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र्नोगि 

                            रानफुलाांचे थवे: 

शुभाांगी पासेबांद 

 

भारिीय असूनिी, भारिाि रुळलेले असूनिी, नाव नसलेल्या अनेक 

लिान आकाराचे फुलाांच्या यादीिील, अनेक नावाांची जी फुल ेआििे, िी रानफुल ेया 

एकाच नावाने ओऴिली जािाि. रानफुलाांचे थव्याांचे, त्या र्ोिोराचे, कुणाला फारस े

कौिुक नसिे. िोय, पाऊस पडिाच, लािोंचे सांख्येने उगवणार् या, त्या झाडा, 

झुडुपाांना, गांधिीन हपवऴी, जाांभऴी , गुलाबी फुल ेयेिाि. फुल ेसुकल्यावर येणारे बी, 

काऴ्या िाांब्याच्या रांगाचे, िाांबड-ेलाल काऴे येिे, या हबयाांपासून पुसिा शेकडोंचे 

सांख्येने फुल ेऊर्लिाि. हनसगावची िी निी असिे. पक्षयाांप्रर्ाण ेिी फुल ेसुांदर ददसिाि. 

र्ी या फुलाांचे सर्ूिाला म्िणून, रानफुलाांचे थवे म्िणिे.  

िी फुल,े कधी पाांढरी, कधी गुलर्ोिोरी लाल आििे, िर कधी फुलाांचा 

सोनर्ोिोरी हपवळा गाहलचा पसरलेला असिो. पण िी कधी बटनाएवढी लिान , 

हवरांगी, गांधिीन असिाि. फूले श ांगार प्रधान असिाि. िर या रानर्ोिोराला, हवचार 

प्रधान र्ानिा येईल. रानर्ोिोराची सवव रान फुले एकदर् फुलि नािीि. जेव्िा नवी 

फुल े फुलिाि, िेव्िा िर जुसया कािीं, फुलाांना बी सुद्धा आललेे असिे. कधी लिान, 

कधी केसरी, दिा पाकऴी आहण कधी पाच सुट्या हपवळ्या पाकळ्याांचे, जाांभऴे, कधी 

सीिेच्या वेणी सारि ेलाांब, सीिेच्या आसवाांसारिे थेंब, िर कधी दववबदसुारि,े अस े

हवहवध रुप रांग असलेल्या, या रानफुलाांचा बिरसोिळा बघण्यासारिा असिो.  

र्ाझे हवचार, ि े स्िांभ असेच कािीस,े वेगऴे आििे. स्विांत्रपण े

वावरणारे, वेगळ्या हवचाराांचे, हवहवध वेऴी ऊर्टलले,े सकस हवचाराांचे, िसेच 
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हनराऴे वाटणारे ि े स्िांभ आििे. रानफुलाांचे थव्या सारि े , रांगीि गाहलच्या सारि,े 

एिाद्या फुलाांच्या गावासारि ेआििे.  

ि ेहवचार, ि ेस्िांभ िुम्िाला नक्की आवडिील.  

सिज फुल ूद्यावे फुल,  

सिज दरवळावा वास.  

अहधक कािी हर्ळवण्याचा,  

करू नये अट्टािास.  

सुवास पाकळ्या पराग दठे,  

फुल इिकीच दिेे ग्वािी,  

अलग अलग करू जािा,  

िािी कािीच उरि नािी ! 

****** 

शुभाांगी पासेबांद 
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प्रस्िावना 

 

आपण रानफुलाांना बघून हवहवध हवचार करिो,कािी फुल ेिुडिो, गजरे 

र्ाऴिो, िूष िोिो. कािी रानफुल ेपायदऴी िुडविो. पण या फुलाांभोविी, फुलाांसोबि 

आलेल ेपिी, फुलपािरे येिाि, िुषी दिेाि- 

लेहिका शुभाांगीना दोन ओऴी आठविाि, त्या म्िणिाि 

फुला रे फुला िुला वास कुणी ददला 

फुला रे फुला िुझा रांग कसा ओला? 

रानफुलाांना, पावसानांिर यणेार् या या र्ोिोराला सुगांध येि नसिो. िो 

असिा िर? या कल्पनेने छान वाटिे. 

