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काही छायाखित्र ेगगुलवरून साभार. 

 

या पसु्िकािील लेखनाच ेसर्व िक्क लेहखकेकडे सरुहिि असनू 

पसु्िकाच े हकिं र्ा त्यािील अिंशाच ेपनुर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट 

हकिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहखकेची लेखी परर्ानगी घेणे 

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (दिंड र् 

िरुुिं गर्ास) िोऊ शकिे.  

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



a 

4 
 

ओजंळी उधळीत मोती 

प्रकाशक – ई साचित्य प्रचतष्ठान 

 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

9869674820 (Whatsapp for free ebooks) 

 

प्रकाशन : २० ऑगस्ट २०२२  

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
 

• हर्नार्लू्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ि ेफॉरर्डव करू शकिा.  

• ि े ई पसु्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरू्ी हकिं र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापरू्ी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े  
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पररचय 

डॉ सरोज सहस्रबुदे्ध 

• जन्र्गार्, र्ािरे आहण शालेय हशिण – धळेु 

• सिंगीिाची बालपणापासनू आर्ड – शालेय 

जीर्नाि गािंधर्व र्िाहर्द्यालयाच्या उपािंत्यहर्शारद पयवन्ि 

चार परीिा (प्रथर् श्रेणीि उत्तीणव) 

• हशिण – BSc (प्रिाप कॉलेज, अर्ळनेर. 

प्रथर् आल्याबद्दल कॉलेजचे पाररिोहिक) 

 - MSc र् PhD च्या पदव्या – हव्िक्टोररया यहुनर्हसवटी, 

र् िंचेस्टर, इिंग्लिंड (जीर्शास्त्र 

 हर्ियाि पाच र्िे सिंशोधन करून) 

• अनभुर् – साि र्िे र् िंचेस्टरच्या हिस्िी क न्सर िॉहस्पटलर्धे सिंशोधन िेत्राि कायव  

• इिंग्लिंडर्धील १७ र्िाांचे (१९६४-१९८०) र्ास्िव्याि अनेक गायक र् इिर कलाकारािंचे 

कायविर् आयोहजि करण्याि र्ाझे यजर्ान र् र्ाझा प्रर्खु सिभाग असे.  

• भार्सिंगीि, शास्त्रीयसिंगीि, िार्ोहनयर्, कीबोडव, व्िायहलन र् सिार ह्ािंचेर्धे अल्पसे 

प्राहर्ण्य. 

• १९८० िे २०१० पणु्याि स्थाहयक. त्या काळाि क न्सर हशिणाच्या प्रचाराचे कायव – 

सरु्ारे शिंभर लेख र् लेखर्ाला हर्हर्ध र्राठी दहैनके र् र्ाहसकािंर्धनू प्रहसद्ध. िसेच क न्सर आहण 

आरोग्य या हर्ियािंर्रची अकरा पसु्िके र्राठीर्धनू प्रकाहशि. 

• आरोग्याव्यहिररक्त, सिंगीि, हचत्रकला, काव्य, नतृ्य, प्रर्ासर्णवने इत्यादी हर्ियािंर्र लहलि 

लेखन (पणेु र् इिंग्लिंड) 

• सिंगीिाची आत्यिंहिक आर्ड. उत्कृष्ट सिंगीि ऐकणे आहण त्यािंचा सिंग्रि जोपासणे िा 

र्िाांनरु्िाांचा छिंद  

• िोहर्ओप थी, र् ग्नेटोथेरपी, योगासन,े फोटोग्राफी, ज्योहिि, आध्यात्र्, र्ाचन, सिंगणक 

इत्यादींची आर्ड  

• २०१० पासनू इिंग्लिंडर्धे पनु्िा र्ास्िव्य 
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पुस्तकाच्या अंतरंगाबद्दल 

 

• साधारण कॉलेजजीर्नापासनू (१९६० चे आसपास), पढुची सिा र्िव 

या लेखनाचा कालखिंड आि.े पहिले दोन लेख भारिार्धले िर त्यापढुचे सर्व 

इिंग्लिंडच्या र्ास्िव्यार्धले. 

• त्या काळाि भेटलेल्या व्यक्ती, घडलेले प्रसिंग, आहण र्नार्र उठणारे 

हर्हर्ध भार्िरिंग यािंच्या हर्श्रणािनू साकार झालेल्या आठर्णींचा क हलडोस्कोप, 

म्िणजेच : ओजंळी उधळीत मोती 

• सिंहर्श्र हर्ियािंर्रचे लघहुनबिंधच ! चार लेखािंना यापरू्ी र्ाहसकािंर्धनू 

दहुनया हदसललेी, पण बाकी िीन, र्ाचकािंसर्ोर येण्याची प्रिीिा करीि इिकी र्िे 

बिंहदस्ि राहिलेले.  

• परदशेाि दीघवकाळ घालर्नूिी, आपण भारिीय, हर्शेििः र्राठी 

र्ाणसिं, र्नानिं आपल्या बािंधर्ािंशी, नािेर्ाईकािंशी हकिं र्ा सिंस्कारािंशी हकिी 

घट्टपणानिं आहण र्ायेनिं जोडले गेलेलो असिो, याचािी जािा जािा एखाद्या 

लेखाि आर्जूवन उल्लेख.  

• हदर्स – र्हिने – र्िे पढेु जािच असिाि. पण नर्रसािंर्धे नािून 

हनघालेल्या हर्हर्ध प्रसिंगािंच्या आठर्णी र्ात्र, प्रत्येकाच्या र्नाि आयषु्यभरच 

रेंगाळि रिािाि. अशा अनेक भार्-भार्नािंचाच िा छोटासा नजराणा !  
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मनोगत  

  

 रोज हदर्सभराि आपण छोटे र्ोठे प्रर्ास करीि असिो. कधी पायी, 

र्ािनािंनी, बसर्धनू हकिं र्ा इिरिी प्रकारािंनी. िाणिणार् िलके व्िार्ेि म्िणनू 

र्धनूच हर्नोदिी करिो, ऐकिो, हकिं र्ा आजबूाजलूा बघिो. हनसगावची हर्हर्ध 

रूपिं आहण पानिंफुलिं िर अहिपरीचयाचीच असिाि. त्यािंचा आनिंद हदर्सभराि 

अल्पशी का िोईना, सखुसिंर्ेदना दरे्नू जािो (हचत्राि िरी). त्याहशर्ाय, इिर 

कारे् चाल ू असिानाच र्नाशी र्गेर्ेगळ्या िलुनािी करीि असिो. 

व्यक्तींच्या, प्रसिंगािंच्या, नािीिर अगदी हबनबडुाच्या काल्पहनक सदु्धा ! 

 कधी हदसभराि सखुाचिं पारडिं र्र जाििं, िर कधी दखुा:लािी सार्ोरिं 

जार्िं लागििं. चोर्ीस िासािंच्या प्रर्ासाि ि ेअसिंच कािीिरी घडि असििं. 

आहण त्यालाच आपण म्िणिो “ याला जीर्न ऐसे नार्.” 

 लिानपणी आम्िा चार भार्िंडािंचिं (िीन बहिणी आहण एक भाऊ) 

एकरे्कािंशी खपूच सख्य िोििं. रोज सिंध्याकाळी अिंगणाि,जाई-जईुच्या 

फुललेल्या र्ािंडर्ाखाली बसनू, आम्िी हदर्सभरार्धल्या हर्हर्ध हर्ियािंर्र 

चचाव करायचो. प्रत्येकाच्या आर्डीचे हर्िय अथावि र्ेगर्ेगळे असि. र्ोठ्या 

बहिणीला र्ाचनाची आहण िस्िकला - भरिकला यािंची आर्ड, र्धल्या 

बहिणीला खेळ, नाटक, हसनेर्,े गाणी इत्यादींर्धे अहधक रस िोिा. धाकट्या 

भार्ाला भटकिं िी, सिली आहण हर्त्रर्िंडळी जर्र्ण्याची ओढ, िर र्ला 
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जर्ळपास सगळ्याच हर्ियािंचिं आकिवण र्ाटि असे. “एक ना धड भाराभर 

हचिंध्या” या म्िणीप्रर्ाणेच सर्वजण र्ाझ्या आर्डींकडे बघि असि. त्यार्ळेु, 

jack of all trades and master of none अशीच र्ाझी अर्स्था 

आयषु्यभर राहिली. अनेक हर्िय िािाळूनिी “प्राहर्ण्य” कशािच हर्ळर्िा 

आलिं नािी. पण कािीिरी नर्ीन हशकिो आिोि, आत्र्साि करण्याचा प्रयत्न 

करीि आिोि याबद्दलचिं आहत्र्क सर्ाधान र्ात्र भरपरू हर्ळालिं (अजनूिी 

एखाद्या नव्या हर्ियाची हर्शेि र्ाहििी हर्ळाली िर हििक्याच आनिंदानिं र्ी 

त्याि गुिंिनू जािे) 

 आई – र्हडलािंचा पाहठिंबा आहण प्रोत्सािन िर आपण नेिर्ी गिृीिच 

धरीि असिो. आम्िा भार्िंडािंनािी घरािनू कुठल्याच गोष्टींसाठी हर्रोध झाला 

नािी. पण प्रत्यिाि पालकािंनी कधी भरभरून कौिकुिी केलिं नािी. त्यािंची 

अशी धारणा िोिी की, िमु्िी कािी चािंगली गोष्ट करीि असाल िर लोकािंना 

त्याबद्दल िरु्चिं कौिकु करू द.े िे ऐकण्याि आम्िाला जास्ि आनिंद िोईल.  

 प्रस्ििु पसु्िकार्धे सर्ाहर्ष्ट केलेल्या लेखािंचा कालखिंड साधारण 

कॉलेज जीर्नापासनू िो त्यापढुील पाच-सिा र्िाांर्धला आि े (शेर्टल्या 

लेखाचा अपर्ाद र्गळिा). र्ाझ्या स्र्भार्ाला अनसुरूनच, पसु्िकार्धले 

हर्ियिी र्ाचकािंना र्कु्तछिंदासारखे र्ाटू शकिील. म्िणनूच त्यािंना एकत्र 

पकडून ठेर्ण्यासाठी र्ी ओ िंजळीिल्या र्ोत्यािंची उपर्ा हदली आि.े त्याि 

प्रार्खु्यानिं प्रर्ासर्णवन – हर्नोद – हर्चार – अनभुर् – अनभुहूि – शब्दकाव्य 

– िलुनात्र्क -अशा हभन्न हर्ियािंना एकत्र गुिंफण्याचा प्रयत्न केला आि.े िरुण 
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र्याि सचुलेल्या त्या कल्पनािंचा काळ आज अधवशिक ओलािंडून पढेु गेला 

आि.े त्यार्ळेु, आजच्या techno-savvy जगाि र्ार्रणार् या र्ाचकािंना 

लेखािंर्धले र्ाझे कािी हर्चार कदाहचि बाहलश हकिं र्ा बाळबोध र्ाटण्याची 

दाट शक्यिा आि.े पण आयषु्यार्धला िो काळच इिका रम्य आहण उत्सािानिं 

ओसिंडणारा असिो की आकाश कर्ेि घ्यार्िंसिं र्ाटििं. या र्नोधारणेर्धनू 

आहण अशा क नव्िसर्र जर प्रस्ििु लेख र्ाचले,िर िरुण र्ाचकािंचािी फारसा 

अपेिाभिंग िोणार नािी. हकिं बिुना आजची िरुण हपढीदखेील या हर्ियािंर्धे 

स्र्िःला शोध ू शकेल. कारण काळ हकिीिी र्ागचा असला िरी 

र्नषु्यस्र्भार्ाचे नर्नुे फारसे बदलि नािीि.  

 “र्ाझ्या र्ैयहक्तक आयषु्याची र्ाटचाल” िा जरी या पसु्िकाचा हर्िय 

नसला, िरी पसु्िकाि सर्ाहर्ष्ट केलेल्या लेखािंची पार्श्वभरू्ी ियार िोि 

असिािंना, आपोआपच गिजीर्नाचा साररपाट हर्हर्ध छटािंर्ध े उलगडला 

जाऊन सर्ोर येि िोिा. त्यार्ळेु कािी र्ैयहक्तक प्रसिंगािंचा उल्लखे टाळणिं 

केर्ळ अशक्यच िोििं. आयषु्याची आजपयांिची र्ाटचाल भारि-इिंग्लिंड अशा 

आिंदोलनािंर्धचे गेल्यार्ळेु र्ायबोलीर्रिी थोडासा पहिर्ी असर झाला आि.े 

पण त्याबद्दल चोखिंदळ र्राठी र्ाचक हदलदारपणे र्ाफ करिील अशी आशा 

आि.े  

 या लेखप्रपिंच्यासाठी िीन व्यक्तींची र्ी र्नापासनू ऋणी आि.े त्यािंचे 

हकिीिी आभार र्ानले िरी िे कर्ीच ठरिील - र्ाझा र्लुगा डॉ. नील 

सिस्रबधु्द,े ई-साहित्य प्रकाशनचे आर्चे र्ागवदशवक, सल्लागार, हििहचिंिक 
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आहण प्रहिष्ठानचे प्रर्खु कायवकिे श्री सनुीळ सार्िंिजी (र् त्यािंचे सर्व सिकारी) 

आहण ज्यािंनी र्ाझ्या िस्िहलहखिाचिं टिंकलेखनाि रुपािंिर करून हदलिं त्या 

आत्र्न अक डेर्ीच्या श्रीर्िी सहुनिा शर्ाव. या सर्ाांना र्ाझे र्नःपरू्वक 

धन्यर्ाद !  
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अपपणपत्रिका 

 

आमच्या बागेतल्या सुंदर सुंदर फुलांना, 

त्याचप्रमाणे 

वृक्षवेली आत्रण पानाफुलांनी डंवरलेल्या त्रनसगापवर, 

 भरभरून पे्रम करणार् या- 

त्रवश्वामधल्या तमाम रत्रसक जनांच्या- 

कोमल सहृदयी कत्रवमनांना 

 

हे शब्दपुष्प मनापासून आनंदानं अपपण. 

 

* सवाांची मनं फुलांसारखी सदैव ताजीतवानी 

आत्रण प्रफुत्रल्लत राहोत हीच सदीच्छा ! * 
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लेखांक १ 

 

तोरणमाळ – संस्मरणीय सहल  

 

 

पाश्वपभूमी 

खाली र्णवन केलेलिं-र्ला आठर्णारिं आहण कॉलेजजीर्नाि असिािंना, 

कॉलेजच्या र्ाहसकासाठी लेखणीिनू उिरलेलिं िोरणर्ाळ ! 

 आज इिक्या र्िाांच्या निंिर, त्या डोंगरर्ाथ्याचा आहण खािंदशेर्धल्या 

निंदरुबार-जर्ळच्या थिंड िर्ेच्या हठकाणाचा पणूव कायापालट झाला आि.े 

रिाण्यासाठी आधहुनक पध्दिीची हनर्ासस्थाने, थेट िलार्ापयांि स्र्िःच्या 

हकिं र्ा इिर र्ािनािंनी पोिोचण्याची सोय. खाद्यपदाथाांच्या अद्ययार्ि ्सहुर्धा, 

प्रत्येक पयवटकाजर्ळ क र्ेरा, र्ोबाईल आहण खपू कािी. त्यार्ळेु केर्ळ 

खान्दशेच नव्ि ेिर दरूर्रून येणार्या इिर पयवटकािंचिी िे आर्डििं हठकाण 

बनलिं आि.े दरर्िी शेकडयािंनी लोक या “खान्देशचं त्रस्वत्झलांड” म्िणनू 

सिंबोधल्या जाणार्या हनसगवरम्य पररसराला भेट दिेाि. 
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 र्हच्छिंद्रनाथािंची गिुा आहण र्िंहदर, कर्ळिं असलेला िलार्, 

हसिाखणी धबधबा, हिरव्यागार र्िृािंची जिंगलिं आहण हकिीिरी. 

हनसगवसौंदयावची लयलटूच ! र्नषु्यहनहर्वि बाकी हकिीिी सोयीसहुर्धा झाल्या 

असल्या िरी, इिक्या र्िाांपरू्ी आम्िाला भरुळ घालणारा हनसगव र्ात्र आि े

िसाच आि.े 

 र्ाणसिं बदलिाि, नर्ीन येिाि, हर्चार बदलिाि, कल्पना पढेु 

सरकिाि पण हनसगव र्ात्र (र्ाणसाच्या हर्ध्र्िंसािनिं र्ाचला िर !) जागचे 

जागीच असिो. हनसगवसौंदयव िी अशी चीज आि ेकी जगभरच्या सगळ्याच 

लोकािंना त्याची भरुळ पडिे. 

 पन्नास र्िाांपरू्ीिी िोरणर्ाळ पररसरािल्या हनिािंिसुिंदर रर्णीय 

हनसगावनिं आम्िाला अशीच भरुळ घािली िोिी, र्डेिंहपसिं बनर्लिं िोििं. िेच 

हनसगवसौंदयव आजची िरुण हपढीिी हििक्याच इिंटरेस्टने पसिंि करिे आि,े 

याचा र्नापासनू आनिंद िोिो आहण “A thing of beauty is a joy 

forever” याची प्रचीिी येिे !  

 

तोरणमाळ – संस्मरणीय सहल 

कुठेसिं र्ाचल्याचिं आठर्ििं- Change in work is a rest. आहण 

र्ला र्ाटििं याच भार्नेिनू ज्ञान हर्ळर्ण्याचिं दसुरिं एक साधन म्िणनू 

पयवटनाचा अर्लिंब केला गेला असार्ा. त्यािंिनू िो जर आर्च्यासारखा 
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र्नस्पिीशास्त्राचा अभ्यासक असला, िर सिलीकडे पािण्याची त्याची दृष्टी 

त्यािूनिी थोडी र्ेगळीच असिे. हनसगवसषृ्टीशीं त्याची थोडीफार जानपिचान 

झालेली असिेच; त्यार्ळेु सफरीर्र जाणिं म्िणजे हजर्ाभार्ाच्या हर्त्राकडे 

जाऊन त्याच्याशी हििगजु करण्याइिकीच उत्सकुिा असिे. हकिं बिुना 

जीर्शास्त्राचा साकल्यानिं आहण र्नपसिंि अभ्यास करायचा असला, िर डोळे 

उघडे ठेर्नू रानार्नािंि र्नसोक्त हफरणिं अहिशय जरुरीचिं आि,े असिं र्नापासनू 

र्ाटििं. 

