आह.े 

स्त्रीला परुुषािंच्या बरोबरीिेच सवगि समाि दजाग द्यायला हवाय. 

स्त्रीला सिंपत्तीतही परुुषािंप्रमार्णेच हक्क सािंर्ता येतो.” मी ऐकत होते, 

ऐकता ऐकताच माझी शवचारचके्र शफरू लार्ली. मी जे ऐकत होते 

ते सारे िरेही होत.े िाकारण्यासारिे त्यात काहीच िव्हते, पर्ण मि 

कुठेतरी अिंतमुगि झाल.े कायद्यािे सारे काही शमळवता येते का? 

केवळ कायद ेकेले की सारे काही झाले का? मळुातच असर्णाऱया 

या परुुषप्रधाि सिंस्कृतीमध्ये असर्णारे स्त्रीचे िर्ण्य स्थाि केव्हा 

सधुारर्णार आह?े त्यासाठी फुले, आर्रकर, र्ोिले, कवे 

यािंसारख्या समाजसधुारकािंिी अथक प्रयत्ि करूि स्त्रीला 

शिक्षर्णाची दारे िलुी तर करूि शदली, पर्ण जया उदात्त हतेिेू त्यािंिी 

ह ेमहाि कायग केले त्याची पररर्णती म्हर्णावी तेवढी झाली का? हािं, 

िहरी शवभार्ातिू काही अिंिी शिःसिंिय स्त्री सशुिशक्षत झालीही पर्ण 

म्हर्णिू त्यामळेु सारी उशद्दष्ट ेसाध्य का होतात? ग्रामीर्ण भार्ात तर 



अजिूही स्त्री परू्णगपर्णे शिक्षर्णापासिू विंशचतच राशहली आह.े स्त्रीची 

कहार्णी ही शतच्या जन्मापासिूच सरुु होते. “स्त्री जन्मा ही तझुी 

कहार्णी, हृदयी अमतृ ियिी पार्णी” कुटुिंबातल्या बऱयाचजर्णािंिी 

मिुकमलिं ही ‘मलुर्ी झाली’ म्हटले की पाहण्यासारिी होतात. 

पर्ण ही अवस्था जिुी झाली. स्त्री आता िपू प्रर्ल्भ होत चाललीय. 

जन्मतःच स्त्री ही िपू सिंवेदििील असते. त्यामळेु कोर्णत्याही 

क्षेिात शजथे ती जाईल शतथे ती परू्णगपर्णे तन्मयतेि,े मि लाविू 

स्वतःला झोकूि दते,े जीव लावते. म्हर्णिूच ती जरी शकती शिकली, 

शकत्येक पदव्यािंची धिी झाली तरीही शतच्या मार्ची घरची 

जबाबदारी कदापीही सटुत िाही. बाहरे भले ती कोर्णीही असो, 

घरातली शतची माता, पत्िी व अन्य तत्सम जबाबदार भशूमका 

चालचू राहत.े कालािरुूप ती परुुषाची जबाबदारी शवभार्िू घेते 

आह ेपर्ण शतची जबाबदारी शवभार्ायला परुुष शकती उत्सकु आह?े 

दोन्हीही घरी – दारी दोन्ही पातळीवर चालर्णारी शतची तारेवरील 

कसरत तो अर्दी अशपप्तपर्णे पाहत राहतो, तेव्हा वाटते कुठायत ते 

कायद?े कुठायत ते समाित्व? सारे कार्दी प्रपिंचच! समािता केवळ 

राबण्यात, समािता केवळ वार्ण्यात पर्ण मािशसक छळ सिंपलेत 

का शतचे? आजही हुिंडाबळी जातच आहते. बलात्कार, अत्याचार 

यािंिी मशहलािंवर अन्याय होतच आहते. मािशसक अत्याचाराला तर 

मयागदाच िसते. पदोपदी, पावलोपावली शजथे शदसेल शतथ े शतला 



दयु्यम दजागची वार्र्णकू शमळत.े तरीही शिसर्गदत्त दरे्णर्ीमळेु 

सहुास्यवदिा असर्णाऱया स्त्रीला कोर्णीही कसेही राबवावे. राबर्णकू 

पाहूि र्दगभािेही लाजावे. र्दगभाचे शिदाि केवळ राबर्णकूच करूि 

भार्त.े पर्ण स्त्री राबायची तिी राबत े शि वथृा शवचारािंिी दभुिंर्ते. 