शुभाांगीने कदाहचि म्िणूनच, या स्िांभ सांग्रिाला नाव ददले आि े

रानफुलाांचे थव!े 

शुभाांगी पासेबांद याांचे, जे आि ेिे सत्य साांगणारे, असे ि ेस्िांभ वाचकिो 

िुम्िाला नक्की आवडिील 

" रानफुलाांचे थव”े 

"िुर्चे र्नािील आकाशाि ऊडु  द्यावे 

 

सौ वासांिी घाडगे 

सािारा 
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१ शब्दाांच ेफुग े

 

रांगीबेरांगी फुग्याांचा जुडगा घेऊन, बागेि फुगेवाला आला, दक र्ुल े ,त्याच्या 

भोविी घोळका करिाि. फुगे व फुगा या शब्दाचे आकषवण, र्ाणसाला 

बालपणापासूनच असिे. चौकाि उभे राहून, फुगे हवकणारा फेरीवाला आवाज दिेो. 

त्याच्या दसुऱ्या िािाि, रांगीबेरांगी सुवणवविी वभगयाांचा एक पांिा घेऊन,िो िे फुगे 

अहधक आकषवक करिो. त्या फुग्याांच्या गुच्छािील, कोणिािी फुगा घिेला ,िरीिी 

र्नाला, िो दसुरा घ्यायला पाहिजे िोिा, अस ेवाटि.े कारण िो फुग्याांचा गुच्छ जसा 

सुांदर ददसिो ,िसा एक एकटाच फुगा/वभगरी ददसि नसिे. वाऱ्यावर दफरणाऱ्या त्या 

हवहवध वभगऱ्याांर्धील, एक वभगरी आपण हनवडिो. थोड्ावेळ हिच्यावर िूष िोिो 

,र्ात्र नांिर िी दफरि नािी. हिच्या पेिा दसुरी जी छान िोिी,हिचा रांग आकषवक 

िोिा, अशी िांि वाटिे. कारण त्या पांख्याांर्ध्य े दफरणाऱ्या एकत्र ,वभगऱ्याांचे सर्ूिा 

एवढे आकषवण, एका वभगरीने पूणव िोि नािी. िऱ्या जीवनार्ध्ये सदु्धा र्नाची आस 

,त्या दोन िीन िािी आलेल्या सिुाांनी,स्वप्ाांनी पूणव िोि नािी. र्ाणसाचे र्न असेच 

हवहचत्र असि.े सवव स्वपे् सर्ोर ठेवून ,एिादे जास्िी प्रायोंरीटीचे असेल िे स्वप् 

हनवडिो व त्याला वाटिे ि ेस्वप् पूणव झाल ेदक सवव वजकले. र्ात्र िे िसे घडि नािी.िे 

शक्य नसिे. नवीन स्वपे् त्याला बोलावू लागिाि.  

िूप आटाहपटा करून कािी हर्ळवले दक वाटि,े कशासाठी केला एवढा 

अट्टािास? आपण गाडीिून पुढ ेजािो व म्िणिो झाड े पळिाि ककवा पळिी झाड े

पाहुया! िसेच ि े हि, फसवेच ,र्ागे जाणारे स्वप्, र्ाणसाची नजर , आपण पुढ े

गेल्यावर र्ागे िेचि राििे. 

ग्रास ऑन ऑदर साईड लुक्स ग्रीनर - दरुून डोंगर साजरे. 



 

िरीिी नव्या फुग्याचे आकषवण, र्नाि असिेच. र्ग र्ाणूस दसुरा फुगा शोध ू

लागिो. त्या फुग्याांचे रांगाचे आकषवण जवळ बाळगिो. ि े फुगे कधी वस्िूांचे, कधी 

गाड्ाांचे, कधी साड्ाांचे ,कधी घराांचे, कधी घोड्ाांचे ,कधी सिलींचे,नोटाांचे असिाि. 

कधी कधी िर बहिसाांचे ,भ्रार्क अिांकाराचे, िोट्या सत्काराांचे सदु्धा असिाि. फुगे 

सांवेदनाांचेिी असिाि. बोथट भावनाांचे ,कू्रर वासनाांचे असिाि.  