तोरणमाळ ! आम्िािं खान्दशेर्ाहसयािंचिं, थिंड िर्ेच्या हठकाणाबद्दलचिं 

स्र्प्न साकार करूिं  पािणार्या सािपडुयािंिल्या या स्थानाबद्दल बर्याच 

हदर्सािंपासनू हनरहनराळ्या गोष्टी कानािंर्र येि िोत्या. आहण िसिशी आर्ची 

उत्सकुिा हशगेला पोिोचि िोिी. हशर्ाय र्नस्पिीशास्त्राच्या अभ्यासकािंच्या 

दृष्टीकोनािंिनू हनरीहिला ‘न’ गेलेला िा प्रदशे आि ेअसिं कळल्यानिंिर िर, 

आर्चिं औत्सकु्य अगदी ओसिंडून र्िायला लागलिं. 

 बािरे थिंडीचा कडाका पडायला लागिािंच आर्च्यािंि आशेची आहण 

उत्सािाची ऊब हनर्ावण झाली आहण अखेर १८ हडसेंबर १९६० च्या पिाटे 

िोरणर्ाळच्या जबरदस्ि ओढीनिं आम्िी हर्द्याथी, हशिक आहण दोन 

सिाय्यक यािंनी अर्ळनेर सोडलिं (हर्द्याहथवनी र्ी एकटीच असल्याने, पढेु 

र्ोठ्या बहिणीला बरोबर घेिलिं).  
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तोरणमाळला त्रनघण्यापूवी कॉलेजच्या प्रांगणात 
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 दोंडाइच्यापयांिचा प्रर्ास रेल्र्ेनिं केल्यानिंिर, दोंडाइचा िे राणीपरू-

पयांिचा प्रर्ास बसनिं करून आम्िी एकदाचे राणीपरूला पोिोचलो. 

 राणीपरूच्या बस-स्टँडर्र आम्िी उिरिो िोच, जत्रेिल्या हचत्रहर्हचत्र 

र्स्ि ू पिाण्याकरिा गदी जर्ार्ी, िसे भोर्िालचे झाडून सारे खेडूि 

आर्च्याभोंर्िी जर्ा झाले ! र्ात्र त्यािंना िरी नािंर्िं कशाला ठेर्ायची? आपण 

शिरी लोकसधु्दािं नािी कािं एखादा हसनेनट अचानक रस्त्यािंि हदसला िर 

त्याच्याभोंर्िी गराडा घालीि? जेर्िेर् ६०-७० झोपडयािंचिं िे छोटिंसिं खेडिं 

म्िणजे भारिाच्या छोटया घटकाचिं एक प्रिीकच आि.े आपल्या गुिंठे-दीड गुिंठे 

शेिािंि खपनू, कसाबसा उदरहनर्ावि करणारे श्रर्जीर्ी लोक, हिथले रहिर्ासी 

आििे. त्यािंच्या जीर्नाचिं िेत्रिी अहिशय सिंकुहचि आि.े बािरेच्या जगाशी 

त्यािंचा सिंबिंध येिो केर्ळ एस.टी. च्या जाण्या-येण्यार्ळेु. आहण िोिी 

हदर्सािंिनू काय िो दोनदािं. रिदारी बिंगल्याच्या व्िराडयािंि, राणीपरूची सक्तीची 

प्राथहर्क शाळा भरिे. सगळीच्या सगळी र्लुिं िजर असिाि, िेव्िािं सिंख्या 

कशीबशी दिा िोिे ! जळण जर्र्ण्याचिं हकिं र्ा गरुाख्याचिं कार् करण्यािंि 

लिानपणापासनू रानार्नािंि भटकणारीं स्र्च्छिंदी र्लुिं िी ! शाळेबद्दल, 

हशिणाबद्दल हकिं र्ा हशिकािंबद्दल त्यािंना हकिीशी आत्र्ीयिा असणार?  

 राणीपरूपासनू िोरणर्ाळ १८-२० र्ैल आि.े कच्चा रस्िा ियार 

करण्याचिं कार् नकुििंच सरुू झालिं आि.े जीप हकिं र्ा बैलगाडी यािंच्याहशर्ाय 

कोणििंच र्ािन या रस्त्यार्रून जाणिं शक्य नािी; आहण यापैकी एकिी साधन 

िािी न आल्यानिं “पायािंची गाडी” करून रस्िा पार करणच काय िे आर्च्या 
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‘पायी’ राहिलिं िोििं. राणीपरूपयांिचा प्रर्ास सखुाचा झाला िोिा आहण पढुच्या 

कष्टािंच्या नसुत्या कल्पनेनिंिी र्न गािंगरलिं िोििं. कदाहचि ्आर्च्या प्रर्ासािंि ि े

असिंच घडायचिं असेल. “भोगावे सुख सारखे मत्रहवरी हे नावडे ईश्वरा,” 

आहण म्िणनूच त्याची आिंखणीच अशी असिे की, “संसारी सुखदुुःख 

सोदर....” या दण्डकान्र्ये कािीं प्रर्ास सखुाचा झाल्यानिंिर आिािं आर्ची 

कष्ट भोगण्याची र्ेळ आली असार्ी. 

 सकाळची न्यािारी उरकली आहण साडे -अकरा र्ाजिािं आम्िी 

िोरणर्ाळचा रस्िा धरला. कच्चा रस्िा िडुर्ीि उन्िािंिनू जाण्यापेिा 

जिंगलािनू पायर्ाटेनिं जाण्याचिंच आम्िी ठरर्लिं. सगळी र्ाट रानर्ाळािंिनूच 

असल्यार्ळेु, ऊनसािंर्लीच्या छुपा- छुपींिच आम्िी चाललो. छायेिनू 

जािािंना थिंडी र्ाजनू येई, िर उन्िािंिनू जािािंना त्याची हिरीप नकोशी र्ाटे. 

र्ाटेि र्धेच सागाचिं जिंगल लागे. पार्साळ्याच्या र्ोसर्ाि यौर्न-पल्लर्ींनी 

बिरून येऊन सागर्िृािंनी कदाहचि आर्ची र्ाट पाहिली असेल, आहण 

आिािं त्या थकल्या-भागल्या साजशृिंगाराचा झाललेा पालापाचोळा उिरूिं  

लागला असार्ा. र्ास्िर्ाि असाच सार्यािंचा जीर्निर् नािीं कािं? 

आयषु्याच्या परू्ावधाांि आकािंिा, उत्साि; र्ध्यान्िािंि स्थैयव िर उत्तराधावि 

जीर्नाबद्दलची अनासहक्त ! अशीच िर हनसगवरिाटी असिे.  
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 कधींर्धीं रस्त्याच्या दिुफाव दाटीर्ाटीनिं उभी असलेली कारर्ीची 

लिानर्ोठीं झाडेंच झाडें हदसि. आडुळशाच्या जािीची आहण अिंगयष्टीची िी 

र्नस्पिी म्िणे नऊ र्िाांनी एकदािंच काय िी फुलािं-फळािंनी बिरून, आपल्या 

जीर्न-िपस्येचिं हनर्ावण गािंठिें. आम्िीं या र्ाटेनिं यायला आहण कारर्ीनिं 

उर्लायला एकच गािंठ पडली िोिी. हकिी योगायोगािंच्या गोष्टी असिाि या ! 

हनलहगरी पर्विार्र आपल्या हनळसर रिंगाचा र्लुार्ा ठेर्णार्या कारर्ीचिं 

कौिकुिी र्ाटलिं. काव्याइिकिं च सत्यिी आि ेिर त्यािंि !  

  

सागवृक्षांनी त्याग केलेला पानांचा शंृगार 
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डोंगरांवर फुलणारी कारवीची फुलझाडं  

 

कारवीची फुलं 
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 सरुु केलेल्या उिंचसखल रपेटीि, िोरणर्ाळच्या पायथ्याशी असलेल्या 

एका टप्प्यार्र आम्िी एकदाचे पोिोचलों. त्यार्ेळी दपुारचे चार र्ाजले िोिे. 

आिािं काय िो ४-५ रै्लािंचा प्रर्ास राहिला िोिा. र्ात्र त्यासाठी, 

आर्च्यासर्ोर कडयासारखा खडा राहिलेला डोंगर चढार्ा लागणार िोिा. 

त्या पर्विाचिं ओझिं छािीर्र असह् र्ाटि िोििं.॰“जणूिं कािंिी आर्चे िे कोणीच 

नव्ििे” या र्तृ्तीनिं पायिी र्रुगळि िोिे. 

 राणीपरूपासनू िोरणर्ाळर्र जाणारी कच्ची सडक बनर्णारे ७०० 

कार्करी आहण त्यािंच्यार्र दखेरेख करणारे ििंत्रज्ञ यािंनी या हठकाणी ििंगार्ी 

र्साििच केली आि.े जागेचिं नािंर् ‘काळापाणी’ आि.े हिथल्या 

अहधकार्यािंपैकी कािंिी आर्च्या प्रिाप कॉलेजचे परू्ीचे हर्द्याथी हनघाले. 

त्यािंनी आर्चिं आदराहिथ्य करून चिापाण्याची सरबराई केली. थोडार्ेळ हिथिं 

हर्सार्ा घेऊन आम्िी चढणीच्या र्ाटेला लागलों. डोंगरर्ाथ्यार्र सरपणफािंटा 

गोळा करण्याकरिािं गेलेले आजबूाजचू्या खेडयािंिले हभल्ल, पार्री, स्त्री-परुुि 

र्ाघारी र्ळि िोिे. िे आर्च्या दर्छाटीकडे आहण घार्ाघरू् झालेल्या 

चेिर्यािंकडे पािून हर्हष्कलपणें िसि, आम्िािंला आपल्या असिायिेची लाज 

आणीि िोिे.  
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या हगयावरोिणािंिील आर्ची दनैा न बघर्नूच की काय, रहर्राजिी 

आपलें र्खुर्िंडल कडेकपारीआड लपर्ूिं लागले िोिे. कािं त्यािंि इिका 

साधासधुा ििे ूनव्ििाच त्यािंचा ? िर बालकर्ी सचुर्िाि त्याप्रर्ाणे – 

 “गेला झाला दृत्रिआडही सूयप तरी अजुनी,  

 पहा चमकते पे्रमपताका पत्रिम त्रदग्वदनी |   

सरपणफांटा गोळा 

केलेल्या त्रिया  
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 थक्क होउनी त्रदशा म्हणाल्या काय मोत्रहनी ही !  

 पे्रमसमाधी अजुत्रन खुळीची या उतरत नाहीं !”  

(पण या गोष्टी आपण कोण ठरर्णार? त्या िर सिंध्या-हदनकरालाच 

ठार्कू! 

 अखेर िोरणर्ाळच्या पठारार्रच्या बिंगली आम्िािंला हदसल्या. इिके 

हदर्स ऐकलेल्या आहण र्नार्धे हचहत्रि केलेल्या िोरणर्ाळचिं प्रत्यिािंि दशवन 

झालिं, या भार्नेनिं कृिकृत्यिा र्ाटली. िोरणर्ाळर्र सरकारनिं उभारलेली 

हनर्ासस्थानिं, प्रर्ाशािंना सोईस्कर आहण सटुसटुीि अशी आििे. आर्च्या 

हिथल्या र्ास्िव्याला त्यार्ळेु खपूच सगुर्िा आली. भोर्िालचिं र्ािार्रण 

अत्यिंि हनसगवरम्य आहण शािंि िोििं. आधहुनक पध्दिीचिं हनर्ास्थान आहण 

त्यासर्ोरचा परुाण र्टर्िृ यािंि नव्या-जनु्यािंचा सिंगर् झाल्यासारखिं र्ाटि िोििं. 

िोरणर्ाळचिं सगळिं र्ैभर् जर कुठे एकहत्रि झालेलिं पिायला हर्ळि असेल िर 

िें इथल्या दोन रै्ल व्यासाच्या हनर्वळ आहण गिंभीर िलार्ािंि. लिान लिान 

डोंगरी उिंचर्टे, हिरर्ीगार शेििं आहण झडुुपिं, र्िृािंच्या रािंगा यािंनी अर्गुिंठलेलिं 

िें हनळिं िळिं म्िणजे र्नराणीच्या र्नगटार्र हिरव्या कोंदणािंि बसर्लेला 

‘नील’ र्णीच र्ाटार्ा. उगीच नािी आर्चे र्खु्यर्िंत्री यशर्िंिरार्जी चव्िाण 

यािंनी एर्ढी पायपीट करून िोरणर्ाळच्या या िलार्ाचिं ‘यशवंत’ ि े

नार्ाहभधान केलिं.  
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िलार्ाला दोन हनर्ळूिी टोकिं  आििे की काय कोणजाणे, पण त्याच्या 

पररघाच्या र्रच्या बाजरू्र उिंचर्टे आहण खालच्या कडेर्र र्िृपल्लर्ींची 

सािंर्लीदार उभार यािंच्यार्ळुें काजळ घािलेल्या हनळ्याभोर नेत्रािंची आठर्ण 

तोरणमाळची काही त्रवलोभनीय दृश्यं आत्रण नकाशा  
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व्िार्ी. सिंध्याकाळ झाली िोिी. सरोर्राच्या स्फहटकासारख्या पाण्यािंि 

सयूावस्िाच्या र्ेळी पडणारिं गहिरी रिंगाचिं अहिशय र्नोिारी दृष्य हदसलिं. आहण 

र्ला झटकन सािात्कार झाला – 

“त्रिभुवनीचें तेज एकवटलें | बरवेपण त्रसगेत्रस आले | 

दोन्ही पातयांनी धररलें | ‘हेच ते’ नेि” श्रीहरीचे || 

 

 

 िळुिळू उगर्ायला लागलेल्या चािंदण्यािंनी िो सगळा जलाशय ओसिंडू 

लागला िोिा आहण त्याकडे पिाि बसार्िं असिं र्ाटि िोििं. आिा र्ात्र ३४०० 

तोरणमाळचा यशवंत तलाव 
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फूट ऊिं चीच्या िोरणर्ाळचा गारठा चािंगलाच जाणर्ूिं लागला िोिा. श्रर्ािंनी 

आहण थिंडीर्ळेु पायािंची जाणीर्च नािींशी झाली िोिी. पोटािंि भकेुचा लोळ 

उठला िोिा. पण आर्च्याजर्ळचिं खाद्यसार्ान अजनू र्ागेच राहिलिं िोििं. 

ििान लागल्यार्र हर्िीर खणायला जार्िं, असिंच कािीसिं झालिं. हिथे र्ास्िव्य 

करणार्या एकुलत्या एक रखर्ालदाराजर्ळ आम्िी या कािरर्ेळी खाद्यपदाथव 

हर्ळण्याबाबि चौकशी केली; िर, साळ चरडण्यापासनू सरुुर्ाि करून, िीन 

िासािंनी त्यानिं आम्िािंला पानार्र बसर्लिं आहण फक्त भाि खाऊिं  घािला. 

 रात्रभर थिंडी कडाडून पडली िोिी. सकाळी कशी कोण जाणे र्ला 

लर्करच जाग आली. कालच्या लािंब पल्ल्याच्या पायी प्रर्ासाची झळ 

अिंगाि हकिपि रुिली आि े िें अजर्ार्ण्याकरिािं थोडिं चालनू बघार्िं या 

कल्पनेनिं, बिंगल्याचिं दार उघडून र्ी बािरे येिे िो,काय हदसार्िं दृष्टीला? 

उजर्ीकडचा डोंगरर्ाथा ओलािंडून, 

‘उमाठयावरी येतसे सूयप जेवहां’ िेव्िािं – 

‘तरंूच्या त्रशरी रंग येई मजेचा 

मुलामा त्रदला काय तो सोत्रनयाचा’ ! 

खरोखरीच िें दृश्य हर्लोभनीय आहण दिेभान हर्सरर्णारिंच िोििं. 

िेर्ढयािंि र्ी यशर्िंि सरोर्राच्या हकनार्याशी येऊन पोचले. आरशािंि पडार्िं 

हििकिं  स्पष्ट आहण दीप्तीर्ान असिं सयूवरायािंचिं प्रहिहबिंब पाण्यािंि पडलिं िोििं 

आहण सेकिं दासेकिं दाला बदलणारी रिंगािंची बिार िरी काय र्णावर्ी..... ! 
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 अशी कािी नैसहगवक कृहि पाहिली की र्ाझ्या हृदयािंि नेिर्ीच उदात्त 

भार् दाटी करिाि. त्या शािंिरसाच्या अर्गािनािंि अभाहर्िपणे र्नािंि येििं की:  

‘सुरम्य इतुकी जरी कृत्रत तुझी,  

तरी तंू त्रकती सुरम्य असशील बा,  

खंुटतसे मनाची गती’ || 

 सकाळी लर्करच र्नस्पिींच्या अभ्यासासाठी बािरे पडलो. 

िोरणर्ाळर्र अर्िीभर्िी रानर्ट आहण स्र्ैर सौंदयावची लयलटूच आि ेजण.ू  

‘ऐलतटावर पैलतटावर त्रहरवाळी घेऊन  

त्रनळा सांवळा तलाव अपुल्या बाह ंना पसरून  

चार घरांचे गांव त्रचमुकले, पैल टेकडीकडे.... 

शेतमळयांची दाट लागली त्रहरवी गरदी पुढे,  

पायवाट पांढरी तयांतुन अडवी त्रतडवी पडे.  

त्रहरवया कुरणांमधुन चालली शांत तलावाकडे.’ 