कोर्ण सोडवेल शतला यातिू? केवळ कायद ेकरूि साधेल का ह े

सवग? मशहला शदि साजरे केले म्हर्णज ेझाले का? एक िा दोि अिा 

असिंख्य प्रश्नािंची उत्तरे कुठे िोधायची? कोर्ण जबाबदार आह े

याला? करेल का कोर्ण आत्मपरीक्षर्ण? तसे पाहता प्रत्येकािेच 

आत्मशचिंति करायची ही वेळ आह.े ही वेळ आह े अथक 

शवचारमिंथिाची. प्रत्येकाच्याच घरी, सभोवार, कुठे िा कुठे कुर्णी 

बहीर्ण, पत्िी, मैिीर्ण कुर्णी तरी असेलच. जर प्रत्येकािेच 

स्वतःसमाि शतलाही मि आह ेयाची जार्णीव ठेवली तरीही िपूसे 

प्रश्न सटुतील. स्वतः बरोब्रच शतलाही आदराचे स्थाि शदले, सवगच 

थरावर शवचार केला तर? तर तोच शतच्यासाठी िरा शतचा शदि 

असेल. असे जेव्हा सारेच करतील तेव्हाच िरा शतचा शदि असेल. 

असे जेव्हा सारेच करतील तेव्हाच िऱया अथागिे समािता येईल. 

तेव्हाच िकळत फुले, आर्रकर, कवे वा अन्य सारे सिुावतील शि 

तीच त्यािंिा आदरािंजली असेल. 

   



शावपत  

 

 

तसे पाहायला र्ेले तर प्रत्येकाला शिसर्ागिे काही िा काहीतरी 

शदलेले ह ेअसतेच. शिसर्ागसारिा दाता िाही शि सषृ्टीसमाि दाततृ्व 

कुठेही आढळत िाही. कोर्णाला रिंर्, कोर्णाला रूप, कोर्णाला 

शववशक्षत अिी एिादी र्ोष्ट, काही िा काहीतरी लाभलेले असतेच. 

पक्षािंिा पिंि, पिूिंिा स्वसिंक्षरर्णाथग एिादा िस्त्रवजा अवयव, 

मािवाला बशुद्ध, असे प्रत्येकाला काहीतरी असते. त्या उदार 

दात्याच्या िशजन्यात अििंत र्ोष्टींची साठवर्ण असते शि उदिंडपर्ण े

मकुहस्ते तो त्याची उधळर्ण करत असतो. 

कोशकळाला मिंजळू स्वर शदलेला असतो, मोराला सुिंदर शपसारा 

असतो, वाघ – शसिंहाला हुकमत र्ाजवर्णारी िजर, तर हररर्णाला 

अवघ्या शवश्वाचा चपळपर्णा! उिंटाला उत्तुिंर् उिंची शि झेब्र्याला 

सवाांहूि वेर्ळा चट्टेपटे्टरी कवच! हत्तीला धीमी चाल तर पोपटाची 

मधरु वार्णी, सार्राला अथािंर् िोली तर िभाला अििंतता, सयूागला 

साऱया जर्ाला जार्शवर्णारी दाहकता शि चिंिाला साऱयािंिा 

तोषशवर्णारी िीतलता! ग्रह ताऱयािंिा प्रकािमाि वलय तर िक्षिािंिा 



चमचमर्णारी चमक! इथे कुर्णीच असा िाही की जयाला काहीही 

लाभलेले िाही. 

 मािवाला अलोट बौशद्धक सामथ्यग शदलेलेच आह ेत्याही 

सोबत कोर्णाला तरी असामान्य कतृगत्व शदलेय तर कोर्णाला अमाप 

सिंपत्ती, कोर्णाला मोहशवर्णारी रूपसिंपदा तर कोर्णाला मधरु वार्णी. 

कोर्णाला भेदक, शदलिेचक िजर तर कोर्णाला लोभसवार्णी शजर्र, 

कोर्णाला साशहत्यात लार्र्णारे रशसक मि तर कोर्णाला सिंर्ीतात 

डुलर्णारे सरेुल सरुरले मि! कुर्णाला शवज्ञािात िोध घेर्णारे 

सिंिोधकत्व तर कुर्णाला आध्यात्मात समरस होर्णारे धाशमगकत्व, 

कोर्णाला जाजवल्य दिेाशभमाि, तर कोर्णाला कोर्णत्याही 

सौंदयागिी ितमस्तक होर्णारा स्वाशभमाि! एक की दोि, अििंत, 

असिंख्य र्रु्णसिंपदा दऊेि त्या आकािस्थ ईश्वरािे ही अवघी सजीव 

सषृ्टी सुिंदर अशतसुिंदर करूि टाकली. ह ेसारे पाहतािा तहािभकूही 

हरते, अवघे जीविच ईश्वरचरर्णी शविम्रभावे झकुते. कळत िकळत 

मिात शवचार येतो की आपल्यालाही काही लाभत ेकी िाही? हा 

शवचार मिात आला की मि अस्वस्थ होत,े सैरभैर होत े शि 

आत्मपरीक्षर्ण करू लार्ते. 