लेिकाला र्ग ि ेफुगे हवहवध पररच्छेद, स्िांभ, कहविा, कथा, लहलि, कादांबरी, 

अशा रूपाांर्ध्य ेआकर्षषि करिाि. ह्या शब्दाांच्या फुग्याांर्ध्य े िो कधी रर्िो. कधी 

त्याला वाटि,े ‘बाप र्ाणूस, लेिकाांपुढ ेआपल े फुगे कािीच नािीि. त्याांची रचना, 

त्याांची प्रहिभा, आपल्याला जर्ि नािी. काळाच्या ओघाि रटकून रािण,े या फुग्याांना 

शक्य नािी.’ ित्कालीन र्ाहसके, सार्ासयिः त्या त्या वेळी लोकहप्रय ठरणारे फुगे, ि े

कािी काळाने फुटिाि. त्या नांिर रटकिे िे कालािीि साहित्य िरे असिे. पुस्िकरुपी 

फुगे, र्लर्पट्टी करिाि. सांदशे दिेाि. कािीबािी साांगिाि. कधी कधी अवेळी र्ात्र, 

या पुस्िकाांिून बािरे पडून भेटणारी र्ाणस,े त्या काळाचे जीवन साांगिाि. जीवनाची 

अपूणविा फोलपणा, सुद्धा या फुग्यािुन जाणविो.जीवन शैलीचे प्रहिवबब , अस े िे 

शब्दाचे फुगे असिाि. शब्दाांचे बुडबुड े अशा,या शब्दाांि, ित्कालीन साहित्याला 

नाउर्ेद करायचे सुद्धा कािी कारण नसिे. कािी काळापुरि,े कािी सांबहधिाांना, आनांद 

व र्नोरांजन दणे्याची िाकद, त्या लेिनार्ध्य ेअसि.े शब्दाांचे फुगे , त्यावेळी िरी कािी 

साथव ददलासा दिेाि. कािीिरी बोलिाि,साांगिाि,करर्णूक करिाि.  

प्रत्येक लेिकाला कुसुर्ाग्रज िोिा येि नािी. त्याांच्या अिांड नांदादीपा सारख्या 

साहित्यापुढ,े र्ाझ े शब्दाांचे फुगे कािीच नािीि. रानाि रानफुल े उर्लिाि. 

सरोवरािील हनर्वल जळाि कर्ळ उगविे व उत्तर् बागाांि गुलाब व टुलीप उर्लिाि. 

शांभर वषाविून एकदा ब्रह्मकर्ळ उर्लि.े र्ात्र प्रत्येक फुलाांचा स्विांत्र बाणा असिो. 

प्रत्येक फुलाला उर्लण्याचा व कािी काळ आनांद दणे्याचा िक्क असिो. 



 रानफुलाांचे थव े

र्ाझ्या लेिाांची हि रानफुल,े रानफुलाांचे थव,े त्यािलेच आििे. र्ाझ्या साध्या 

सुध्या ,शब्दाांचे फुगे,िी शब्दफुल,े रानफुल ेवाचकाांना कािी काळ ,आकषवक वाटली, 

िरीिी र्ला िे आवडले. र्ाझ्या शब्दाांची रानफुल ेकुसुर्ाग्रजाांच्या जसर्शिाब्दी वषावि 

त्याांच्या चरणी सादर करिे! 

आम्िा घरी धन शब्दाचीच रत्न े 

शब्दाांचीच आम्िी पूजा करू 

  



 

२  रानफुलाांच ेथवे 

 

र्ला रानफुल ेिूप आवडिाि. त्याांना ऊर्ललले े ,बघून र्ाझे र्न सुद्धा फुलिे. 

िशी जगाि "फुल ेआवडि नािीि" अशी व्यक्ती हवरळाच असि.े िरे िर सवव फुलाांचा 

उपयोग ,िा "बी" बनवण्यासाठी असिो. झाडाांचे पुनरुरुत्पादन सांस्थेचे, एक र्ित्वाचे 

अांग म्िणजे फुल िोय. फुलाचे फळ िोिे व त्याि बी असि.े आकषवक रांग व सुगांध या 

र्ुळे फुलाांकड ेर्न जािे. वेगऴी रांग सांगिी ,या र्ुळे ,फुलाांकड े नजर जािे .फुलाांचे 

आकषवक रूप ि ेभुांग्याांना व इिर कीटकाांना आकर्षषि करि ेव त्यारु्ळे परागीभवन 

िोिे. फुल े हि िाण्यासाठी सुद्धा वापरिाि. शेवग्याची फुल,े फ्लॉवर ,कोबी, लवांगा, 

हर्रे अशा फुलाांचा, अन्नाि ,र्साल्याि, भाजीि उपयोग िोिो. फुलाांर्धील र्ध 

र्धर्ाश्या साठविाि व िो र्ध िाद्यान्न म्िणून र्ानव आिाराि वापरला जािो. 