 अभ्यासरू्तृ्तीनिं भटकिाना र्न सर्ाधानी पण िोि िोििं,आहण खपू 

कािी बघायचिं बाकी आि े याची िुरिरुिी र्ाटि िोिी. असे िीन हदर्स, 

सकाळ-दपुार हििंडून आम्िी र्नस्पिीशास्त्राच्या अभ्यासािंि घालर्ल.े 

सािपड्ुयाच्या या भागािल्या र्ाळरानािंि िोरणा र्नस्पिींची इिकी रेलचेल 

आि ेअसिं म्िणिाि, की जाणिंत्यािंनी या जागेला त्यार्ळेुच ‘तोरणमाळ’ नािंर् 

हदलिं असार्िं.  
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तोरणा वेली, तोरणमाळच्या  
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जसजसिं र्नषु्याचिं लि या प्रदशेाकडे र्ळूिं लागलिं आि,े आहण इथपयांि 

रस्िे काढण्याचिं, घरिं बािंधण्याचिं कार् फैलार् ू लागलिं आि,े िसिशी या 

र्ाळरानार्रच्या िोरणािंच्या र्ैभर्ाची छाटाछाट उडाली आि.े िोरणा िी 

बोरीच्या जािीची आि,े र्ात्र िी एक र्ेल आि.े र्ेली म्िटल्या की, 

साधारणपणे आपल्या नजरेसर्ोर हचत्र उभिं रिाििं िे जाई-जईु हकिं र्ा 

कृष्णकर्ळीचिं. पण िोरणा त्याअथी दबुली-पिली नािी. र्धरु्ालिीप्रर्ाणे 

हिची अिंगयष्टी जाडजडू, राकट हकिं र्ा र्नगटाएर्ढी जाडिी नसिे. पळस, 

अजुवनसादडा, र्ोिा यासारख्या खिंद्या र्िृािंच्या नजीक र्ाढून आहण त्यािंच्या 

फािंद्यािंना हबलगनू, स्थायी भार् प्राप्त झाल्यार्र या र्लेींची झलुपूिं चौर्यािंप्रर्ाणिं 

लोंबि असिाि. 

 िोरणर्ाळच्या कारर्ीच्या काडयािंच्या झोपडीि र्स्िी करून 

रिाणार्या हभल्ल-पार्री र्गैरे आहदर्ासींची, अहिशय साधी हदनचयाव पण 

आम्िी जर्ळून न्यािाळली. त्यािंच्या सिजसुिंदर जीर्निर्ापासनू खपू कािी 

हशकण्यासारखिं िोििं. शिरी र्ािार्रणापासनू योजनिं दरू असणारे ि ेलोक, त्या 

रानार्नािंर्धे, जिंगलािंर्धे र्नसोक्त आनिंदानिं आहण सर्ाधानानिं जगि िोिे. 

र्लुािंच्या अिंगार्रिी अगदी गरीबीचेच कपडे िोिे पण चेिरे र्ात्र प्रसन्न आहण 

ििंसरे. 
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िोरणर्ाळच्या िीन-चार हदर्सािंच्या सिलीि, सर्ावहधक आकिवक 

कोणिी गोष्ट र्ाटली असेल, िर िलार्ाच्या काठानिं हििंडिाना-आपल्याच 

नादाि, सुिंदरसा रिंगीि हपसारा फैलार्नू अिरशः थईु थईु नाचणारे र्ोर ! 

डोळ्यािंचिं पारणिं हफटार्िं असिंच िे र्नोिारी दृष्य िोििं. 

 रानार्नािनू भटकिािंना भटकिं िीचे हदर्स कसे भरकन उडून गेले 

कळलिंिी नािी. िोरणर्ाळच्या जिंगलािनू जर्ा केलेल्या असिंख्य पानाफुलािंच े

सातपडुा आचििासी 
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भरपरू नर्नुे गोळा झाललेे िोिे. यापरू्ी क्र्हचिच कुणी आर्च्यासारखे 

र्नस्पिीशास्त्राचे अभ्यासक, त्या झाडािंना आहण र्िृर्ेलींना स्पशव करून गेल े

असिील, असिं उगीचच र्ाटून गेलिं.  

 आिा परिीचे र्ेध लागले िोिे. राणीपरूपयांिची १७/१८ रै्लािंची 

खडिर र्ाट, पनुि नजरेसर्ोर िरळायला लागली िोिी. त्या ओढाळ र्ाटेनिं 

खाली उिरार्िं िर लागणारच िोििं, पण पाय साथ दिेील की नािी िी 

धाकधकूिी र्नाि िोिीच. र्ी आहण र्ाझी र्ोठी बिीण र्गळिा, बाकी 

सगळी धडधाकट र्लुिंच िोिी. त्यार्ळेु त्यािंचेर्ागे रेंगाळून ‘जो थािंबला िो 

सिंपला’ अशी आम्िािं दोघींची हस्थिी व्िायला नको िोिी. 

 अखेर एकदाचिं रडि-खडि राणीपरू गाठलिं आहण आिा खर्या अथी 

पायपीट सिंपली, आिा बसचा आहण रेल्र्ेचा सखुाचा प्रर्ास सरुु िोणार या 

आनिंदाि, एका भल्याथोरल्या खडकार्र, बसची र्ाट पिाि थािंबलो. 

 “िोरणर्ाळ” चा अर्घड डोंगर िर चढ-उिार करून सर झाला िोिा. 

आिा फक्त बरोबर आणलेल्या सगळ्या पाना-फुलािंच्या “िोरणािंना” 

प्रयोगशाळेि नेर्नू दाखल करायचिं बाकी िोििं ! 

 िोरणर्ाळ सिलीच्या एका रोर्ािंचकारी, सिंस्र्रणीय अनभुर्ानिं आर्चिं 

भार्हर्र्श् सर्विोपरी सिंर्दृ्ध झालिं िोििं.  

  



a 

34 
 

 

 लेखांक २ 

वार् यांशी लागेबांधे - एक त्रवनोद 

 

 

पाश्वपभूमी 

कॉलेजचिं हशिण पणूव झाल्यानिंिर पढुची िीन र्िव र्ी धळु्याच्या 

कर्लाबाई कन्या शाळेर्धे हशहिका म्िणनू कार् केलिं. त्या शाळेचीच र्ी 

र्ाजी हर्द्याहथवनीिी िोिे. दिार्ी आहण अकरार्ीच्या र्लुींना गहणि, सायन्स 

आहण भगूोल ि े हर्िय हशकर्ीि असे. र्य साधारण र्ीस एकर्ीसच्या 

आसपास िोििं. 

 र्ाझा स्र्भार् एकूणाि बराच गिंभीर प्रकृिीचा, कािीसा शािंि पण 

लोकािंचा सिज गैरसर्ज िोऊ शकेल इिका सिंकोची आहण अबोल िोिा. 

हर्नोदाचिं िर थोडिंफार र्ार्डिंच िोििं असिं म्िणायला िरकि नािी. त्यार्ळेु 

कािीिरी हर्नोदी र्ाचनू आपला स्र्भार् थोडा बदलिा आला िर पिार्ा, 

अशा इराद्यानिं त्या काळाि र्ी बरीच हर्नोदी पसु्िकिं  र्ाचली. 

 त्यािंचा पररणार् म्िणनू की काय पण आपणिी कािीिरी हर्नोदी हलिून 

बघार्िं असिं र्नाि आलिं. आहण र्ग एके हदर्शी उत्स्फूिवपणे र्ी िा हर्नोदी 
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लेख हलहिला. पण र्ाझ्या र्ळू स्र्भार्ाशी अत्यिंि हर्सिंगि असिं िे लेखन 

असल्यार्ळेु, जर्ळपासच्या सर्स्ि लोकािंना िो एक र्ोठा हर्नोदच र्ाटला. 

 र्ात्र जरे्ची बाज ूम्िणजे िो लेख चक्क एका दजेदार र्राठी र्ाहसकाि 

छापनूिी आला आहण खपू लोकािंनी िो लेख आर्डल्याचिं आर्जूवन सािंहगिलिं. 

त्यानिंिरिी, र्ाझ्या स्र्भार्ाला पेलिील असे िीन-चार हर्नोदी लखे र्ी पढेु 

हलहिले. िे छापलेिी गलेे. पण ददुरे्ाने, त्यािंचेपैकी एकिी लेख आज र्ाझ े

िािी नािी. आि ेिो फक्त िा - अगदी पहिला-र्हिला हर्नोदी लेख. 

 

वार् यांशी लागेबांधे - एक त्रवनोद 

र्ार्यािंचा आहण र्ाझा पहिला पररचय झाला िो जन्र् झाल्याबरोबरच ! 

म्िणजे र्ाझा जन्र् र्ार्यािंचा नव्ि े ! र्ारे ि ेकोणी गोरे, घारे, झारे, नर्रे या 

आडनार्ािंच्या र्ाहलकें ि बसणारे गिृस्थ नसनू ‘र्ारा’ या एकर्चनी शब्दाचे 

िे बिु हकिं र्ा अनेकर्चन आि,े ि ेप्रथर्च स्पष्ट केलेले बरे.अथावि गैरसर्ज 

पसरर्ण्यासाठी, जन्र् झाल्याबरोबरचिं र्य जरा लिान ठरििं िी गोष्ट र्ेगळी ! 

 आर्च्या जन्र्ाच्या र्ेळी उकाडा ‘र्ी’ म्िणि िोिा म्िणे ! त्यार्ळेु 

र्ािोश्रींनी जन्र्िःच अस्र्ाहदकािंना जोरजोराि पिंख्यानिं र्ारा घालायला 

सरुुर्ाि केली. त्या काळी दर्ाखान्यािंर्धे हर्जेचे पिंखे नसार्ेि, असिं िेव्िािंच्या 

एकूण पररहस्थिीर्रुन र्ाटििं – िल्ली पण असिाि कीं नािी नक्की र्ाहििी 

नािी. पण बदलत्या काळाबरोबर कर्ी िोणारा उकाडा िचे त्याचिं रास्ि कारण 



a 

36 
 

असलिं पाहिजे, अशी र्ात्र र्ाझी पक्की खात्री आि.े सािंगायचा र्दु्दा असा की, 

जन्र्ल्यािणीच अिंगार्रून र्ाहिलेल्या पिंख्याच्या त्या र्ार्यानिं आर्चा र्ेंद ू

जो थिंडार्ला, िो त्यानिंिर पनु्िा कधीिी आहण कोणिेिी सरळ र्ारे आपला 

र्ागव र्ाकडा करून आर्च्या डोक्यापयांि पोिोचायला धजले नािीि. 

 र्ािोश्रींनी करून हदलेल्या या र्ारेसािबेािंच्या पररचयाची परिंपरा, 

आर्च्या हपिोश्रींनी पढेु चालर्ली. लिानपणींचे आर्चे एकेक अचाट प्रिाप 

पािून ‘िी र्लुगी म्िणजे अगदी अिंगाि र्ारे भरल्यासारखीच र्ागिे’ ि े

हपिरृ्चन र्ारिंर्ार – र्िाणार्या र्ार्यािंसारखे कानी येऊन आदळू लागले 

आहण नसुिेच सोनाराने फुिं कलेल्या नळीप्रर्ाणे िे र्ारे या कानािंिनू हशरून त्या 

कानािंिनू सरळ बािरे “न” पडिा अिंगाि हभन ूलागले. पररणार्ी, ‘र्ाि’ या 

स्र्रूपािंि अिंगािंगार्र झळकूिी लागले. 

 अशा रीिीने र्ाढत्या र्याबरोबर (म्िणण्यापेिािं र्ाढत्या 

आकाराबरोबर म्िणणे अहधक रास्ि ठरेल) आर्ची पार्ले शाळा या सिंस्थेकडे 

र्ळर्ली गेली. आहण हशिणाची एकेक पायरी र्र चढू लागली. येथे िर 

हनरहनराळ्या प्रकारचे र्ारे जण ूपािंचर्ीलाच पजूलेले िोिे. काव्य र् सिंस्कृि 

साहित्यािंि र्िाणारे र्ारे र्ेगळे, भगूोलािंिील र्ारे आहणकच र्ेगळे, एर्ढिंच 

नव्ि ेिर शास्त्रासारख्या रुि हर्ियािंर्रूनिी र्ारे र्िायला लागले. आहण र्गावि 

ि े सारिं चाल ू असिािंना, शाळेबािरेील हचिंचेच्या झाडार्रून र्ािून, हचिंचा 

पाडिािंना हदसि िे खरोखरचे र्ारे आणखी र्ेगळेच ! 
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वार् यानं हलणारं त्रचंचेचं झाड 
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 भगूोलाचा िास सरुूिं  झाला कीं िािािंि नकाशाची गुिंडाळी र् कािंखेि 

काठी (नकाशा दाखर्ण्यासाठी) घेऊन भगूोलाच्या बाई पाठर्ोर्या हदसल्या, 

की त्यािंची अिंग-काठी कोणिी आहण खरी काठी कोणिी िा नेिर्ीच सिंभ्रर् 

पडे. िासभर र्ग भारिार्रुन आहण भारिािंिनू (म्िणजे नक्की कोठून कोठे ि े

आर्च्या आकलनाबािरेचे िोिे) र्िाणार्या सर्व प्रकारच्या र्ार्यािंचा पाढा 

र्ाचला जाई. त्यािंि ईशान्य र्ोसर्ी र्ारे – नैऋत्य र्ोसर्ी र्ारे र्गैरे दािी 

हदशािंना र्ोकाट सटुलेले र्ारे असि. त्याचप्रर्ाणे ओले र्ारे, कोरडे र्ारे अशी 

पण नािंर्े र्धनू र्धनू पेरलेली असि. त्यािंचे र्णवन करिा करिा आहण आर्च्या 

डोक्याि िे र्ारे घसुर्िा घसुर्िा बाई िंच्या घशाला कोरड पडून डोळ्यािंच्या 

कडा ओलसर बनि, पण आर्च्या थिंड र्ेंदपूयांि पोिोचायला र्ात्र िे बेटे 

घाबरि ! बाईनी ‘खारे र्ारे’ म्िटल े कीं र्ला नेिर्ीच ‘एहप्रल फूल’ 

करण्यासाठी कोणीिरी हर्ठाचे पाणी प्यायला हदल्यासारखे र्ाटे; र् र्िलई 

र्ार्यािंचा, र्िलबीपणाशी कािीिरी घहनष्ठ सिंबिंध असार्ा अशी शिंका येई. 

खरी र्जा येई िी ि ेर्ारे नकाशार्र भरिािंना ! रिंगीबेरिंगी बाणािंचे आर्च्या 

नकाशार्र हठकहठकाणी िुिंबळ यधु्द सरुूिं  असे, आहण जीर् र्ाचर्ण्यासाठी 

सारे जण सािंपडेल त्या हदशेला सैरार्ैरा धािंर्ि असि. 
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  बाणांचे तंुबळ युद्धं 
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 िी झाली भलूिंबािंिील र्ार्यािंची कथा (पथृ्र्ी गोल नसनू लिंबाकृिी 

आि ेि ेकोणािरी र्िाभागाने कोठेिरी हसध्द केलेले असिािंना, जनु्या नािंर्ाला 

हचकटण्याचािं ह्ािंचा (!) िा िट्ट कािं कोणजाणे !) 

 सिंस्कृि हकिं र्ा र्राठी काव्याचा िास सरुु झाला कीं, िर र्ार्यािंना अगदी 

ऊिच येई जण ूकािंिी ! फुलािंचा सगुिंध पसरर्णारे र्ारे काय, हप्रयकराच्या 

भेटीला गेलेले काय, अिंगाला (की हप्रयेच्या अिंगाशी) झोंबणारे र्ारे काय, 

आहण काय काय! बाळयाच्या प्रेर्ािंि पडलेल्या हकशीची र्ात्र – ि े सारिं 

र्ार्यािंचिं काव्य आपल्यार्रूनच घडििं आि,े अशी ठार् सर्जिू असे. िे सारिं 

र्ार् यािंचिं काव्य हर्टक्या र्ारीि ऐकणारी हकशी - नकुत्याच डुलकी लाग ू

पिाणार्या अस्र्ाहदकािंना कोपरखळी र्ारून जागे करी आहण हर्चारी ‘काय 

र्ाटििं गिं िलुा ि ेसारिं ऐकिािंना? ? आर्च्या थिंड डोक्यािंिनू र्ग गरर् उत्तर येई 

- “गरर्ागरर् कािंद्यािंची भजी खार्ीशी र्ाटिाि”दसुरिं काय? 

 शास्त्रािंचे र्ारे िर म्िणे सर्ोरासर्ोर असलेल्या हखडक्यािंर्धनू र्िाि – 

(जे आम्िाला कधीच हदसले नािीि) पण ऐकून र्ोठिं कौिकु र्ाटे. शरीराच्या 

आकाराला साजेसिं असणारिं डोकिं , र्ग उन्िाळ्यािंि र्ेग र्िंदार्णार्या 

घडयाळाच्या लिंबकाप्रर्ाणे एकशेअैंशी अिंशाच्या कोनािंिनू हफरून येई. 

उजव्या हखडकीि दृष्टीस पडे िी ‘ब’ िकुडीच्या र्गाविनू दािंि हर्चकून ििंसणारी 

नली आहण डाव्या हखडकीि हदसे िो घिंटा बडर्णारा हर्ठ्ठल. आिा र्ारे 

हर्ठ्ठलाकडून नलीकडे सरळ र्िािाि कािं नलीकडून हर्ठ्ठलाच्या हदशेने र्ि 

रेिेि जािाि ि ेआम्िाला कसिं हदसणार? िे एक नली आहण हर्ठ्ठलच जाणे! 
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शास्त्राच्या र्गावि आर्चा प्रर्ेशिी धरु्केि-ूइिकाच दहुर्वळ असे म्िणा ! पण 

अशा र्ेळीिी ‘र्ायहुर्जन’ एकदर् थािंबर्नू थािंबे र्ास्िर एकाएकी पचृ्छा 

करीि ‘काय आज इकडे कुठे र्ारे र्ािू लागले आपले” ? आहण र्ग िासाला 

येण्याची केर्ढी घोडचकू केली ि ेर्ागािून लिािंि येई. 