काय िाही शदले त्याि ेमला? एका सुिंदर ससुिंस्कृत पररवारात 

अशतिय बशुद्धमाि शपत्याच्या शि रशसक मातेच्या पोटी मला जन्म 



शदला. कोर्णाही सामान्य मलुीच्या वाट याला येर्णार िाही एवढे 

लाडाकोडात, कौतकुात बालपर्ण र्ेले. त्याि े मला प्रेमळ बिंध ू

भशर्िी शदले. एक हसरे – िाचरे िैिव की जयाचा कुर्णीही हवेाच 

करावा असे वैभवसिंपन्ि बाल्य मला त्याि ेशदले.  

एक अत्यिंत शिरोर्ी, शितळ काया शदली. कोर्णालाही मोहशवल 

इतके िसल े तरी बऱयापैकी रुपडे शदले. या साऱयािेरीज एक 

साशहत्यप्रेमी मि शदले. तरल भाव जपर्णारे एक भावकू हृदय शदले. 

जीविाचा रशसकतेि ेआस्वाद घेर्णारी एक रशसक िजर शदली. एक 

छािसा सिंसार फुलशवर्णारी र्हृकृत्यताही शदली. शजवापाड मायेची 

पािरर्ण करर्णारी मातमृयी मायाही माझ्यातच शिशमगली. काय िाही 

शदले त्याि ेमला? जया समाजात राहत ेत्या समाजािी ऋर्णािंशकत 

राहण्याची वतृ्ती शदली. ओजस्वी दिेप्रेम शदले शि जे काही करत ेत्या 

प्रत्येक कायागत स्वतःला झोकूि दणे्याची कतगव्यतत्परताही शदली. 

मदृलू भाषेची जार्ण शदली शि हळवे कशवमिही शदले. जे शदले, जस े

शदले त्याबाबत याच का, अिा अििंत जन्मी मी त्याची ितिः ऋर्णी 

राहण्यातच स्वतःला धन्य मािेि. या ऋर्णािंची उतराईही होण्याची 

आकािंक्षा िाही. दात्याच्या चरर्णी शवलीि होईपयांत ही त्यािे 

शदलेली सिंपदा इमाि ेइतबारे त्याची अिामत म्हर्णिूच जपेि. यापरते 

हाती काय आह?े पर्ण ह ेसारे दऊेिही मिी तपृ्ती िाही, िािंतीही िाही, 

सदवै एक अिाम रुिरुि, हुरहूर मिात डाचत राहते. ह ेसारे दऊेि 



ते उपभोर्ण्यासाठी लार्र्णारी साथ सिंर्त माि शततकीच रशसक, 

शततकीच िोधक, शततकीच अिरुूप मळुीच शदली िाही. ही ििंत, 

हा िेद सदवै शजवाला छळत राहतो. तक्रार करर्ण ेहा स्वभावच 

िाही, शि काही कुठे मार्ावे हा तर मळुीच ध्यास िाही. त्यामळेु 

एकच वाटत राहत ेकी ह ेसारे िाशपत तर िव्ह?े पर्ण का बरे शि कोर्णी 

म्हर्णिू मला िाप द्यावा? 

शवचार करूि करूि डोके श्रमिू जाते, मेंदचूा भरु्ा पडतो शि 

या िापाचा भुिंर्ा मेंदचूा चेंदा मेंदा करत राहतो. या जन्मी तरी मी 

जार्णती झाल्यापासिू िकळतही कोर्णाला प्रत्यक्ष दिुशवण्याचा 

शवचारही केलेला िाही. सर्े सोयरे असोत, िातेवाईक वा शमि 

असोत, िक्य होईल तेवढे आपल्याकडूि त्याला तपृ्त करावे, सिंतषु्ट 

कराव,े ह ेि जमले तर शकमाि दिुव ूिय ेअसाच प्रयत्ि करतो पर्ण 

तरीही ह ेलाभलेले सारे मर् िाशपत का? या ‘का’ चिं उत्तर िाहीच 

मला शमळत मि पनु्हा पनु्हा आक्रिं दिू सािंर्त राहते की कोर्णती िा 

कोर्णती तरी एक प्रदीघग पोकळी या जीविात आह ेकी जी कधीही 

भरली जार्णारच िाही. ही अिीच ऊरािी बाळर्िू मी त्या 

जर्शन्ियिंताला अिन्यभावे िरर्ण जात,े शविवते की ह ेईश्वरा सोडव 

मला क्षर्णाधागत सोडव, काहीही कर पर्ण ह ेिाशपत शजर्णे इथेच 

थािंबव. ते थािंबशवण्यासाठी काहीतरी अघशटत करण्याची मला सिंधी 

दऊे िकोस. ही शिसर्गदत्त काया, शिसर्ागशधि करण्यासाठी िैसशर्गक 



मार्ग तचू दािविू द.े आता मी जर्िू जर्िू थकले. अशधक अिंत 

िको पाहू. 