 अशा या हर्ियािंच्या र्ार्टळीि सािंपडि, एकेका र्गावच्या भोर्र्यािंि 

अनेकदािं अडकि आहण शाळेिल्या बाकी र्ार्यािंर्र र्ाि करीि करीि 

आर्ची िी हशिणनौका, र्ायकृुपेनेच का िोईना अखेर हशिणाच्या 

हकनार्याला लागली. आिा र्ार्यािंचा आहण आपला कािंिीिी सिंबिंध नािी 

आहण त्यािंचिं पनु्िािं नािंर्िी काढायचिं नािी असा त्याचर्ेळी र्नाशी हनिय करुन 

टाकला. 

 िरीपण !!! र्ारे र्िाणे अजनू सिंपषु्टािंि आले नव्ििेच ! र्ध्यिंिरीचा 

काळ िी र्ादळापरू्ीची शािंििा ठरली. आहण .. एक हदर्स आर्च्या 

प्रेर्प्रकरणाची “र्ािाव” र्ार्याबरोबर उडि उडि आर्च्या बिंधरुाजािंच्या 

कानािंर्र आदळली. झाल े.. घरािंि र्ार्टळी उठू लागल्या; शब्दािंची र्ादळे 

र्ाज ूलागली. (पेल्यािंिल्या र्ादळािंसारखी म्िटलिं असििं, पण म्िणजे काय 

कोण जाणे !) अखेर आर्च्या भार्ी र्राच्या र्ात्याहपत्यािंकडून अनकूुल र्ारे 

र्ाहिले म्िणा हकिं र्ा र्ािायनािंि बसनू केलेली आर्ची िपियाव फळाला 

आली म्िणा, आर्चे दोनाचे चार िाि िोण्याचे अखेर ठरले. झाले ! बािर्ी 

र्ायरेु्गाने पसरून कणोपकणी झाली सधु्दािं! 
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 पण आिापयांिच्या या सार्या र्ार्यािंर्र र्ाि केली िी आर्च्या 

पहिराजािंनी! हर्र्ािसर्ारिंभ पार पडण्याच्या आिंिच िर्ार्ानखात्यािफे, 

र्ार्यािंर्र सिंशोधन करण्याच्या उच्च हशिणासाठी त्यािंची हनर्ड करण्यािंि 

आली; आहण लग्नानिंिर िाबडिोबच हनघार्े लागणार असल्याने, 

‘र्ार्यार्रची आर्ची िी र्राि’ (खर्या अथावने ! लािहणक नव्ि े!) परू्ेकडून 

पहिरे्कडे र्ािू लागली. 

  

 आिािं बोला ..... आिािं काय म्िणाल िमु्िी ‘र्ार् यािंशी’ असलेल्या 

र्ाझ्या या लाग्याबािंध्यािंना ?  
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लेखांक ३ 

त्रनसगापची मनोहारी त्रकमया  

 

 

पाश्वपभूमी 

हनसगवरम्य हठकाणािंचिं र्ला लिानपणापासनूच अत्यिंहिक आकिवण िोििं. 

उिंच उिंच डोंगर, पाण्यानिं ओसिंडणारे िलार्, उिंचार्रून कोसळणारे धबधबे, 

घनदाट झाडी असलेली जिंगलिं आहण हिरर्ीगार शेििं, अशा सगळ्याच गोष्टी 

भरुळ पाडीि. 

 ढगािंचा गडगडाट, हर्जािंचा कडकडाट हकिं र्ा र्ोठर्ोठया गारािंचा 

पाऊस, काळिंकुट्ट झालेलिं आकाश, अशा हनसगावच्या चर्त्कारािंचिंिी एक 

अनाहर्क, भीिीदायक पण अदभिू आकिवण र्ाटे. पौहणवरे्चिं चािंदणिं हकिं र्ा 

टपोरा चिंद्र बहघिला की र्न उगीचच सैरभैर िोई. अिंगाला झोंबणारा पिाटेचा 

गार गार र्ारा, हिरर्ळीर्र जर्नू उन्िाि हिर्यासारखे चर्चर्णारे दिंर्हबिंद,ू 

पार्साळ्याि अचानक दशवन दणेारिं इिंद्रधनषु्य,अशा हनसगावच्या सगळ्याच 

चर्त्कृिी र्ारिंर्ार अनभुर्ाव्याि असिं आर्जूवन र्ाटे. 
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 िे हनसगवप्रेर् आहण आर्ड, परदशेी रिायला गेल्यार्र िर खपूच 

र्ाढली. इिंग्लिंडसारखा दशे म्िणजे खर्या अथी हनसगवसौंदयावची लयलटूच. 

शिरापासनू रै्ल दोन रै्ल दरू गेलिं, की हनसगवसाहन्नध्य सरुूच. त्यािनूिी, 

प्रत्येक ऋिरू्ानाचिं सौंदयव र्ेगळिंच. कधी हिरर्ीगार शेििं, कधी र्ोिरीच्या 

हपर्ळ्या जदव फुलािंनी डिंर्रलेली हपर्ळी शेििं, रिंगीबेरिंगी रानफुलािंचे िाटर्े 

आहण हिरव्या लाल र्िृर्ेली. त्यार्ळेु बघणार्याचिं र्न िरखनू गेलिं नािी िरच 

नर्ल. हनसगावची हर्हर्धरिंगी रूपिं आहण अदभिु हकर्या अनभुर्िािंना र्नाि 

नेिर्ीच असिंख्य हर्चारािंची दाटी िोई – अशा बेचैनीर्धनूच शब्दबद्ध झालेले 

कािी अलौहकक अनभुर् आहण हर्चार. 

  
मोहरीच्या त्रपवळया जदप फुलांनी डंवरलेली त्रपवळी शेतं 
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  रानफुलांचे ताटवे 
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त्रनसगापची मनोहारी त्रकमया 

 बािरे हिर्र्िावर् सरुुिं  िोिो आहण र्ाझिं र्न आनिंदानिं कािंठोकािंठ भरून 

येििं. आकाशाचा धरणीशी चाललेला िो खेळ, र्ाझ्या आर्डत्या हखडकीि 

बसनू र्ग र्ी िासन िास पिाि रिािे. 

 आकाशािंिनू पािंढर्याशभु्र कणािंची उधळण र्कु्तिस्िानिं चालूिं असिे. 

जणकूाय पथृ्र्ीला भेटायला हनघालेली असिंख्य आकाशबाळेच ! थोडयाच 

रे्ळाि अर्काशािंि त्यािंचे आकार र्ाढू लागिाि, त्याबरोबर र्ेगिी र्ाढिो 

आहण र्ग खेळाला खरा रिंग भरू लागिो. लपाछपी, छापापाणी करिा करिा 

हगरक्यािंना सरुुर्ाि िोिे. स्र्िःभोर्िी हगरहगरिािंना हभडूिंना खो हर्ळूिं 

लागिाि........ आहण अखेर खळे र्िंदार्िो...... सारे हभडू िरिाि, 

धरणीर्ािेचे पाय धरिाि. पथृ्र्ी ििंसिे..... आकाशाला राग अनार्र िोिो ...... 

र्ग ......अहधक गटुगटुीि बाळािंचा दसुरा थर्ा नव्या जोर्ानिं पाठर्ला 

जािो...... नर्े हभडू नर्ा राज ........आहण अखेर शरणागिी ! 

आर्िवनािंर्ागनू आर्िवनिं चाल ूअसिाि-सिंपि असिाि आहण खेळाडू 

थकून भागनू शरण जाि असिाि. अखेर िपृ्तीचिं आर्रण पािंघरून पथृ्र्ी 

त्याखाली दडून बसिे. गगनाला हर्जयोन्र्ाद चढिो.....त्यार्ळेु पनु्िािं एकदािं 

धािंर्पळ, पळापळ, गदी आहण र्ग सारिं शान्ि ! 

 हनसगावचा खळे अखेर थािंबिो. काय र्जा असिे त्या खेळािंि ! र्न धुिंद 

बननू जाििं. हिर्ाच्या त्या हगरक्यािंबरोबर र्नाची पण र्ोठर्ोठी आिंदोलनिं चाल ू
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असिाि. र्ाटििं .... उठार्िं .. नाचि बागडि बािरे जार्िं ... िे पािंढरेशभु्र, र्ऊ 

र्लुायर् कण अिंगार्र झेलार्ेि. आपलिं र्य हर्सरून त्या हिर्बाळािंबरोबर 

िरे्ि खपूखपू हगरक्या र्ाराव्यािंि आहण र्ग थकलेल्या र्नानिं आहण शरीरानिं 

त्या रुपेरी र्ऊ र्ऊ गाहलच्यार्र र्नसोक्त लोळार्िं. पण ! सर्ाजाच्या आहण 

खोटया प्रहिषे्ठच्या बिंधनािंनी जखडल्या गेलेल्या र्ला, त्यापैकी कािीच करिा 

येि नािी. नसुििंच र्ग र्ी डोळ्यािंनी त्या सौंदयावचिं आकिं ठ पान करिे आहण 

र्नःपटलार्र कल्पनाहचत्रे रेखाटिे. 

  

त्रहमवषापवानंतरची काही त्रवलोभनीय दृश्ये 

 



a 

48 
 

 

 अशाच एका सकाळी हदर्साच्या लर्कर लागलेल्या चािूलीनिं र्ला 

जाग येिे. इिर र्ेळी लपि छपि आिंि हशरणारे प्रकाशहकरण आज भल्या 

पिाटेच र्ाझ्या पािंघरुणाशी चाळा करायला लागिाि. नाईलाजानिं आळोखे 

हपळोखे दिे र्ी उठिे आहण सिंर्यीप्रर्ाणे पडदा बाजलूा सारिे. र्ात्र ..... 

बािरेचिं दृष्य पिािाच नेत्र हर्स्फाररि िोिाि .... नजर हखळून रिािे. काय 

असििं त्या दृष्यािंि ? रात्रीच्या काळोखािंि पथृ्र्ीर्रुन कोणीिरी जादचूी कािंडी 

हफरर्नू हिचिं जादनूगरीि रूपान्िर केलेलिं असििं. त्या नगरीर्धली र्स्िनू र्स्ि ू

पािंढर्या शभु्र आर्रणाखाली दडून बसलेली असिे. जणकूाय चिंदरेी रिंगाि 

बडुर्नू बािरे काढलेली रुपेरी दहुनयाच ! त्या धर्लनगरीर्धली सगळी घरिं, 

रस्िे आहण हिरर्ळ सधु्दािं पािंढर्या शभु्र र्स्त्राखाली शान्िपणे हर्श्रािंिी घेि 

असिाि. र्िृािंचे शेंडे आपले चर्चर्णारे साज सिंभाळीि उभे असिाि. त्या 

सौंदयावची जाद ूकािी औरच असिे. र्ाटििं .....त्या जादनूगरीची राजकन्या 

बनार्िं. आपल्या इर्ल्या इर्ल्या पिंखािंनी खपू भरार्या र्ाराव्यािंि. िलकी 

िलकी पार्लिं टाकीि – त्या पािंढर्या शभु्र र्स्त्राला धक्कािी न लार्िा 

र्नसोक्त हििंडार्िं...पण ! पण !! प्रत्यिाि िसिं कािीच घडि नािी. 
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त्रहमनगरीकडे बघतांना मी 
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अिंगार्र आलेला एक नाजकु कर्डसा र्ाझ्या या गोड गोड स्र्प्नािंचा 

भिंग करिो. आपल्या प्रखर आहण प्रभार्ी िस्िािंनी रहर्राज, पथृ्र्ीनिं 

पािंघरलेल्या त्या हिर्र्स्त्राची हचरफाड करीि असिो. रात्रीच्या खेळानिंिर, 

आकाशानिं धरणीला बिाल केलेल्या त्या सुिंदर र्स्त्राचे अर्शेि जण ूआपल्या 

सिस्त्र करािंनी नष्ट करू पिाि असिो. त्या "र्स्त्रिरणानिं" केहर्लर्ाण्या 

बनलेल्या धरेची- लज्जारिणाची शेर्टली धडपड चाल ू असिे. 

अखेर....कणाकणािंिनू हनराशेचे अश्र ूओघळू लागिाि. 

 पथृ्र्ीची अशी दारूण हर्टिंबना बघण्याची र्ाझी इच्छा नसल्यानिं, र्ी 

डोळे गच्च हर्टून हखडकीपासनू हर्ष्पण्ण र्नानिं दरू सरकिे. पण पडदा 

उघडिाच डोळे हदपर्नू टाकणार्या पािंढर्या जादनूगरीनिं र्ात्र र्ाझ्या हृदयािंि 

कायर्चिं घर केलेलिं असििं ! 

 क लेंडरच्या उडणार्या पानािंबरोबर आहण चोरपार्लािंनी सरकणार्या 

हदर्सािंबरोबर हनसगावची अशी हकिीिरी रूपिं आहण खेळ र्ी पिाि असिे.  

 हशहशराची चािूल लागिाच, थकल्या भागल्या शरीरानिं आपल्या 

साजशृिंगाराचा पालापाचोळा करुन फेकून दणेारे आहण निंिर त्या शृिंगारिीन 

कायेची लाज र्ाटून, र्सिंिागर्नाकडे डोळे लार्नू बसलेले हकिीिरी र्िृ र्ी 

पाहिले आििे. हशहशराच्या शापाबरोबरच, र्सिंिाच्या आगर्नाचा उश्याप 

हर्ळर्ला आि ेया बेटयािंनी म्िणनू बरिं ! नािीिर ...... त्यानिंिर, नर्लेण्यािंनी 

पलुहकि झालेली त्या र्िृािंची कोर्ल काया पाहिली, की अगदी िरे्ा 

करार्ासा र्ाटिो त्या र्िृपल्लर्ािंचा! 
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चार ऋतंूमधली त्रनसगापची मनमोहक रुपे 
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 आकाशाि शेकडो रिंगािंची उधळण करणारा सयूोदय आहण सयूावस्ि 

असेच र्ला हप्रय र्ाटिाि. एकच सयूव पण हदर्सभराच्या आपल्या प्रर्ासािंि 

हकिी भार्नािंचिं दशवन घडर्िो. उगर्िीच्या सयूावकडे पिािािंना जो उत्साि, जे 

र्ािंगल्य, जी प्रसन्निा र्ाटिे, िी कलणार्या हदर्साबरोबर अहधकाहधक िीव्र 

िोि जािे की काय कोणजाणे. र्ार्ळिीच्या सयूावचिं आहण सौम्य िोि 

जाणार्या पहिरे्च्या हकरणािंचिं सौंदयव िरी कर्ी थोडिंच असििं? पार्सािंि हभजनू 

कधीनर्ि बािरे येणार्या इिंद्रधनषु्याच्या रिंगािंची जाद ू िरी कोणत्या शब्दाि 

र्णवन करणार ? 

 आकाश काळ्याकुट्ट ढगािंनी भरुन आलिं की र्ाझ्या हृदयाकाशािंि पण 

नेिर्ीच हर्चाररे्घािंची गदी जर्िे. रुद्रार्िार धारण करुन हर्द्यलु्लिािंनी आहण 

घनगजवनािंनी भयभीि करणारा र्ेघराज हजिका र्ला हप्रय र्ाटिो, हििकाच 

पार्साच्या हझर्हझर्त्या सरी ओघळणारा र्रुणराजिी र्ोहिनी घालिो. चिंद्राचिं 

शीिल चािंदणिं बेचैनी आहण िुरिूर र्ाढर्ििं, िर काळोख्या रात्री चर्चर्णार्या 

िार्यािंची र्जा पिािाना र्ी सार्या हर्र्श्ाचा सिंचार करून येिे. सागराला 

येणार्या भरिी-ओिोटीच्या फें साळणार्या लाटािंनी हजिकिं  र्न उचिंबळून येििं, 

हििकिं च हनसगवसुिंदर अशा स्र्च्छ आहण शधु्द जलाशयाकडे पािून शान्ि 

बनििं. 
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फें साळणार्या लाटांशी त्रहतगूज 
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हनसगावची िी आहण अशी हर्हर्ध रुपिं पाहिली की र्न िुरिुरििं, िलकिं  

फुलकिं  बनििं, प्रत्येका प्रसिंगाचा, दृष्याचा अथव उलगडून पिार्ासा र्ाटू लागिो. 

िे िण पनुःपनु्िा जगार्ेसे र्ाटायला लागिाि. पण िे कधीच शक्य नसििं. 

कारण िािािनू हनसटलेले िण परि येण्यासाठी थोडेच असिाि? 

 र्ग र्ाटििं बस्स ! िािािंि कुिं चला घ्यार्ा आहण िी सारी दृष्यिं, ि ेसारे 

प्रसिंग असेच्या असे क नव्िासर्र हचिारार्ेि. पण ! र्ाझ्या रिंगपेटीि असलेला 

एकिी रिंग र्ाझ्या र्नास उिरि नािी. काय रिंगर्ायचिं असििं र्ला ? 

हिर्नगरी..... त्यासाठी लागणारा पािंढरा रिंग र्ाझ्याजर्ळ नसिोच। कारण 

त्यािंि सयूावचिं िेज, चिंद्राची शीिलिा, पार्साचा ओलार्ा, आकाशाची 

र्लुायर्िा – सारिं सारिं उिरायला िर्िं असििं र्ला ! आकाशाचे िणोिणी 

बदलणारे रिंग, उगर्त्या सयूावचा नेत्र हदपर्णारा प्रकाश, दर्ाहबिंदरू्धली चर्क, 

आकाशािंिनू कोसळणारी हिर्बाळिं – प्रत्येका रिंगाला र्ाझ्या दृष्टीनिं अथव 

असायला िर्ा असिो. आकारािनू भार्ना प्रकट व्िायला िव्या असिाि 

आहण कलाकृिी सजीर् दखेणी बनायला िर्ी असिे. पण ददुरै्ानिं िे सार्थ्यव 

र्ाझ्या कुिं चल्यािंि नसििं. फक्त र्नािंि खपू कािीिरी असििं. 

 र्ग र्ाटििं . . . हनदान सप्तसरुािंर्धनू िरी हनसगावबद्दलच्या या भार्ना 

व्यक्त करण्याचिं सार्थ्यव र्ाझ्यािंि यार्िं. हनरहनराळ्या र्ाद्यािंच्या िारा छेडाव्यािंि, 

िबल्याचा ठेका लार्ार्ा आहण स्र्रािंर्धे परेुपरु र्ाधयुव ओिनू– र्नाचे बिंध 

खलुे करुन, सरू आहण भार्ना यािंचा र्कु्त आहर्ष्कार करार्ा . . पण िसिंिी 
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कािंिी घडि नािी. अहधक िाणल्या गेलेल्या र्नाच्या िारा िटुिाि र्ात्र ! पण 

स्र्र आिल्या आिंिच हर्रिाि आहण भार्ना अखेर अव्यक्तच रिािाि. 

 रिंगसिंगिी आहण सरूसिंगिीशी शरणािंगिी पत्करल्यार्र र्ग कहर् 

बनार्सिं र्ाटायला लागििं. खपू खपू कािीिरी हलहिण्याची इच्छा िोिे; 

शब्दािंर्धे प्राण ओिार्ेसे र्ाटिाि. जे जे आजपयांि पाहिलिं, र्नाि साठर्लिं 

आहण अनभुर्लिं िे काव्याच्या बळार्र सजीर्-साकार बनर्ार्िंसिं र्ाटििं. पण 

! िेिी अखेर न जर्णारिंच असििं, कारण कर्ीची आहण र्ाझी जाि एक 

नसिेच. 

 र्ला जे र्ाटििं िे र्ी इिरािंना दाखर् ूशकि नािी, सर्जाऊन दऊे शकि 

नािी आहण र्ाझ्यासारखिंच इिरािंना र्ाटििं कीं नािी ि ेजाणनूिी घेऊ शकि 

नािी. 

 हनसगावच्या साहन्नध्याि – खर्या कलार्िंिाच्या र्नािंि उसळणार्या 

भार्ना र्ी सर्ज ूशकि असिे, िसिंच सिंगीिकाराचिं िलेार्णारिं र्निी. कोर्ल 

कहर्हृदयािंि उठणारे नाजकु िरिंग दखेील र्ला जाणर्िाि- त्यार्ळेु यापैकीं 

कािंिीिी करिा आलिं नािी – साध्य झालिं नािी िरी आिा र्ी असर्ाधानी र्ात्र 

नसिे. कारण या सर्ाांचा आनिंद दणेारिं, अहधक सर्ाधानी बनर्णारिं, असिं 

र्ौल्यर्ान कािंिीिरी र्ला नव्यानिं गर्सलेलिं असििं – 

िे म्िणजे: हनसगवसौंदयािील काव्य, सिंगीिाची र्ाधरुी, आहण उत्तर् 

हचत्रकृिी या सर्ाांचा एकत्र आस्र्ाद घेिा येईल, असिं: त्रवशाल रत्रसक मन !  
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लेखांक ४ 

फुलांच्या भाषा आत्रण भावना 

 

 

पाश्वपभूमी 

र्ला र्ाटििं ‘फुलिं’ न आर्डणार्या व्यक्ती जगाच्या पाठीर्र हर्रळाच 

सापडिील. रिंग गिंध, सगुिंध आहण सौंदयव या सगळ्या हर्शेिणािंच्या पररसीर्ा, 

हर्हर्ध फुलािंर्धे आढळिाि. शोधायला गेलिं िर फुलािंर्ध े फार र्ोठिं 

ित्र्ज्ञानिी दडलेलिं आि.े आयषु्याचा आनिंद भरभरून लटुण्याचिं ित्त्र्ज्ञान, 

सकारात्र्क दृष्टीकोन ठेर्नू जगाकडे आकािंिािंनी बघण्याची उरे्द, र्नःशािंिी, 

सर्ाधान हर्ळर्नू दणे्याची िाकद. आहण आणखीिी हकिीिरी. 

 पाहिर्ात्य लोकािंनी त्यादृष्टीनिं फुलािंच्या हर्हर्ध जािींर्र बरिंच 

सिंशोधन करुन, प्रत्येक फुलाची भािा आहण त्यािंच्यार्धली भरुळ घालणारी 

अहििीय जाद ूयािंचिं हर्शे्लिण केलिं आि.े म्िणनू िर हनरहनराळ्या प्रकारच्या 

भार्ना व्यक्त करण्यासाठी, प्रत्येक प्रसिंगानरुूप (लग्नसर्ारिंभापासनू 

अन्त्ययाते्रपयांि) हर्हशष्ट प्रकारच्या फुलािंचे गचु्छ दणे्याची प्रथा, पहिर्ी 

दशेािंर्धे दृढ झालेली आि.े  
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 फुलािंच्या अिंिरिंगाबद्दल र्ी जे थोडिंसिं जाणनू घेण्याचा प्रयत्न केला 

आि,े त्यानसुार प्रत्येक दशेार्धली हर्हशष्ट फुलिं िी खरोखरीच हिथल्या 

लोकािंच्या र्नाची आहण सिंस्कृिीची प्रहिहबिंबिं असार्ीि. म्िणनूच इिंग्लिंडच्या 

र्ास्िव्याि, हिथली अप्रहिर् सौंदयावनिं नटलेली फुलिं पाििािंनािी र्ला नेिर्ी 

हर्लायिी फुलिं आहण भारिीय फुलिं यािंचा िलुनात्र्क दृष्टीकोनािनू हर्चार 

करार्ासा र्ाटे. त्यािनूच साकारलेल्या आहण प्रत्यि अनभुर्लेल्या भारिीय 

फुलािंच्या कािी सखुद आठर्णी.  

 

 

फुलांच्या भाषा आत्रण भावना 

 फुलदाणीि आकिवक रचनेनिं र्ािंडून ठेर्लेली हिस न्थोर्र्ची फुलिं 

र्ार्याच्या झळुुकेबरोबर िलि िोिी आहण त्यािंचा र्िंद सगुिंध, हपर्ळ्या 

शेर्िंिीची आठर्ण करून दिे िोिा. इिंग्लिंडच्या र्ास्िव्यािंि, र्ेगर्ेगळ्या 

ऋिूिंर्धे फुलणार्या रिंगीबेरिंगी फुलािंची उधळण पाहिली, की िणभर 

खरोखरीच भान िरखनू जाििं. हर्शेििः उन्िाळ्यािंि प्रत्येकाच्या दारापढेु 

फुललेले रिंगीबेरिंगी फुलािंचे िाटर्े पाहिले, की अनेक रिंग हर्सळून खेळलेल्या 

रिंगपिंचर्ीची आठर्ण झाल्यार्ाचनू रिाि नािी. फुलािंच्या िरी हकिी िर्िा, 

हकिी आकार आहण हकिी प्रकार !  
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 शेकडो रिंगािंचे गलुाब, टयहूलप्सच्या रेशर्ासारख्या र्ऊर्ऊ 

अधोहन्र्लीि टपोर्या कळ्या, िािंबड्या-पािंढर्या-हपर्ळ्या-केशरी-जािंभळ्या 

रिंगािंचे ग्लाहडओलायचे उिंच उिंच िरेु, भरगच्च पाकळ्यािंची दाटीर्ाटीनिं र्ािंडणी 

केलेले डौलदार डेहलयाज,् हपर्ळ्या जदव रिंगाची भरुळ पाडणारे नाजकु 

ड फोहडल्स.... आणखी हकिीिरी ! त्या फुलािंना पाहिलिं की दृष्टी हखळून रिािे, 

र्न प्रसन्न बनििं आहण रिंगािंचिं खपू आकिवणिी र्ाटििं.   

इगं्लंडमध्लल्या रंगीबेरंगी फुलांच्या ताट्वयांसमवेत मी  
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आकषपक त्रवलायती फुलं 
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 पण ! लगेच र्नाि हर्चार येिो की त्यािंचा र्नार्र कायर्चा ठसा का 

उर्टि नािी? सौंदयावची खरी साथवकिा िहणक सखुापरुिी, सर्ाधानापरुिी 

र्यावहदि थोडीच आि े? हचरकाल अन्िःकरणािंि जे हटकेल िेच खरिं सौंदयव 

नव्ि ेका ? र्ाटििं – िी फुलिं इिकी सुिंदर असनूिी र्नाची परेुशी पकड कािं घेि 

नािीि? र्ारिंर्ार र्ला त्यािंची आठर्ण कािं िोि नािी ? त्यािंचिं सौंदयव र्ाझ्या 

अन्िःकरणािंि खोलपयांि जाऊन पोिोचिच नािी का? इथल्या लोकािंच्या 

स्र्भार्ाचिं या फुलािंशी साधम्यव असेल कीं काय ? जर्ळ असलिं की खपू प्रभार् 

पाडायचा आहण दरू गेलिं की पार पार हर्सरुन जायचिं. अशा एक – ना अनेक 

प्रश्ािंची र्नािंि गदी िोिे, दृष्टी िलुनात्र्क बनिे, परू्वस्र्िृी जागिृ िोिाि आहण 

िळूिंिळूिं हर्चारर्लयिं र्ोठी र्ोठी बननू उत्तरिं सापडायला लागिाि. 

 भारिािली म्िणजे आपल्या दशेािली फुलिं र्ी नसुिी पाहिलेली 

नािीि, िर अनभुर्लेली आििे. र्नाच्या खोल खोल कप्यािंि त्यािंच्या स्र्िृी 

सािंठर्नू ठेर्ल्या आििे. िी साधी आििे – कदाहचि त्यािंना परेुसे आकिवक 

रिंगिी नािीि – पण त्यािंचा सगुिंध अजनू नाकािंि दरर्ळिो आि,े रुपिं डोळ्यािंि 

आििे, कोर्ल स्पशव िािािंना जाणर्िो आि ेआहण आठर्णी र्नािंि घोळि 

आििे. हर्लायिी फुलािंकडे पाहिलिं की – रिंगीबेरिंगी झळुझळुीि कपडयािंनी 

नटून सजनू आहण अिंगार्र दागदाहगन्यािंचा श्रुिंगार चढर्नू, उत्सर्ािंि 

हर्रर्णार्या कृहत्रर् र्ाणसािंची – आठर्ण िोिे. आहण भारिीय फुलिं ? स्र्िःचिं 

आयषु्य दसुर्यासाठी खची घालणार्या हकिं र्ा – स्र्िः साधेपणानिं रािून 
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जगासाठी जीर्नसर्वस्र् अपवण करणार्या साधसूिंिािंचीच उपर्ा द्यायला िर्ी 

त्यािंना ! 

 

 

 
भारतीय फुलं (१) 
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 भारिीय फुलािंच्या नसुत्या आठर्णींनी दखेील र्न अनेक र्िां 

भिूकाळािंि जाििं, स्र्िृींच्या पाकळ्या उर्लनू एकएक फूल आपली आठर्ण 

िाजी बनर्नू त्यािंचा सगुिंध पसरर्ििं. कशाकशानिं बजुायच्या नािीि त्या 

आठर्णी ! हर्चारािंचिं खिपाणी हर्ळालिं नािी िर आठर्णींची िी फुलझाडिं 

थोडीशी खरुटी बनिील कदाहचि, पण शेर्टपयेंि िग धरिील ! 

 हर्लायिेर्धल्या हर्हर्ध रिंगी गलुाबािंच्या िाटव्यािंर्धनूिी र्ाझ्या 

र्नािंि घर करुन बसला आि े िो – पार्सानिं नािून हनघाललेा, पािंकळी 

पािंकळीिनू हनथळि असलेला, कािंटेरीच, पण सगुिंधानिं धुिंद बनर्णारा - र्ऊ 

र्लुायर् स्पशावचा गलुाबी गलुाब ! रोज सकाळी जाग आली की ........ आज 

गलुाबार्र हकिी फुलिं असिील बरिं ... िा हर्चार र्नािंि येई. फुललेल्या 

फुलािंच्या गळणार्या पािंकळ्या झेलनू, लिानपणी आम्िी त्या खायचो – जण ू

त्यािंचिं सौंदयव कायर्चिं शरीरािंि सािंठर्नू ठेर्ण्यासाठी. दोन िीन हिरव्यागार 

पानािंर्धनू अधवर्ट डोकार्णारी कळी केसाि अडकर्िािंना, काय अहभर्ान 

आहण धन्यिा र्ाटायची ... आर्च्या गलुाबार्रचिं फूल ! 
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 खपू खपू फुलिं हनघायला लागली, की त्यािंच्या त्या र्खर्ली पािंकळ्या 

कापनू आम्िी बाटलीि भरुन ठेर्ायचो. कधी कधी र्ाटायचिं, त्यािंि िूरिा 

गुलाबी गुलाब 
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िोिी, व्यर्िार िोिा-पण अखेर फुलािंचिं जीर्न साथवकी लार्ण्याचाच व्यर्िार 

नव्ििा कािं िो ? 

 सुिंदरिेच्या सार्या कल्पनािंचिं र्रदान हर्ळालेला गलुाब र्गळला िरी 

बाकी भारिीय फुलािंचिं सौंदयवदखेील कािंिी कर्ी नािी. 

 पिाटेच्या प्रसन्न र्ेळेला पाररजािकाच्या नाजकु फुलािंचा सडा 

पाहिला, की अिंगार्र रोर्ािंच उभे रिाणार नािीि असा र्राठी र्ाणसू हर्रळाच 

! आपल्या केशरी दठेािंर्र उभारलेला पािंढर्याशभु्र पाकळ्यािंचा हपसारा काय 

शोभनू हदसिो या फुलािंना ! र्ाटििं ... िी नाजकूिा, कोर्लिा अशीच कायर् 

हटकून रिार्ी – िी पिाट कधीच सिंप ूनये – सयूवहकरणािंचिं या फुलािंना कधी 

दशवनच घडू नये. पण ! पण !! झाडाखाली हर्खरुललेी िी सारी नाजकु फुलिं 

िािािंनी हटपनू घेण्यािंि िासन िास घालर्ीि असे र्ी. र्िृ िलर्नू-त्यार्रून 

टपकणारी फुलिं म्िणजे र्ोत्याच्या सरािंर्धनू ओघळणारे र्ोिीच र्ाटि. स्र्गावि 

िोणार्या पषु्पर्षृ्टीची कल्पना-पाररजािकाच्या या र्िावर्ार्रूनच कोणा 

कर्ीला सचुली असल्यास नर्ल नािी. दरे्ार्र ‘लि’ र्िाण्यासाठी िजारोंनी 

गोळा केलेली िी नाजकु फुलिं, बोटािंच्या टोकािंर्र केशरी रिंग आणल्याहशर्ाय 

रिाि नसि. 

 रार्र्िंहदराच्या दारी असललेिं बकुळीचिं झाड असिंच र्ला र्ेडिंहपसिं 

बनर्ी. हचर्टीनिं सिज उचलली जाणारी िी इर्ली इर्ली फुलिं गोळा करुन 

त्यािंच्या र्ाळा गुिंफायच्या. पण त्या स्र्िःच्या केसािंि न र्ाळिा दसुर्यािंच्या 

केशरचना सशुोहभि करायच्या, िा र्ाझा एकेकाळचा अहिशय आर्डिा छिंद 
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िोिा. आपल्या अपरु्या सौंदयावची उणीर्, र्धरु सगुिंधानिं भरुन काढणारी 

बकुळ ! जीर्न साथवकी लागल्यानिंिर सकेुल पण सगुिंध सोडणार नािी ! 

 जाईजईुच्या र्ािंडर्ार्र भरदपुारी आपले डोळे गच्च गच्च हर्टून 

बसलेल्या असिंख्य कळ्या बहघिल्या की – जगाकडे एकदा िरी या डोळे 

भरून पिाणार आििे की नािी असा सिंभ्रर् पडे. र्ग िळूिंिळूिं उन्ििं कलायला 

लागि आहण सिंध्येची चािूल लागिाच हिचिं सौंदयव न्यािाळण्यासाठी आहण 

हिच्या स्पशावच्या लालसेनिं र्ािंडर्ार्रच्या या कळ्या, आपले हर्टलेले डोळे 

िळूच हकलहकले करूिं  लागि. र्sग सिंध्येचा प्रकाश अिंगार्र झेलला रे झेलला 

की िी अधोन्र्ीहलि नेत्रिं खाडकन उघडि. िळूिळू हर्कहसि िोणारिं िे पािंढरिं 

सौंदयव, नजर धुिंद बनर्ी. र्ाटे – या कळ्या अशाच अधवहर्कहसि रिाव्यािंि, 

त्यािंची सारी र्ादकिा नेत्रािंनी हपऊन टाकार्ी आहण हृदयािंि कुठिंिरी 

खोलखोल दडर्नू ठेर्ार्ी. पण िी सारी अधीरिा – िा आभास – लर्करच 

िोकडा र्ाटायला लागे. कारण पणूव हर्कहसि झालेल्या फुलािंचिं सौंदयव आहण 

र्ादकिा त्यापेिा िसभुरिी कर्ी नसे. दपुारच्या प्रिरी बनर्लेला जाईजईुचा 

हकिं र्ा कुिं दकळ्यािंचा गजरा, कलत्या उन्िाबरोबर उर्लायला लागला, की 

त्याचेकडे पिािािंना जो कािी आनिंद िोई आहण औत्सकु्य र्ाटे िे शब्दािंि र्णवन 

करण म्िणजे त्या फुलािंचिं सौंदयव नष्ट करण्यासारखिंच आि.े 
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भारतीय फुलं (२) 
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र्ाझ्या र्नार्र हर्हर्ध भार्नािंचे िरिंग उठर्णारी िी सारी फुलिं ! 