 

  

  



अमूल्य  

 

 

जीवि म्हर्णजे अिेर काय आह?े केला आह े का कधी 

शवचार? जीवि म्हर्णजे पार्णी, पार्णी म्हर्णजे प्रवाह, प्रवाह म्हर्णजे 

र्ती आशर्ण र्ती आली की सिंर्ती ओघािेच आली. या 

आयषु्याच्या अफाट प्रवाहामध्ये शकती – शकती, कोर्ण – कोर्ण 

भेटतात. आठवायला बसलो तर ह ेआयषु्यही अपरेु पडेल म्हर्णिूच 

मला वाटते आपल्या धमागमध्ये सात जन्मािंच े‘ऋर्णािबुिंध’ मािलेले 

असावेत. जन्मापवूीपासिूही अशस्तत्वामध्ये असलेली िाती 

म्हर्णजेच आई – बाबा. या जीविाच ेदाते म्हर्णजेच माता – शपता. 

जीविाच ेआकारदात,े जीविाचे सिंस्कार दाते, शवधाते सारेच तर ते 

असतात. कधी क्षर्णभर िािंतपर्णे बसिू शवचार केला तर 

प्रत्येकाच्याच असे लक्षामध्य े येईल की आपर्ण आज जे कोर्णी 

आहोत, जे काय आज बिलो आहोत त्या साऱया साऱयाची प्रेरर्णाच 

मळुी पालक आहते. तमु्ही जेव्हा कुर्णीच िसता, केवळ एक सजीव 

एवढीच तमुची ओळि असते तेव्हाही ते तमुच्या साऱया हसण्यात 

– रडण्यात सामील असतात शि आजही शततकेच र्ुिंतिू असतात. 



इतकेच िव्ह ेतर त्यािंच्या शजवामध्ये जीव असेपयांत ह ेअििंडपर्ण े

चालचू असत.े 

 आजच्या यवुा – शपढीला या सवग र्ोष्टी माशहती असतात 

पर्ण मान्य असतीलच असे िाही. या बाबतीत आमची शपढी 

िरोिरच ििीबवाि. वाड याच्या घरामध्ये राशहलो, 

र्ोकुळासारख्या पररवारामध्य े वाढलो. आम्ही दधुा – तपुामध्ये 

िहालो शि स्वच्छ मोकळ्या वातावरर्णामध्ये िेळलो. आम्ही 

भाविंडािंिी मिसोक्त भािंडलो तरी आजही शजवाला जीव दतेो 

आहोत. आम्ही रामिवमी, कृष्र्ण जन्माष्टमी साजरी केली शि होळी 

– शदवाळीही िेळलो. मिंर्ळार्ौरी जार्वल्या शि र्ौरी र्र्णपती 

सजवल्या. त्या काळात आजच्यासारिे बेर्डी – बाजारीपर्ण 

िव्हत.े सारे कसे स्वच्छ, शिमगळ असायचे आमचे तचे आमचे 

असायचे. त्या सिंस्कृतीवर कुण्या रशिया – अमेररकेचा पर्डाही 

िव्हता. पैसा – पैसा करत धावत शजवाची ओढातार्णही िव्हती, 

जीवघेर्णी स्पधागही िव्हती. आजची शपढी िपू बशुद्धमाि आह.े सरी 

ऐशहक सिुे त्यािंच्यापढेु हात जोडूि उभी आहते पर्ण आजच्या या 

जीवघेण्या स्पधेमळेु त्यािंच्या भाविािंचे यािंशिकीकरर्ण होते आह.े 

धावायच े शकती? अमयागद, त्याला अिंतच िाही. ते तरी काय 

करर्णार? काहीच िाश्वत िाही. आजच जे शमळवाल तेच उद्याला 

कामी येईल म्हर्णिू धावताहते शबचारे! पर्ण या अििंत धावपळीमध्ये 



त्यािंिी मार्ेही पाहायला हवेच, शजथे त्यािंच ेमळू धारे् र्ुिंतले आहते. 