हिरव्यागार – लठ्ठ लठ्ठ पानािंच्या गदीिनू स्र्िःचिं अहस्थत्र् प्रकट करायला 

धडपडणारी बटर्ोगर्याची फुलिं ! त्यािंचा सगुिंध आहण सौंदयव िरी कोणत्या 

शब्दािंि व्यक्त करणार ? पार्साळ्याच्या ओल्या सकाळी परडीभर र्ोगर्याची 

फुलिं िोडिािंना पानािंर्र सािंठलेल्या पाण्याचे जे नाजकु ििुार अिंगार्र उडि 

त्यािंि कायर्चिं हभजि रिार्िंसिं र्ाटे. िसिंच र्ोगरीच्या कळ्यािंचे आहण फुलािंचे 

र्ोठर्ोठे िार बनर्िािंना, ओल्या दठेािंचा सईुर्र जो टच टच आर्ाज िोई, िो 

अजनू कानािंि घरु्ि असल्यासारखा र्ाटिो. 

 शाळेंि जािािंना जोगळेकरािंच्या घरासर्ोरील, फुलािंनी लगडलेला 

सोनचाफा िरी कसा र्नाआड करणार? त्या हपर्ळ्या धर्क फुलािंर्र 

आशाळभिूपणे हखळून रिाणारी आर्ची नजर, अजनू र्ला आठर्िे. र्नाला 

नकळि गदुगलु्या करणार्या सोनचाफ्याला पाहिल्याहशर्ाय हकिं र्ा 

अनभुर्ल्याहशर्ाय त्याचिं सौंदयव हकिी हफकिं  आि े! 

 रहर्र्ारच्या सिलीच्या हदर्शी – नर्ग्रिािंच्या र्िंहदराि जािाना, र्ाझी 

पार्लिं प्रथर् र्ळि िी हिथल्या कृष्णकर्ळीच्या र्ेलीकडे ! बघिािणीच 

पिाणार् याची नजर घायाळ बनर्णारी कृष्णकर्ळ ! काळ्यासार्ळ्याच पण 

िरिरीि नाकाडोळ्यािंच्या आहण रसरसलेल्या बािंध्याच्या नर्यरु्िीच्या 

सौंदयावचा नर्नुाच जण ू ! कृष्णकर्ळीला पिािािंना आहण अनभुर्िािंना 

सिारीच्या गोड गोड सरुािंचे िरिंग उठि रिाि र्नार्र. 
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 हिरव्यागार पदराखाली आपलिं हिरर्िंच सौंदयव झाकून ठेर्ण्याचा प्रयत्न 

करणारा िो हिरर्ा चाफा ! स्र्िःला दडर् ूपिाणार्या त्या चाफ्याला – बेफार् 

करणार्या आपल्या सगुिंधाचिं भानच रिाि नसार्िं बिुधा ! एखाद्या छानशा 

सिंध्याकाळी रणहदव्यािंच्या र्ळ्यािंि हफरायला गेलो, की र्ाझी र्ाटचाल प्रथर् 

हिरव्या चाफ्याकडेच असे. पानािंशी बराच र्ेळ लपिंडार् खेळल्यार्र र्ग 

एखादिं िरी फूल िािी लागेच. िुिंगनू िुिंगनू आहण र्ठुींर्धे गच्च आर्ळून त्या 

कृष्णकमळ 
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कणखर पािंकळ्या दखेील काळ्या पडू लागि पण र्नाची िपृ्ती िोि नसे.... 

र्ाटि रािी ... िा सगुिंध हचरकाल असाच रिार्ा ... आहण र्ग त्या सगुिंधाची 

र्लयिं स्र्िःभोर्िी हनर्ावण करीि स्र्िःलाच िरर्नू बसार्िं ! 

 

 

 
चाफ्याची फुलं  
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 नर्रात्राच्या सरु्ारास बाजारािंि – कलाबिुिंनी चर्चर्णार्या 

हपर्ळ्याजदव आहण पािंढर्या – गलुाबी शेर्िंिीच्या-जाडजडू पण आकिवक 

रे्ण्या हदस ूलागल्या, की दसरा-हदर्ाळी जर्ळ आल्याची चािूल नकळिच 

लागे. गार्ािंि िोणारा एकिी सर्ारिंभ र्ग, शेर्िंिीच्या फुलािंनी गुिंफलेल्या 

िारिरु्यािंहशर्ाय पार पडि नसे. दसर्याचा हदर्स उजाडला की िर रस्त्यार्र 

शेर्िंिीच्या गजर्यािंव्यहिररक्त हदसणारी स्त्री हर्रळाच ! लिान र्लुींपासनू िो 

थेट प्रौढ हस्त्रयािंपयांि - सगळ्याजणींच्या िर्ििेर्िचे्या केशरचना या र्ेण्यािंनी 

सशुोहभि झालेल्या असि. इथिं त्याच जािीि गणल्या जाणार्या 

हिस न्थोर्र्ची अहधक सुिंदर, हटकाऊ आहण र्ोठ-र्ोठी फुलिं पिायला 

हर्ळिाि पण परू्ीसारखिं र्न भारार्नू जाि नािी हकिं र्ा िलेार्ििी नािी. 
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 गणपिीच्या सरु्ारास घरोघर हदसणार्या केर्डयाच्या कणसािंर्धेिी 

कािंिी र्ेगळीच जाद ूआि.े पानापानािंिनू ओिपोि भरलेली िी र्ादकिा ! हजथे 

नागािंसारख्या भयिंकर प्राण्यािंनािी िी केिकी आपल्या सगुिंधाच्या र्ोहिनीर्र 

झलुि ठेर्िे हिथे र्ळुािंिच सौंदयवप्रेर्ी असणार्या र्नषु्यप्राण्याची काय कथा 

? केर्डयाच्या पानािंचा बनर्लेला पिंखा, गणपिीच्या र्िूीर्ागे काय शोभनू 

हदसायचा आहण र्ािार्रण पण कसिं र्िंगल आहण प्रसन्न बनायचिं. िीच गि 

िरिाहलका आहण र्िंगळागौरीच्या र्ेळी कलात्र्किेने र्ािंडलेल्या 

केिकीपणाांची ! केिकीर्णावर्रुन कनकािंगीची उपर्ा हकिी रास्ि र्ाटिे ! 

शेवंतीची फुलं  
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 रात्रीच्या हनर्ािंि र्ेळी अिंगणाि बसनू - गलुछडी आहण रािराणीच्या 

सगुिंधानिं धुिंद आहण उत्कट बननू – त्यािंच्या सिर्ासािंि आम्िी आयषु्याच्या 

हकत्येक घटका घालर्ल्या आििे. 

 सौंदयव अगर सरु्ासाचिं र्रदान असलेली िी फुलिं सोडली िरी बाकी 

फुलािंर्रचिंिी र्ाझिं प्रेर् आहण आकिवण कर्ी नािी. 

 रात्रीच्या काळोखार्र र्ाि करून, आपल्या र्श्ेि – शभु्र रिंगानिं जगाला 

हदपर्नू टाकणारी पािंढरी चटकचािंदणी ! ना धड रिंग ना र्ास, पण नतृ्य-

नाटकािंसाठी केलेले चटकचािंदणीचे भरघोस गजरे, हकिी शोभा र्ाढर्ीि त्या 

साध्या कायविर्ािंची ! 

 आपल्या जीर्नाला किं टाळून, उिरत्या उन्िाबरोबर जीहर्िपषु्पे अपवण 

करणारी िी काटेकोरािंटी ! कसा काढून टाकू िो र्ोिक रिंग िरी र्नािंिनू ? स्र्िः 

अबोल रािून प्रेहर्कािंना बोलकिं  करणारी िी अबोली ! 

 उिंच आहण िाठ र्ाना ठेर्णार्या आईर्हडलािंच्या अिंगाखािंद्यार्र 

अहभर्ानानिं खेळणारी िी पािंढर्या आहण िािंबडया चाफ्याची फुलिं ! लिानपणी 

त्यािंच्या अिंगठ्या बनर्नू त्या आम्िी दोन्िी बोटािंर्ध्ये घालीि अस.ू हिरव्या 

हपर्ळ्या िणृािंकुरािंर्धनू लाजि लाजि र्खुकर्ल दाखर्णारी िी हलली ! 

 सयूावच्या कलाप्रर्ाणे आपली हदशा बदलणारी र्ोठ्या डोक्यािंची 

सयुवफुलिं ! उिंच र्ाढणार्या शेिािंि र्धेच फुलनू आपलिं अहस्थत्र् प्रकट करणारा 

धोिरा ! हपर्ळ्या धर्क, नाजकु नाजकु परागपषु्पािंनी ओथिंबनू येणारी बाभळू 

! सार्या कोर्लिेचा अकव  काढून बनर्लेली िी हशरीशाची फुलिं ! आपल्या 
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लालभडक गेंददेार फुलािंनी डोळे हदपर्नू टाकणारी जास्र्िंद ! घरािंच्या आहण 

र्िृािंच्या आधारानिं र्ाढून सार्यािंना गारर्ा दणेारी गारर्ेल! दारािंि कधीिी 

फुलायला न चकुलेली सदाफुली ! आपल्या सेर्ेि कशाचीिी उणीर् न भास ू

दणेारी गलुबािी ! आहण जगाकडून अव्िरे िर िोणार नािी ना, िी धाकधकू 

र्नािंि बाळगीि जन्र्ाला आलेली िी कण्िरे ! 

 हनळ्या आकाशाच्या पार्श्वभरू्ीर्र आपल्या लालचटुुक रिंगानिं 

र्सिंिागर्नाचिं हचत्र रेखाटणारा िो गलुर्ोिर – आहण त्याच्याच खािंद्याला 

खािंदा लार्नू – ओथिंबणार्या पषु्पसिंभाराला आपल्या र्ायेच्या पिंखाखाली 

सािंभाळणारिं िे बचुाचिं झाड ! हकिी धािंर्ायचो आम्िी िी बचुाची फुलिं 

रे्चण्यासाठी ! र्ग िी लािंब लािंब दठेािंची, सईुदोर्याहर्ना गुिंफली जाणारी फुलिं, 

दिुरेी-हििरेी र्ेण्यािंचिं रुप धारण करीि. र्ाळलेली फुलिं पाण्यािंि टाकून पनु्िािं 

िाजीिर्ानी बनर्िािंना िर सिंजीर्नी सािंपडल्याचा आनिंद िोई आर्च्या 

बालर्नाला ! 
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एक ना अनेक ! हकिी रिंग, हकिी सगुिंध, हकिी रुपिं आहण त्यार्ागील 

हकिी आठर्णी ! प्रत्येक फुलाला र्ाझ्या र्िे बाह्ािंगाबरोबर अिंिरिंग आि े

आहण िे अिंिरिंगच र्ला र्नािंि सािंठर्ायचिं आि.े अगदी शेर्टपयांि 

....अन्िापयांि. 

 प्रत्येक फुलार्ागे र्ेगळ्या व्यक्ती आहण र्ेगळे प्रसिंग दडलेले आििे. 

िे सारिं आठर्लिं की र्ाटििं जनु्या आठर्णी हटकर्नू धरण्याचिं केर्ढिं र्ोठिं 

सार्थ्यव आि ेया फुलािंर्धे. िी सारी भारिीय फुलिं र्ला अत्यिंि हप्रय आििे 

भारतीय फुलं (३) 
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कारण त्यािंचिं गढू हििगजू र्ला सर्जििं. त्यािंच्याि र्ी र्ार्रले, 

त्यािंच्याबरोबरच र्ोठी झाले, म्िणनू र्ला र्ाटििं िी र्ाझी आििे. सौंदयावची 

र्स्ि ूसर्ाांसाठी एकच असली, िरी त्यापासनू हर्ळणारा आनिंद आहण अनभुर् 

िा प्रत्येकापरुिाच र्यावहदि नसिो कािं ? 

 या फुलािंचा अनभुर् आहण आनिंद र्ला हर्लायिी फुलािंर्धे कािं 

गर्सि नािी? कारण ... कारण ... हकिीिी झालिं िरी परक्याचं धन ते !   

भारतीय फुलं (४) 
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लेखांक ५ 

त्रफरुन त्रफरुन सय येते – जीव वेडावतो 

 

 

पाश्वपभूमी 

 इिंग्लिंडच्या र्ास्िव्यार्धला आरिंभीचा काळ िोिा िो (साधारण १९६४ 

च्या आसपासचा). हशिण आहण पाटव टाईर् नोकरी चाल ू िोिी. हर्ळकि 

बेिाचीच. रिायला लिानसिं भाडयाचिं घरकुल. हदर्सभर घर गरर् ठेर्णिं सधु्दा 

फारसिं परर्डण्यासारखिं नसे. हिर्ाळा सरुु झाला की बािरे कडाक्याची थिंडी – 

अगदी िाडािंपयांि जाऊन हभडणारी. त्यािंि कधी बफव , कधी सोसाटयाचे र्ारे 

िर कधी हदर्सभर पार्साची ररपररप. िीन र्ाजिाच बािरे अिंधाराचिं साम्राज्य 

पसरे. त्यार्ळेु सगळ्या र्ािार्रणार्रच एकप्रकारची उदासीनिा येई. 

  गार्ाि जेर्िेर् दिाबारा र्राठी लोक. िे दखेील प्रत्येक जण 

आपापल्या अभ्यासाि, कार्ाि नािीिर नोकरीि व्यस्ि. त्यार्ळेु 

भेटीगाठींसाठी फुरसिीचे िण, प्रत्येकाजर्ळ बेिाचेच असि. त्यािनू सगळी 

घरकार्िं, स्र्यिंपाक, बाजार प्रत्येकाला आपला-आपलाच करार्ा लागि 

असल्यार्ळेु र्नार्र एकप्रकारचिं दडपण येई. 
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 आर्च्याजर्ळ िर स्र्िःचा फोन नव्ििाच, पण भारिाििी कुणा 

नािेर्ाईकािंकडे फोनची सहुर्धा नव्ििी. त्यार्ळेु बािरे जाऊन इिर 

लोकािंकडेच नािेर्ाईकािंना फोन घ्यार्ा लागे. कधी कािी हनहर्त्तानिं फोनर्र 

बोलण्याचा प्रसिंग आलाच िर अध ेपैसे आहण र्ळे एकरे्कािंच्या रडण्यािच 

र्ाया जाई. त्यार्ळेु पत्रािंनी जो आहण जेर्ढा सिंपकव  साधला जाई िेर्ढाच. पत्रे 

पोिोचायला दखेील दिा ि ेबारा हदर्स लागि. िोपयांि नसुिी पत्रोत्तराची र्ाट 

पिाणिं आहण आठर्णी काढणिं येर्ढिंच काय िे िािी असे. अशाच एखाद्या 

उदास सिंध्याकाळी र्ग र्ायदशेाची, आपल्या र्ाणसािंची अगदी िीव्रिेनिं 

आठर्ण येि रािी. र्न सैरभैर िोई. त्या बेचैन र्नहस्थिीि सचुलेलिं ि ेएक 

गद्यकाव्य ! 
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त्रफरुन त्रफरुन सय येते – जीव वेडावतो 

पार्साि हनथळणारा र्ोगरा- 

दर्ािंि हभजणारी जाई जईु- 

दसर्याला फुलणारी शेर्िंिी आहण 

रात्रींना धुिंदी आणणारी रािराणी. 
 

पषु्पर्षृ्टी करणारा पाररजािक- 

िरिाहलकेला र्ाहिलेला केर्डा- 

र्सिंिाि फुलनू उि ूजाणारा गलुर्ोिर- 

आहण र्ार्यािंना ‘सगुिंधी’ बनर्णारा आिंब्याचा र्ोिोर. 

चर्चर्णार्या चािंदण्यािंची चटकचािंदणी- 

 

  

िर िर्णन 

केलेल्या 

फुलांच्या 

आठिर्ी 
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भाजलेल्या ओल्या शेंगा- 

िरभर्याच्या हिरव्या डिाळ्या- 

बोरािंच्या भारानिं ओथिंबणार्या बोरी. 

हिरव्या पानािंिनू डोकार्णारे हपर्ळे पेरू- 

रखरखीि उन्िािंि हदलासा दणेार्या केळी - 

र्ळुासकट खार्ासा र्ाटणारा ऊस - 

पानापानािंना लगडणारा आिंबा आहण 

िोंडाला पाणी सटुार्िं अशा कोर्ळ्या हचिंचा. 

िे काटेरी फणस - 

शेकडो डोळ्यािंनी जगाला पिाणारी हसिाफळे - 

ििानलेल्या जीर्ाला शािंििा दणेारी शिाळी - 

आहण टपोरे अश्र ूढाळणारी जािंभळू. 
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आठिर्ींमधे रेंगाळर्ारी फळं 
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िी चैत्रगौरीची आिंब्याची डाळ आहण कैरीचिं पन्ि - 

गणपिीच्या आरत्या आहण हखरापि - 

दसर्याचे सीर्ोल्लिंघन -  

पाडव्याची गढुयािोरणे - 

िोळीची परुणपोळी.  

िे र्िंगळागौरीचे खेळ -  

आहण िरिाहलकेचे जागरण - 

कोजाहगरीची बासुिंदी - 

आहण नर्रात्राच्या प्रसन्न आरत्या. 

 

श्रार्णे सोर्र्ारचा उपर्ास - 

हत्रपरुी पौहणवरे्च्या दीपर्ाळा - 

हदर्ाळीिील अप्रहिर् रोिणाई - 

िे आकाशहदर्े, िे फटाके, त्या फुलबाज्या. 

 

फराळाचे भरभरुन र्िाणारे डबे - 

कधी बारसे कधी डोिाळेजेर्ण - 

लग्न-र्ौंजीचे सोिाळे आहण िे घरपण ! 
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येणार्या जाणार्यािंचिं आदराहिथ्य - 

एकरे्कािंकडे रिायला जाणिं - 

र्ोठया र्िंडळींचे आहशर्ावद आहण कौिकु - 

आपलेपणाची – िक्काची भार्ना. 

 

भािा आपली धर्व आपला - 

भरपरू र्ाचायला – भरपरू बोलायला - 

िे सरेुल सिंगीि – िे भारार्लेले िण - 

नाटके आहण हसनेर्े - 

गाण्यािंच्या रै्हफली – िे कायविर् - 

गणपिी उत्सर् – हशर्जयिंिी  

आहण हकिी हकिी गोष्टी ! 