आई – वडील ह ेदसुरे – शतसरे कुर्णीही िसिू ती आपल्या आयषु्य 

वकृ्षाची घट्ट िोलवर रुतलेली मळेु आहते. त्यािंिी या जशमिीिी, 

या सिंस्कृतीिी, या िात्यार्ोत्यािंिी आपली दृढता मळुातीत रुजविू 

ठेवली आह.े ते आहते म्हर्णिूच हा तमुचा आजचा जीविवकृ्ष 

आह.े तो फुलतो आह,े फळतो आह.े ह ेसमारिंभ, ह े उत्सव ही 

शिशमत्त ेइतकेच त्यािंिा सारे लाभले आह.े काहीही कमी िाही, हवेय 

ते थोडेसे आप्तािंचे प्रेम, मलुािंचा प्रेमळ सहवास उदिंड स्िेह! तो 

दणे्याचेच ह ेप्रयोजि. 

काय दऊेि दतेो आपर्ण? अरे, आहचे काय आपल्या 

हातािंमध्ये? त्या दरे्णाऱयाि ेह ेएवढे सुिंदर जीविच आपल्याला शदले 

िसत ेतर? काय केले आपर्ण? रूप, पैसा, वेळ काहीही दऊेि परुत 

िाही ; फक्त द्यायचेच ते दोि सुिंदर स्िेहभरे, प्रेमादग र्ोड िब्द! जे 

िाश्वत आहते, शचरिंति आहते शि अमलू्य आहते.   

 

 

  

 

  



िीपावली  

  

 

“दीपावली सर्ण मोठा, िाही आििंदा तोटा” अर्दी 

बालपर्णापासिू ह ेऐकत आलोय म्हर्णिूच वषागरिंभापासिू कॅलेंडर 

हाती पडले की प्रथम पहायच ेकी दीपावली केव्हा? दीपावली 

म्हर्णज े धमाल. साऱयािंिी एकि येऊि करायचा दिंर्ा,मजेदार 

िादिंती, फराळ, मिसोक्त भटकिं ती, शसिेमा र्ार्णी, िाचर्ण े शि 

शप्रयजिािंिा भेटर्णे. काय िसते यामध्य ेअिंतभूगत? जे जे हव े ते ते 

सारेच तेही एकाचवेळी अिभुवायच े असेल, तर दीपावली 

अिभुवावी. अन्य काहीही िको. दीपावली येण्यापवूीपासिूच 

िविव्या कपड यािंची छाि िरेदी, उटर्ण,े तेल लाविू केलेली दहेाची 

तयारी शि शचवडा, लाडू, चकल्या इ. पदाथाांची रेलचेल या 

साऱयामळेु प्रत्यक्ष दीपावली िपू िपू अिभुवता येते. वाटले 

लोळाव,े वाटले शफरावे, वाटले र्ाव,े वाटले िेळावे अथवा 

मस्तपैकी टीव्ही पाहावा. 

 आपल्या सिंस्कृतीिे आपल्यासाठी सवग काही तरतदुी 

करूि ठेवल्या आहते. ते पाहण्यासाठी र्रज आह े ती डोळस 

दृष्टीची. शित्याच्या रािंधा वाढा, िोकरी उद्योर्ाच्या धकाधकीमधिू 



चार शदवस कसे मस्त आििंददायी उपभोर्ता यावेत याचसाठी या 

सर्णािंचे शियोजि! अिेर आििंद, सिु आह ेतरी किामध्ये? छाि 

छाि िावे, स्वैर शहिंडावे, घर सजवावे शि स्वतःही सजावे. या 

साऱयाची स्वैर शहिंडाव,े घर सजवावे शि स्वतःही सजावे. या 

साऱयाची जे परू्णगपर्णे पवूगतयारी, आिर्णी करतात, तेच चार शदवस 

का? तर शित्याचीच शदवाळी साजरी करू िकतात. त्या हवी ती 

परू्णग क्षमतेि ेराबण्याची तयारी. भले ह ेराबर्ण ेघरी असो वा दप्तरी.जो 

मोबदला शमळतो त्यातिू भशवष्याची तरतदू जे करतात, तेच िरा 

आििंद उपभोर् ूिकतात. पररश्रम जर कठोर शि मिःपवूगक केले तर 

मोबदलाही तसाच शमळतो अथवा जो शमळतो तो शिशश्चतच 

समाधािही दतेो.  

 परस्परािंिा समजिू घेऊि जर आपर्ण वार्त राशहलो मर् ते 

कोठेही असो स्वतःलाही शिशश्चतच सिंतषु्ट करू िकतो. आपल्यािी 

जस ेइतरािंिी वार्ावे वाटते तसेच जर आपर्ण इतरािंिी वार्लो तर 

िपू साऱया समस्या सरतील. जेव्हा आपर्ण दसुऱयािंिा समजिू घेऊ 

िकू तेव्हाच दसुरेही आपल्याला समज ूिकतील. मदृ,ू र्ोड वार्णी 

िसेलही पर्ण शिदाि ती कटूही िसावी. इतरािंिा दःुि होईल असे 

भाषर्ण आपर्ण करू िय.े भाषाच साऱयाचे मळू आह.े भाविा व्यक्त 

होण्यासाठी तर शतचा वापर होतो तीच जर योग्यप्रकारे वापरली तर 

प्रश्नच उरर्णार िाहीत िा? प्रत्येक बाबतीत मी म्हर्णेि तसेच घडावे 



हा अट्टाहास चकू आह.े इतरािंच्या मतािंिा आपर्ण जेवढा माि दऊे 

तेवढाच तो आपल्यालाही शमळेल. पैसा कसाही जोडता येतो पर्ण 

मार्णस?े मार्णसे जोडर्ण ेिपू कठीर्ण काम आह.े िवीि जोडता िाही 

आली तर शिदाि जोडलेली शटकवता तरी आलीच पाशहजेत. 

वेळप्रसिंर्ी मर् ती वेळ दःुिाची वा सिुाची असो मार्णसेच उपयोर्ी 

पडतात. िपू माि मरातब आह ेपर्ण ते पहायला, कौतकु करायला 

जर मायेची प्रेमाची मार्णसेच िसतील तर त्याचा काय उपयोर्? 

आििंद िेहमी वाटूिच वाढतो शि दःुि वाटूि कमी होते म्हर्णिू तर 

या साऱया वाटण्याच्या र्ोष्टी वाटूि घेर्णारी आपलुकीची मार्णसे 

सोबत हवीत. केव्हा िपू हसावे, िाचावे वाटले म्हर्णिू तसे एकटेच 

करू लार्लो तर इतर आपल्याला वेडे ठरवतील. पर्ण हाच आििंद 

जर समहूस्वरुपात वक्त केला तर जर् त्याचे कौतकुच करत.े  

 िरीर, मि आशर्ण आत्मा यािंिी ‘स्व’ बिला आह.े 

िारीररक मािशसक बिंधिे जेव्हा पाळली जातात तेव्हाच आशत्मक 

समाधाि लाभते. शि स्व तषु्ट होतो. हा स्व म्हर्णज ेथोडा र्ुिंता आह.े 

त्यामध्येच तर आपर्ण सारे अडकूि पडतो, त्याच्याच मोहमयी 

दशुियेमध्ये आजन्म वावरत राहतो. स्वतःचे िरीर, स्वतःचे मि या 

पल्याड आपली झेप जातच िाही. म्हर्णिू हतेपुरुस्सर ह ेकरायला 

हवेच. ध्यािधारर्णा, योर् प्रार्णायाम, आध्यात्म या साऱयातिूच 

‘स्व’ ची उन्िती करर्णे शकिं बहुिा स्व िोधर्ण ेफार र्रजेचे आह.े 



शिशवगचार होऊि मि िािंत करा. सारे प्रश्न सटुतील. तोच िरा आििंद 

होय. इतरािंचे समाधाि करा, आपलेही समाधाि आपोआप होईल. 

 परस्परािंिा आििंदी, सिुी पाहतािा िपू आििंद होतो. तोच 

जमविू ठेवायचा शि एकाकीपर्णा तोच आठवायचा. शिशश्चतच तो 

पनु्हा आििंद दईेल. जे जसे आह ेतर तसेच्या तसेच स्वीकारा. मर् 

दःुि थाऱयालाही थािंबर्णार िाही. स्वतःला जाळूि इतरािंिा 

प्रकािमाि करर्णारे दीप, क्षशर्णक आयषु्य असिूही सहुास्य 

उधळर्णारी फुले हाच तर सिंदिे दतेात! दीपावली याच साऱयािंसाठी 

आह.े लाभलेला आििंद जपिू पढुील कालावधीसाठी ठेवा, पहा 

पिुश्च एकवार दीपावली येईल, सारे प्रकाशित करूि टाकेल. चला 

तर मर्, त्या दीपमयी दवेाला िरर्ण जाऊ शि मिातील िैराश्य, 

अिंधःकार पळविू लाव.ू 

 

 

 

  

  



िातृत्व 

  

 

आयषु्य मार्णसाला कुठूि कुठे घेऊि जाईल सािंर्ता येत िाही. 