 

परदेशी राह नच का बरं यावी या सगळया आठवणींची बेचैनी ? 
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वरील लेख त्रलत्रहतांनाची मी 
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लेखांक ६ 

हा त्रकनारा - तो त्रकनारा 

 

पाश्वपभूमी 

ग्रेट हिटन ि ेपणूव बेटच असल्यार्ळेु, सगळ्याच बाजूिंनी सर्दु्रानिं र्ेढलेलिं 

आि.े (नॉथव सर्दु्र, इिंहग्लश च नल, अटलािंहटक र्िासागर आहण आयररश 

सर्दु्र). त्यार्ळेु हकनार्यािंर्र भरपरू गार्िं र्सलेली आििे, ि ेर्गेळिं सािंगायला 

नकोच. त्यापैकी कािी गार्िं, त्यािंच्या भौगोहलक स्थानािंर्ळेु हकिं र्ा इिरिी 

अनेक कारणािंर्ळेु जास्ि नार्ारुपाला आलेली आििे. 

 प्रस्ििु गद्य काव्याि (हकिं र्ा स्फुट लेखाि म्िणयूा िर्िं िर !) र्ी 

इिंग्लिंडच्या पहिर् हकनार्यार्र असणार्या दोन गार्ािंच्या सागर हकनार्यािंची 

एकरे्कािंशी िलुना केली आि.े एका गार्चा सर्दु्रहकनारा खपू स्र्च्छ सुिंदर, 

शािंि पण अगदी कर्ी गजबजलेला असिो. (सेंट अ न्स) 

 याउलट, हिथनू केर्ळ दिाच रै्लािंर्र असणार्या ब्ल कपलू या 

गार्ाचा हकनारा म्िणजे पणूव हर्रोधाभास आि.े हिटनर्धल्या – 

सर्दु्रहकनार्यािंर्र असणार्या गार्ािंपैकी करर्णकुीच्या दहुनयेचिं (Amusement 

Parks) िे फार र्ोठिं आहण अहिशय लोकहप्रय केन्द्र आि.े हिटनच्या सगळ्या 
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कानाकोपर्यािंर्धनू लोक हिथे एक हदर्स आहण एक रात्र हििंडायला, 

र्ौजर्जेि र्ेळ घालर्ायला, म्िणजे थोडक्याि, ‘जीर्ाचिं ब्ल कपलू’ करायला 

येिाि म्िटलिं िरी र्ार्गिं ठरु नये. 

 एकाच हदर्शी या दोन्िीं हकनार्यािंना भेट हदली िर त्यािंचे हर्रोधाभास 

नजरेि भरल्याहशर्ाय रिाि नािीि. हभन्न हभन्न स्र्भार्ाच्या व्यक्तींसारखेच 

कािीसे. कािी लोक अिंगी भरपरू गणु असनूिी प्रहसध्दीपरािंर्खुच रिािाि. िर 

कािी लोकािंना आपलिं भपकेदार -र्ायार्ी जीर्न जगासर्ोर र्ािंडार्सिं र्ाटििं. 

 र्ानर्ी र्नािंच ेआहण आर्डी हनर्डींचे हर्रोधाभास दाखर्ण्यासाठीच 

ि ेशब्दकाव्य ! 

 

हा त्रकनारा - तो त्रकनारा 

दपुारी दोन र्ाजिािंची र्ेळ 

ऊन िापले आि े

दरुून सेंट अॅन्सचा हकनारा हदसिो आि.े  

काठाकडे येणारिं पाणी - 

सयूावच्या प्रखर हकरणािंर्धे चर्चर्ििं आि.े 

भरिीच्या लाटा पढेु पढेु सरकिाििे - 

पायािंना र्ऊर्ऊ लागणारी सोनेरी र्ाळू - 

हिचा र्खर्ली स्पशव - 
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सखुद र्ाटणारी पार्लािंची गरर्ी. 

 

रिंगीबेरिंगी कपड्यािंच्या-पण िोकडया र्ेष्टनािंर्धे – 

हििंडणार्या आकिवक गौरािंगना ! 

गबुगबुीि लाललाल गालािंची भरल्या अिंगािंची - 

सोनेरी – भरुक्या र्लुायर् केसािंची - 

र्कु्तपणे बागडणारी गोड बालकिं  आहण 

सटुलेल्या अिंगाचे – आखडू कपडयािंचे  

ससु्िार्लेल्या शरीराचे िे गौरपरुुि ! 

 

दशे र्ेगळे – िर्िा र्ेगळ्या 

पण आनिंद र्ात्र – 

त्यािंचे आर्चेसाठी एकच ! 

भटकिं िीचा – र्ोकळ्या र्श्ासािंचा 

आयषु्यािले कािी आनिंदाचे  

िण लटुण्याचा ! 

 

धर्व र्ेगळा – भािा र्ेगळी - 

कल्पनािी कािीशा हभन्न - 

पण र्नषु्यस्र्भार् येथनू िेथनू सारखाच.  
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र्नाला हर्रिंगळुा दणे्याचा इरादािी िोच. 

 

पाणी पढेु पढेु सरकिे - 

हकरणािंची चर्चर् र्ाढिे - 

र्धेच गहिरे रिंग पसरिाि - 

आहण डोळे हदपनू जािाि. 

लाटािंची उिंची र्ाढिे - 

आकार र्ाढायला लागिो - 

आहण बघणार्यािंची उत्सकुिा िी उिंचार्िे. 

हिहिजाच्या दसुर्या कडेशी - 

र्ाकलेलिं पाणी जर्ळ जर्ळ सरकििं. 

जर्ळ – आणखी जर्ळ – अगदी जर्ळ  

आहण र्ग – - 

अन्िर सिंपणूवपणे नािीसिं िोििं.  

लाटािंर्र िरिंगणारी र्ाणसिं – 

त्या पाण्याशी एकरुप िोऊन जािाि. 

 

हनसगावचा िा अखिंड चालणारा खेळ – 

यगुानयुगिं िसाच चाल ूआि ेिो - 

हशर्ाहशर्ीचा - न सिंपणारा डार् - 
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“कोण” कोणाच्या र्ागे लागिो िेच कळि नािी. 

कधी धरिी िरिे िर कधी पाणी. 

चिंद्र सयूव – िा सागरभरिीचा अर्खळपणा  

आळीपाळीनिं, हनत्यनेर्ानिं बघि असिाि. 

पिाण्याचा किं टाळा आला की – 

िळुच गायब िोिाि. 

पाणी र्ात्र र्िािच असििं - 

खळखळाट, गजवना चाल ूअसिाि. 

त्याला कुणाची िर्ा नसिे. 

पढेु – र्ागे – र्ागे – पढेु – खेपा चाल ूअसिाि. 

आहण िरीिी किं टाळा नसिो - 

थकर्ा नसिोच नसिो. 

प्रत्येक लाटे गहणक - नर्ा उत्साि – नर्ा जोर् !  

 

दपुार सिंपिे – र्ागे सरिे - 

उन्ि ेउिरिाि- 

पाणी र्ाघार घ्यायला लागििं - 

हशिंपल्यािंनी ररिा हकनारा चर्चर्िो. 
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सेंट अॅन्सच्या त्रकनार् यावरील काही दृश्यं 
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र्श्ान आपल्या र्ालकािंना ओढू लागिाि. 

हशिंगरािंर्र बसलेली र्लुिं थकिाि. 

पिािंचा हकलहबलाट र्िंदार्ायला लागिो. 

आहण पिी दरूच्या हकनार्याकडे र्ळिाि. 

पििंग उडर्णार्यािंचा उत्साििी - 

पििंगािंबरोबरच खाली उिरिो. 
 

सारे थकून भागनू – 

हभन्न हभन्न हदशािंना पािंगिाि. 

हकनारा ओस पडायला लागिो - 

र्ाणसािंची र्दवळ थिंडार्िे. 

र्ािार्रणार्र शािंििा पसरिे. 

र्ागे िटणार्या लाटािंबरोबरच - 

सारिं कसिं शािंि शािंि िोििं.  
 

हनसगावचिं स्र्रुप बदलििं - 

दाटणार्या अिंधाराि फक्त – 

हििीजच हदसायला लागििं. 

आहण आिापयांि आिर्कपणे - 

उसळ्या र्ारणार्या सागराचिं रुपािंिर – 

एका दरूर्र पसरलेल्या - 

पाण्याच्या रेिेि िोििं.  
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सेंट अॅन्सचा ओसरलेला त्रकनारा 
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हकनार्यापासनू दरू सरकलेले लोक - 

र्ग स्र्ि:च्या अहधक हजर्िंि जगाकडे र्ळिाि. 

आपापल्या उबदार घरटयािंकडे - 

हकनारा ओस पडिो. पण -- 

ओसरलेला सागर र्ात्र, पनुि 

उगर्णार्या नव्या हदर्साची आिरुिेनिं  

र्ाट पिाि – दरू दरू जाऊन हस्थरार्िो. कारण --- 

उद्या पनु्िा नव्यानिं उदयाला येणार्या – 

सयूव-चिंद्र चािंदण्यािंची – 

प्रिीिा करायची असिे ना त्याला ! 

 

सेंट अ न्स पासनू अर्घ्या दिा रै्लािंर्र असणार्या - 

ब्लॅकपूलच्या सर्दु्रहकनार्यानिं 

आर्ची गाडी चालिे. 

सर्दु्र बराच जर्ळ आि.े 

उिंच बािंधलेल्या बािंधार्र बसनू – 

आयषु्याच्या उिरणीकडे झकुलेले 

कािी बजुगुव, सिंर्यीच्या नजरेनिं, त्या  

िलत्या लाटािंकडे हस्थर दृष्टीनिं बघि आििे. 

त्यािंची नजर पैलिीरार्र अहधक हस्थरार्ली असार्ी का? 
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दरूर्र र्ात्र-- 

 

लर्करच सरुु िोणार्या हदव्यािंच्या रोिणाईची  

आहण झगर्गाटािंची परू्वियारी चाल ूआि.े 

अिंधार पडण्याची प्रिीिा करिाििे सारे- 

अिंधार झाला की खर्या अथी िा हकनारा - 

खडबडून जागा िोईल. 

 

हचत्रहर्हचत्र आकाराच्या र्ोठाल्या र्िूी िंनी - 

रस्त्यार्रचे हर्जेचे खािंब सशुोहभि केलेले आििे. 

दहैदप्यर्ान प्रकाश टाकण्याची, उत्सकुिेनिं र्ाट पाििाििे. 

लवकरि रंगीबेरंगी खदवयांच्या - 

हज्जारो डोळयांनी ह ेरस्त ेखजवंत होतील.  

आखि आपआपल्या गाडीत बसनूि लोक त्या 

रोषिाईिा आखि फटाकयांच्या आखतषबाजीिा  

मनमरुाद आनंद लटूु शकतील. 

मैलभर लांबीिा हा रस्ता – केवळ रस्ता 

न रहाता त्यािी मायानगरी बनेल. 
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ब्लॅकपूलचा झगमगीत त्रकनारा  

 
गाडीत बसूनि बघता येर्ारी ब्लॅकपूलिी रोषर्ाई 

 



a 

96 
 

या सगळ्या र्ौजर्जेचा आरिंभ - 

र्ास्िर्ाि र्ध्यान्िीच झालेला आि.े 

पण त्या स्र्प्ननगरीिनू बािरे पडायला र्ात्र, 

सिजच पिाटिी उगर् ूशकिे. 

 

प्रर्ाशािंचे थर्े भरभरुन येि असिाि. 

गडबड, गोंधळ, गोंगाट यािंना ऊि आलेला असिो.  

प्रत्येक जण अबालर्धृ्द इथे- 

आयषु्याची र्जा लटुायला आलेला असिो. 

 

लिान र्लुािंना भरपरू खाण्याहपण्याचिं - 

फुगे उडर्ण्याचिं, रिंगीबेरिंगी टोप्या घालनू,  

हििंडण्याचिं आहण जते्रसारख्या हर्जेच्या  

पाळण्यािंर्धे बसण्याचिं आकिवण असििं. 

 

िरुणािंना गटागटानिं हििंडण्याचिं -  

उिंचाि उिंच, सर्ावि गिीर्ान आहण 

र्ेडयार्ाकडया उडया घेि हफरणार्या  

‘रोलर कोस्टर’ यिंत्रािंचिं सािस करायचिं असििं.  

जोडीला कणवककव श सिंगीिाची 
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धुिंदी चढि असिे िी र्ेगळीच.  

खाण्याहपण्याची र्ौजर्जेची लयलटूच असिे. 

 

 

 

“जीवाचं ब्लॅकपूल” करण्याची काही त्रचिे 
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बाकी लोकिी आपलिं र्य – िुद्दा –  

आहण सगळी सर्ाजबिंधनिं झगुारुन, 

आजचा हदर्स स्र्ििंत्रपणे, र्स्िीि  

घालर्ण्यासाठीच केर्ळ आलेले असिाि. 

त्यािंचेसाठी िो एक ‘उनाड हदर्स’ असिो. 

सगळ्या र्ािार्रणार्रच धुिंदी असिे. 

उघडझाप करणार्या - 

हदव्यािंचा न्याराच झगर्गाट - 

आर्ाजािंचा सिंहर्श्र गोंगाट - 

(जो िारस्र्राि बोलेल िोच हटकेल) 

र्ौजेच्या यिंत्रािंचा खडखडाट - 

पैशािंच्या यिंत्रखेळािंची खणखण - 

कोणाची जीि, कोणाची िार. 

सारेच कृहत्रर् आहण िणभिंगरु - 

सारीच स्र्प्ने आहण सारेच आभास - 

पण येणारा प्रत्येक जण - 

रिंगनू जािो – दिंगनू जािो  

“जो आला िो रर्ला” अशी 

प्रत्येकाची हस्थिी िोिे. 
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िौसेला र्ोल नसििं िचे खरिं. 

भरपरू “र्ोल” दऊेन हदर्साची परेुपरू  

र्जा लटुण्यासाठी, प्रत्येक इिंग्लिंडर्ासी  

कर्ीिकर्ी एकदा िरी ब्ल कपलूला भेट दऊेन जािोच! 

 

ब्ल कपलूचा सर्दु्र त्यार्ळेु िपृ्त असिो.  

येर्ढिं नार्, येर्ढी लोकहप्रयिा आहण येर्ढिं र्ैभर्, 

ज्या सागरहकनार्याच्या र्ाटेला येईल - 

त्यानिं अहभर्ान कािं बाळग ूनये ? 

 

अहभर्ान रास्िच पण अििंकार हकिं र्ा गर्व नको.  

प्रत्येक र्नषु्य जसिं आपलिं आपलिं  

नशीब बरोबर घेऊन आललेा असिो, िसेच  

हभन्न प्रकृिीचे ि ेदोन सागर हकनारे. 

 

सेंट अॅन्स त्याच्या साधेपणानिं कािी लोकािंना भार्िो,  

िर ब्लॅकपलू त्याच्या भपक्यानिं बाजी र्ारिो ! 

 

नसीब अपना अपना – िचे खरिं !   
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लेखांक ७ 

जलगौरी – सुरम्य आठवणी 

 

 

पाश्वपभूमी 

हदनािंक १० हडसेंबर १९७६ रोजी, भारिीय बनार्टीचिं, हसिंहदया 

किं पिंनीच्या र्ालकीचिं एक व्यापारी जिाज, र् िंचेस्टर कालव्याच्या हकनार्यार्र 

(र् िंचेस्टर हशप क नॉल) एक दोन हदर्स र्ालाची चढउिार करण्यासाठी 

थािंबणार िोििं. त्या बोटींना ‘जल’ शब्दाने सरुु िोणारी आकिवक नार्े हदलेली 

असि (जलजर्ािर, जलपालक, जलर्णी ई). त्यापैकी “जलगौरी” ि ेजिाज 

घेऊन आर्चे एक हर्त्र क प्टन आपटे आले िोिे. त्यािंनी आम्िा २/३ 

फ हर्लीजना त्यािंच्या बोटीर्र सिंध्याकाळी जेर्ायला येण्याचिं हनर्िंत्रण हदलिं 

िोििं. 

 आर्च्यापैकी कािी लोकािंनी (त्याि र्ाझािी सर्ार्ेश िोिाच)- 

आिापयांि केर्ळ हर्र्ानानेच प्रर्ास केलेला असल्यार्ळेु, प्रत्यि 

बोटीर्रच्या र्ािार्रणाची आम्िाला फक्त ‘सरुसरम्य’ कथािंर्धेच र्ाहििी 
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झालेली िोिी. त्यार्ळेु बोटीर्रचा अनभुर् आहण प्रत्यिाि हिथलिं र्ािार्रण 

कसिं असििं र्गैरे ‘सत्ये’ जाणनू घेण्याची खपूच उस्िकुिा िोिी. 

 क प्टन आपटेंबद्दल हर्शेि नर्दू करण्यासारखी गोष्ट अशी की, अनेक 

र्िे जिाजाची ने-आण करुन आहण र्हिनोंन ्र्हिने त्या र्ािार्रणाि रािूनिी 

त्यािंनी दारुच्या थेंबालािी स्पशव केलेला नव्ििा. फुरसिीच्या र्ेळाि स्र्िःची 

करर्णकू करण्यासाठी, िार्ोहनयर् र्ाजर्नू, त्यार्र भजनिं गाण्याचा छिंद त्यािंनी 

जोपासला िोिा. क प्टन आपटे आज हजथे कुठे असिील, हिथे त्यािंना 

र्ाझा मन:पवूपक प्रणाम!! 
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सरोज सहस्रबुदे्ध, कॅप्टन आपटे व गोठीवरेकर दांपत्य 
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मॅिेंस्टर चशप कॅनॉलिा एक भाग 
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जलगौरी – सुरम्य आठवणी 

 

हभजलेली अिंधारी सिंध्याकाळ, 

अिंगाला बोचणारी थिंडी 

हचकहचकणारे रस्िे 

आहण हनसरडी झालेली र्ाट. 

 * * * 

िीन गाडया रे्गाने धार्िंि असिाि. 