पहाता पहाता कुर्णाचे होत्याचे िव्हत ेहोईल तर कुर्णाला घबाड 

दऊेिही जाईल. सभोवारची असिंख्य उदाहरर्ण े पाहता एक र्ोष्ट 

िक्कीच जार्णवते, ती ही की जर तमुच े शवचार चािंर्ले असतील 

तमुची बदु्धी केवळ स्वाथी िसेल तर तमुच्या पदरी तमु्ही जेवढे 

अपेशक्षता त्यापेक्षा िपू भरघोस दाि पडते. जे स्वतः जवळ आह,े 

ते कदाशचत तमुच्या र्रजेपेक्षा कमीही असेल पर्ण त्यातलेच थोडे 

का होईिा दसुऱयाला दणे्याची जर तमुची वतृ्ती असेल, तर तो साऱया 

शवश्वाला दरे्णारा िक्कीच या सकू्ष्म र्ोष्टीचीही िोंद घेतो. या िा त्या 

रूपे, आज िा उद्या तो तमु्हाला इतके दतेो, इतके दतेो की तमु्हीच 

अवाक  होता. सारे अिपेशक्षतरीत्या घडत राहत े कारर्ण तमुची 

अपेक्षाच िसत े की कोर्णी काय द्यावे वा कुठूि काय शमळावे. 

जयािंच्या अिंर्ी कोर्णतीही क्षमता िसते तेच इतरािंकडूि काही 

अपेशक्षतात. ज ेलाभलेय तचे योग्य आह ेशि याची वदृ्धी करर्ण ेहचे 

आपले कतगव्य आह.े ह ेजे समजतात तेच काही करू िकतात. जे 



लाभलेय ते आळसामध्य ेबसिू घालविू टाकर्णे म्हर्णजे आपर्णच 

आपल्या शविािाचा मार्ग अिसुरर्णे िव्ह ेका? 

 सदवै कायगरत राहायला हव.े मि सदवै कायगमग्ि ठेवायला 

हवेच ; म्हर्णजेच भलते शवचार शतथ ेथािंब ूिाही िकत. ईि शचिंति, 

सत्सिंर् अथवा सिंर्ीत यातिू िाश्वत मिःिािंती लाभ ूिकते. या 

अथवा यासम अन्य र्ोष्टींमधिू शिहतेकू समाधाि सिंभवते त्या 

साऱया र्ोष्टी आचरर्णामध्ये हतेपूवूगक आर्णायला हव्यात. इथेशतथे 

र्प्पा मारर्ण,े याचे – त्याचे उर्ण े– दरु्णे काढर्ण ेयातिू काय साध्य 

होते? दसुऱयाचा दोष व आत्मक्लेि एवढेच िा? दसुऱयाला दःुि 

दऊेि जर कोर्णी सिुी होत असेल तर ते सिु क्षर्णभिंर्रु असेल. 

क्षशर्णक सिुप्राप्तीसाठी काहीही करण्यास प्रवतृ्त होर्णारे महाभार् 

कमी का आहते? पर्ण त्या बदल्यात लाभर्णारे सिु शचरिंति िसेल 

ह े शिशश्चत. इतरािंिा दषूर्णे दऊेि इतरािंिा दःुि दऊेि केवळ 

स्वतःलाच सिु लाभावे ही भाविाच योग्य िव्ह.े आयषु्यात िपू 

काही करता येते. म्हटले तर चािंर्ले, म्हटले तर वाईट. काय करायचे 

ह ेजयाच ेत्यािेच ठरवायचे आह.े पर्ण एक शिशश्चत की जे आपर्ण 

करू त्याचे फळस्वरूप इथेच आपल्याला लाभत.े जीविाची ओढ 

प्रचिंड आह.े त्या अिाहूत ओढीिातरच आपर्ण जर्त असतो पर्ण 

तरीही ह े शजर्णे सरेुल, र्ेय व्हावे असेच प्रत्येकाला वाटते िा? 

जीविाििंतर िव्ह ेतर जीविािंती आपल्या हाती काय उरत?े शििळ 



आििंद, शिमगळ समाधाि शि िाश्वत िािंती लाभावी इतकीच अपेक्षा. 

दार् – दाशर्िे, शहरे – मोती, सोि े– चािंदी, जमीि – जमुला, पैसा – 

अडका सारे सारे क्षर्णभिंर्रु आह.े िाश्वत शचरिंति एकच आह े

इतरािंिा सदवै समाधाि दणे्याची वतृ्ती हीच अिंतःकाळी तमु्हालाही 

िाश्वत, शचरिंति िािंती बहाल करत.े 

 

 

  

  



मंथन  

  

 

िपू शदवसािंिी एक जिुी मिैीर्ण भेटली. िपू र्प्पा झाल्या. 

मजजा आली. र्ेलेले सुिंदर शदवस शि त्यािंच्या आठवर्णींमध्ये आम्ही 

एवढे रमिू र्ेलो, की भािच िाही उरले. भािावर आले ते शतचेच 

एक वाक्य घोळवत. जाताजाता ती बोलिू र्ेली, ‘त ूकाहीही म्हर्ण 

पर्ण Even God can not change the past.’ शकती सत्य होते 

ते! शकती अथगपरू्णगही! एकवेळ जे घडते आह ेते रोि ूिकर्णे वा पढेु 

घडर्णार आह ेतेही थोपशवर्णे िक्य आह ेपर्ण जे घडूिच र्ेले आह े

ते कसे काय बदलर्णार? र्तकाळाच्या शवस्तीर्णग पटावरूि क्षर्णकाळ 

जरी िजर शफरशवली तरी शकती मोहक अिा घटिा शजवाला मोह 

घालतात. वषागिवुष ेलोटली तरीही त्याचे रिंर्, रूप जसेच्या तसे 

पकडूि पनु्हा अिभुव ूिकत? एिाद्या व्यशक्तच्या रूपाचे सही – 

सही शचि कॅमेराबद्ध करता येते. एिाद्या सरेुल, धुिंद स्वरािंिाही 

तबकडीत बािंधिू ठेवर्णारा हा मािव एिाद्या अमलू्य क्षर्णािंिा का 

िाही पनु्हा पनु्हा अिभुव ू िकत? अिभुवण्यासाठी प्रथम ते 

साठवावे लार्तील. क्षर्ण तर शकती क्षशर्णक असतात ; कसे त्यािंिा 

साठशवर्णार? जाऊ द ेझालिं साठव ूिाही िा िकत पर्ण आठव ूतर 



िकतो? असे सारेच िक्य झाले तर अिक्याला काय शकिं मत उरेल? 

मािवी मतीच्या मयागदा अधोरेशिण्यास्तवच तर ह े िसाव?े ते 

काहीही असो. 

 अिभुतूी स्मरण्यातही एक आर्ळीच मौज आह.े एिाद्या 

शववशक्षत भाविेिी साऱया शवश्वाची सािंर्ड घालर्णे म्हर्णज े त्या 

ठराशवक भाविेिीच एकरूप होर्ण ेिव्ह ेका? कोठेही जा, काहीही 

करा त्या शववशक्षत भाविेिी बािंशधलकी मािर्णे वा िकळत शतच्याच 

अिंकीत होर्णे हीच ती जादरू्री िव्ह ेका? मिा – मिािंचे बिंध बािंधिू 

क्षर्णाक्षर्णाला सामोरे जार्णारे ह े शवश्वही त्या क्षर्णी क्षर्णभर 

थािंबल्याचाच भास होतो. केवढी जबरदस्त िक्ती आह ेही? परू्णगपर्णे 

एकरूप होर्ण,े तेही एका भाविेिी, क्षर्णािी वा अतीतािी. ही साधी 

र्ोष्ट िव्ह,े शिशश्चतच िव्ह.े वतगमाि शि भशवष्य दोघािंिाही क्षर्णाधागत 

शर्ळिंकृत करूि टाकतो हा र्तकाळ. या सुिंदर वतगमािाचा वा त्या 

उजजवल भशवष्याचा शवचारही मिाला शिवत िाही. परू्णगपर्ण े

अतीताधीि होऊि आपर्ण त्या शवस्तीर्णग प्रपातात सवगस्व झोकूि 

दतेो. व्यथा, शवविंचिा, भय, शचिंता सारे दरू सरत े शि उरतो तो 

िवउमेद, उत्साह शि चैतन्याचाच वारा! 

 असिंख्यवेळा ठरविूही र्तकाळाच्या या जादमूयी 

मोहपािातिू स्वतःला कधीच सोडव ूिकत िाही. शकिं शचतकाळ 



शसिंहावलोकि करता उलट अशधकच ह ेस्मशृतपाि घट्ट पकडतात. 

त्यापासिूची शवभक्ती हा शवचारही असह्य होतो. मर् माझ्याच 

मिाची मी समजतू घालते शि सािंर्ते ह ेवेड या, वथृा का थकवतोस 

स्वतःला? कारर्ण तलुा माहीत आह ेिा ‘even God can not 

change the past.’ मर् मी अिाच अििंतकाळ शचरिंजीव 

स्मतृींसाठी आजचा वतगमाि वा उद्याचे भशवष्य केव्हा एकदा 

र्तकाळ होईल याची आतरुतेिे वाट पाहतच राहते. होईल िा ह े

झटपट? तमु्हाला काय वाटते? 

 

 

 

   



 