हपर्ळ्या हदव्यािंच्या उजेडानिं गढुळलेले,  

हिरर्े-नाररिंगी-िािंबडे रिंग डोळ्यािंपढूुन सरकिाि. 

कािंचेच्या झािंकोळलेल्या िार्दानािंिनू अिंधकू हदसणारे चेिरे,  

नऊ र्ोठे आहण पािंच छोटे. 

दाटीर्ाटीची र्ािंडणी. 

छोटया चेिर्यािंर्र आनिंद र् उत्साि, 

परुुिी चेिरे र्रुन हनहर्वकार पण आिंि उत्साि लपर्ण्याची धडपड, 

नाजकु, रिंगीि, बायकी चेिर्यािंखाली दडलेली िुरिूर. 
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 * * * 

नव्या जगाचे – नव्या दहुनयेचे प्ररे्शिार हदसूिं लागिे. 

सार्या डोक्यािंची र्ोजणी िोिे, 

आिंि प्ररे्श करण्याचा परर्ाना हर्ळिो- 

आहण र्ग सारे त्या नव्या दहुनयेशी येऊन पोिोचिाि. 

 * * * 

गाडया थािंबिाि, सारे उिरिाि. 

डोळ्यािंसर्ोर भव्य अिरे िरळिाि “जलगौरी’. 

एक अर्ाढव्य नौका भारिीय नािंर्ाचा शृिंगार चढर्नू अहभर्ानाने 

उभी असिे- 

हर्लायिेिील र् िंचेस्टर कालव्याच्या हकनार्यार्र ! 

दृष्टीच्या किेि न र्ार्णारा आकार आहण हर्स्िार, 

गोल हखडक्यािंिनू िळूच बािरे हनसटणारा र्िंद प्रकाश. 

आिंिील दहुनया रे्गळी असिे – 

खपू उिंच, खपू रुिं द आहण कािंिीशी धुिंद ! 

 * * *  
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आिंि प्ररे्श करण्यासाठी डुगडुगिा हजना – 

दोरखिंडाने एकरे्कािंना जखडून बािंधलेल्या लाकडी फळ्यािंचा. 

पाऊल पडले की िलणारा – झोके घेणारा हजना, 

सारे चढू लागिाि. 

र्लुे आनिंदिाि पण घाबरिाििी. 

र्ोठे र्लुािंर्ागे भीिी लपर्िाि. 

जलगौरी सारखं मालिािू जहाज  
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 * * * 

त्या जगािंिला एक र्ाटाडया बरोबर असिो. 

िो र्ागव दाखर्िो, सर्व र्ागािून पार्ले टाकिाि. 

त्याची छािी अहभर्ानानिं भरुन येिे. 

त्याचा त्या आिंिील दहुनयेर्र अहधकार असिो, 

आहण आिंिील दहुनयेचा त्याचेर्र ! 

िो िेथील आहथवक जबाबदारी सािंभाळिो. 

 * * * 

हजन्याच्या शेर्टी, त्या दहुनयेच्या आकाराला साजेसे भव्य 

प्रर्ेशिार,  

आिंि हनर्ळुिे – बोगद्यािंसारख्या रस्त्यािंचे जाळे, 

दिुफाव, साधम्यावर्ळेु गोंधळ र्ाजर्णारे दरर्ाजे, 

सारेच सारखे – नव्यािंना िर्खास चकुायला लार्णारे. 

* * * 

गुिंिागुिंिीच्या चिव्यिूािंिनू र्ाट काढीि- 

अहधकारी त्यािंना खाद्यगिृाकडे नेिो. 
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प्रशस्ि दालनाच्या हभिंिीर्र बसर्लेल्या छोटया छोटया 

हखडक्या, 

लािंबच लािंब टेबले – भोर्िी बर्याचशा खचु्याव 

सारे नीटनेटके, स्र्च्छ आहण हशस्िीचे. 

हदव्यािंर्धनू हझरपणारा र्िंद उजेड, 

शधु्द िर्ा खेळर्णारे हर्जेचे पिंखे,  

खोली साधीच पण र्ािार्रण कािंिीसे गढू, कािीसे उत्तेजक ! 

 * * * 

सारे त्या र्ािार्रणािंि हर्सार्िाि, 

शब्दािंची भेंडोळी फेकली जािाि, 

िास्यािंचे फर्ारे उडिाि, 

र्द्याच्या बाटल्या उघडल्या जािाि, 

ग्लास भरले जािाि आहण ररकार्े िोिाि. 

 * * * 

नौकेर्रील नर्ीन नर्ीन अहधकारी 

त्या छोटयाश्या रिंगभरू्ीर्र प्ररे्श करिाि. 
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कािींचे कार् छोटे असिे िर कािींचे र्ोठे,  

पण सार्या चेिर्यािंर्र िीच उत्सकुिा र् िेच आदराहिथ्य. 

एकरे्कािंबद्दलच्या र्ाहििीची दरे्ाण-घेर्ाण आहण खचु्याांची 

अदला-बदल-  

भािा रे्गळ्या, हर्चार रे्गळे, सिंस्कार रे्गळे पण उत्पत्ती एकच - 

भारिीय ! 

नर्ीन प्ररे्श करणारा िणभर भािंबार्िो र् र्ग सार्ार्नू जािो. 

सिंख्या र्ाढि रिािे. 

आर्ाज र्ाढिाि, 

आहण पेये घेण्याचा र्ेगिी र्ाढिो. 

िास्यहर्नोद ऊि ूजािाि, 

कािंिी ससुिंबिंध्द पण बरेचसे असिंबध्द, 

धुिंदी चढलेले अहधक – न चढलेले त्यार्ानाने कर्ी. 

 * * * 

र्धनूच एखादा उठिो, 

नौकेच्या गोलाकार डोळ्यािंिनू बािरे डोकार्िो, 
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चर्चर्णारे असिंख्य हदरे्, 

खळाळणारिं पाणी, 

लािंबर्र पसरलेली अिंधाराची रेखा, 

ि ेसारे न्यािाळून, स्र्िःला त्यािंि शोधण्याचा प्रयत्न करिो, 

र्ग कािंिीसा हनराश िोऊन पनु्िािं आिंिील र्ािार्रणािंि हर्सळून 

जािो. 

दसुर्या कुणाच्या भार्ना, भिूकालािंिील आठर्णींनी 

िलेार्िाि. 

र्लुिं आनिंदानिं नाचि बागडि असिाि; 

आहण हस्त्रया ? त्या धुिंद र्ािार्रणाििी आहलप्त रिाण्याची – 

र्नारे्गळी धडपड करीि असिाि. 

 * * * 

लर्करच येण्याच्या र्खु्य उद्दशेाला सरुुर्ाि िोिे.  

 हर्हर्ध खाद्यपदाथव सर्ोर येऊ लागिाि, 

त्यािंचे अनेक प्रकार, आकार आहण सगुिंध असिाि. 

सारे कडाडलेले असिाि, 
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भान िरपनू त्या सार्यािंचा सर्ाचार घेिाि. 

कोणी एक अहधकारी हगटार र्ाजर्नू त्यािंचिं र्नोरिंजन करिो. 

बाकी अहधकारी त्याला गार्नू साथ करिाि. 

आलेल्या पािुण्यािंचिं आिंिील अहधकार्यािंनी केलेलिं स्र्ागि 

असििं िे – 

 * * * 

आिा र्ध्यरात्र उलटलेली असिे. 

र्द्य आहण जेर्ण यािंचा सार्यािंर्र अिंर्ल चढलेला असिो 

र्लुे पेंगळुिाि, 

र्ोठयािंचे शब्द र् शरीरे जडार्लेली असिाि, 

गाण्यािंचे सरू असिंबध्द िोि चाललेले आहण 

थकव्यार्र िपृ्तीचा साज चढलेला. 

 * * * 

 

अखेर हनरोपाचा िण जर्ळ येिो.  

िणािंि पार पडणारा हनरोप सर्ारिंभ, घटकाभर चालिो. 

पत्त्यािंची दरे्ाण – घेर्ाण, 
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हनर्िंत्रणािंची उलटा – पालट, 

प्रेर्भराने केलेली िस्िािंदोलने आहण 

पनु्िा भेटण्याची आर्श्ासने. 

शब्दािंची चिे र्ागे-पढेु हफरिाि, 

भार्ना सखुार्ल्या – दखुार्ल्या जािाि, 

चेिर्यार्र िास्य असिािंनाच डोळ्यािंि आिंस ूजर्िाि,आहण 

त्या दहुनयेचा हनरोप घेऊन प्रर्ासी परिीच्या र्ागावला लागिाि. 

रात्रीच्या काळोखािंि असिंख्य हदव्यािंनी उठून हदसणारे िे हर्र्श्- 

िळूिंिळूिं र्ागे पडून, कािंिी िणािंि पार हदसेनासे िोिे. 

 * * * 

पिाटे – पिाटे – रात्रीच्या आठर्णी पसुट िोि असिािंनाच, 

िी नौका आपले उहद्दष्ट गािंठण्यासाठी, 

दरू दरू- दसुर्या हकनार्याकडे चालायला सरुुर्ाि करिे.  

त्या धुिंद र्ािार्रणाि कािी काळ आनिंदानिं जगलेले िण,  

बोटीबरोबरच र्ागे सरकू लागिाि. 

नर्ीन िणािंचिं स्र्ागि करायला नर्ा हदर्स उगर्ि असिो. 

आहण र्ागे रेंगाळि असिाि त्या फक्त आठर्णी ! 

कधीिी परि न येणार्या “भारार्लेल्या” िणािंच्या आठर्णी ! 
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सागराच्या पषृ्ठभागार्र – नौका दरू सरकि असिािंना,  

उठणार्या फें सासारख्या – कालािंिराने  

िळाशी खोल खोल जाऊन दडणार्या !  

मॅचेंस्टर त्रशप कॅनॉल 
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समारोप करतांना 

“िचू किाव आहण करहर्िा शरण िलुा भगर्िंिा 

िहुझया र्श्ासे पान िलिे, ििे िहुझया फूल फुलिे 

िेज झळाळि गगनिी झलुिे रहर्चिंद्राचा ि ूहनर्ाविा. 

सखुदखुा:ची ऊनसाउली िझुीच जाहणर् रे्ळोरे्ळी” 

 

तूच असता माझी पूती मागायाचे काय अनंता 

 

सरे्त्र सहुखन: सिंि ुसरे् सिंि ुहनरार्या: 

सरे् भद्राहण पश्यिंि ूर्ा क:हिि द:ुहखिो भरे्ि 

 

समस्त वाचक मंडळी सदैव सुखी आत्रण आनंदी राहोत. 
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या लेखनाचा समारोप हा नवीन लेखनाचा आरंभ ठरू दे हीच 

परमेश्वरचरणी नम्र प्राथपना !!! 
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पररत्रशि  

लेत्रखकेसंबंधी थोडेसे (महाराष्र आत्रण इगं्लंड) 

त्रशक्षण : 

• बी.एस्सी (प्रिाप कॉलेज अिंर्ळनेर-पणेु हर्द्यापीठ) प्रथर् आल्याबद्दल 

कॉलेजचे पाररिोहिक. 

• एर्.एस्सी र् पी.एचडी (हव्िक्टोररया यहुनव्िहसवटी – र्ँचेस्टर, इिंग्लिंड) 

जीर्शास्त्र हर्ियाि ५ र्िे सिंशोधन करून. 

अनुभव : 

• कर्लाबाई कन्या हर्द्यालय - धळेु  

(३ र्िे हशहिका म्िणनू नोकरी) 

• यहुनव्िहसवटी ऑफ रँ्चेस्टर – इिंग्लिंड 

(३ र्िे बी.एस्सीच्या हर्द्याथ्याांसाठी डेर्ॉन्स्रेटर) 

• हिस्िी क न्सर िॉहस्पटल आहण िोल्ट रेहडयर् इहन्स्टट्यटू – र् िंचेस्टर  

(७ र्िे क न्सर सिंशोधन िेत्राि कार्) 
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कायप : 

• र्राठी जनिेसाठी कॅन्सर-त्रशक्षणाच्या प्रचाराचे कायप  

(१५ र्िे - पणेु आहण इिर शिरे) 

• सरु्ारे शिंभर लेख आत्रण लेखमाला प्रहसध्द  

(हर्हर्ध दहैनके, साप्ताहिके, र्ाहसके, स्र्रहणका, हदर्ाळी अिंक) 

• समाजप्रबोधन आत्रण जनजागृती  

(र्हिला र्िंडळे, शाळा, र्िाहर्द्यालये, कायावलये, रोटरी क्लब्ज  

 इत्यादी सिंस्थािंर्धे भािणे, चचाव, प्रश्ोत्तरे) 

• आकाशवाणी, पुणे  

(भािणे, चचाव, र्लुाखिी) 

• सल्लागार – हर्दभव क न्सर ररलीफ सेंटर, कारिंजा (हज. आकोला) 

• सहसंपादन  

▪ फुलराणी हदर्ाळी अिंक (शिादा) 

▪ दीनदयाळ िॉहस्पटल आहण क न्सर ररसचव सेंटर (“दीनदयाळ र्ािाव” ि े

र्खुपत्र) 

▪ हृदयरोग स्र्रहणका (दीनदयाळ िॉहस्पटल) 
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• अध्लयक्ष – श्री. सरस्र्िी हशश ुर्िंहदर र् प्राथहर्क हर्द्यालय, कोथरूड, 

पणेु. 

• डायरेक्टर – क न्सर एज्यकेुशन क म्पेन – केअर इिंहडया रे्हडकल 

सोसायटी, पणेु. 

• सहसंचालक – िोहलहस्टक हक्लहनक – सर्व प्रकारच्या रुग्णािंसाठी 

हर्हर्ध उपचार पध्दिी कें द्र, पणेु 

• संचालन – क न्सर हदलासा कें द्र – क न्सररुग्ण आहण त्यािंचे 

नािेर्ाईकािंसाठी र्दि योजना र् सल्ला (हर्नार्लू्य), पणेु. 

• लेखन - १९८५ – २०२० या काळाि क न्सर आहण आरोग्याच्या 

हर्हर्ध हर्ियािंर्र बारा पसु्िके प्रकाहशि (िपशील खाली) 

सन्मान : 

• प्रमुख पाहुणी व अध्लयक्ष – हिरक र्िोत्सर् आहण ६१र्ा र्धावपन 

हदन, कर्लाबाई कन्याशाळा, धळेु, १९८८  

• भाषणासाठी त्रनमंिण – टाटा र्ेर्ोररयल िॉहस्पटलच्या 

सरु्णवर्िोत्सर्ी जागहिक पररिदहेनहर्त्त. १९९२, र्ुिंबई. 

• सन्मानकरी – अहखल भारिीय र्राठी हर्ज्ञान पररिद, धळेु. हडसेंबर 

१९९४.  

  



a 

119 
 

इतर :  

• आरोग्यार्रील लेखनाबरोबरच- सिंगीि, हचत्रकला, काव्य, नतृ्य 

इत्यादी हर्ियािंर्र लहलि लेखन, सर्ीिणात्र्क लेख, र्लुाखिी इत्यादी 

प्रहसध्द. (इिंग्लिंड आहण र्िाराष्र) 

• िोहर्ओप थी, र् ग्नेटोथेरपी, योगासने, फोटोग्राफी, र्ाचन, ज्योहिि, 

प्रर्ास, इत्यादी हर्ियािंची आर्ड र् छिंद. 

• जर्वन-फ्रें च आहण सिंगणकािंच्या भािा यािंचा अल्पसा अभ्यास. 

• सिंगीि (शास्त्रीय सिंगीि, िार्ोहनयर्, की-बोडव, व्िायोहलन, सिार 

आहण सिंगीि सिंग्रि) यािंचेर्धे रुची.  

• िस्िकला, गिृसजार्ट, हशर्णकला, भरिकार् यािंचा दीघवकाळाचा 

छिंद. 

• टेबल टेहनस, ब डहर्िंटन, टेहनस, पोिणे एकेकाळचे आर्डिे उपिर्. 
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प्रकात्रशत पुस्तके 

 पुस्तकाचे शीषपक  पृष्ठ 

संख्या  

प्रकाशन 

त्रदनांक 

प्रकाशक 

१ कॅन्सरची कहाणी ४४४ १ हड.१९८५ प्रपिंच प्रकाशन पणेु 

२ कॅन्सरपासून बचाव १०७ २६ जाने.१९८७ प्रपिंच प्रकाशन 

३ कॅन्सरशी झंुज  १५५ २८ ऑगस्ट 

१९८७ 
प्रपिंच प्रकाशन 

४ कॅन्सर आत्रण आपण ९० १ जनू १९९० प्रपिंच प्रकाशन 

५ आमचा काय दोष (सरोज 

सहस्रबुध्लदे व अनु 

भागवत) 

११५ २८ हड.१९९२ साधना प्रकाशन पणेु 

६ कॅन्सर और हम ८० २६ जाने.१९९५ पररर्ल प्रकाशन 

औरिंगाबाद  

७ पररचय शरीराचा १५३ २६ जाने.१९९५ पररर्ल प्रकाशन 

८ त्रवकार-वयाधी-उपाधी ११८ १ र्े १९९५ पररर्ल प्रकाशन 

९ रोगत्रचत्रकत्सा-

रोगत्रनदान 

११२ २० एहप्रल १९९६ पररर्ल प्रकाशन 

१० असे इलाज-असे उपचार  १२० १५ जनू १९९८ पररर्ल प्रकाशन 
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११ आरोग्य-स्वच्छता-

स्वास््य  

१०८ २० एहप्रल 

१९९६ 

पररर्ल प्रकाशन  

१२ पररचय शरीराचा 

(त्रितीय आवृत्ती)  

२७५ जानेर्ारी 

२०२० 

पररर्ल प्रकाशन  

ई – पुस्तक  

कलाप्रवास – मायदेश ते 

परदेश  

 

१२०  २० जलुै 

२०२२  

ई – साहित्य प्रहिष्ठान  
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https://youtu.be/bMqW0hleNdo 

https://youtu.be/bMqW0hleNdo
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kalapravas_saroj_sahasrbuddhe.pdf