रणजीि दसेाई याांच्या "गांधाली" र्ध्ये एक वाक्य आि.े त्याि जिाांगीर 

नूरजिाला म्िणिो, “ फुल फळाांपासून र्ददरा बनवणारे आम्िी अरहसक कुठे व सुांगांधी 

फुलाांपासून अत्तर बनवणारे िुम्िी कलाकार कुठे?" 

लोकहप्रय फुल असलेल्या गुलाबाची आवड, र्ानवाला फार पूवावपार 

काळापासून आि.े गुलकां द, गुलाबपाणी, गुलाब पाकळ्या याांचा ऊपयोग शाांििा, 

थांडावा व आनांद दणे्यासाठी फार पूवीपासून केला जािो. अप्राप्य अशा स्वप्ाला 

गुलबकावलीचे फुल म्िणायची पद्धि आि.े 

फुलाच्या रांगावरून सदु्धा भावना व्यक्त केल्या जािाि. लाल गुलाब प्रेर्ाचे 

प्रहिक आि.े पाांढरा गुलाब श्रद्धाांजलीसाठी वापरिाि. हपवळा गुलाब शाांििेचे प्रहिक 

आि.े सिराव्या शिकाि फुलाांच्या र्ाध्यर्ािून सांदशे दणे्याची,दक्रया, प्रहिदक्रया पद्धिी 

सुरु झाली. िुकव स्िानाि सुरु झालेली हि पद्धि, पुढे जगभराि रूढ झाली व लग्न, 

वाढददवस पाटी, बिीस, अांहिर् सांस्कार, दवेदशवन, या प्रसांगी फुलाांचा वापर रूढ 



 रानफुलाांचे थव े

झाला. र् त्यू नांिर हललीची फुल ेवाहिल्यास, पुनजवसर् हर्ळिो असिी र्ि आि.े फुलाांचे 

िणभांगुरि ेर्ुळे, कागदी कु्रहत्रर् फुल ेआली. िरीिी आहण िरी फुल े,िुप र्िाग झाली 

िरीिी दवेाच्या चरणी, आजिी िाजी फुलेच वाहिली जािाि.पूवी अांगणािच फुलझाड े

लावून, पुजेची फुले िवी म्िणून बाग लावली जाई. पुढ ेफुलपुडा हवकणारा-टाकणारा 

र्ाऴी, ह्या सर्ाजाि आला. या फूल व्यापाराचे कारण काय िर ,फुलाांचा सुगांध, 

प्रसन्निा दिेो. 

फुलाांवरील कथा, कहविा,हचत्रे, ह्या कलाकु्रहि, िर्िास प्रहसध्द िोिाि.व्िनै 

गोग या लेिकाची सुयवफुलावरील हचत्रकला व हवल्यर् वडवस्वथवची डफॅोडील्स कहविा, 

जगप्रहसद्ध झाल्या. रांग केशरी हि र्ाझी स्विा:ची कादांबरी र्ला िूप आवडिे. केशर ि े

सवावि र्िाग फुल आि.े दवेचाफा आहण कर्ळ िी दवेाददकाांची फुल े आििे. 

र्ांददरािील र्ूिीर्ध्ये, कोरीवकार्ाि , हचत्राांर्ध्य,े फुलाांचे र्ित्व असि.े प्रत्येक 

दवेाला, त्याच्या आवडीचे, िास फुल वािायची पद्धि आि.े रवींद्रनाथ टागोराांचा 

काव्य सांग्रि गीिाांजली जग प्रहसद्ध आि.े 

र्ाझी हि पुषपाांजली गोड र्ानून घ्याल ना ! शब्दरूपी  फुलाांची िी परडी 

सर्जा! रानफुलाांचे थव ेसर्जा. 

 

  



 

 

३ परिीच्या या वाटेवर 

 

सार्ासयाांचे आयुषयाि, छांद व नोकरी, चर्चा व लेिणी, कधीिी एकत्र िोऊ 

शकि नािी का? छांद अनािि नाद दिेो, पण पोट भरायला भाकरी लागिे. जगाि 

सेटल व्िायला, डोक्यावर छप्पर व सोबिीला एक छोकरा/छोकरी लागिे. पुढे 

,कधीिरी पायािालची जर्ीन सरकिे , कळिे आयुषयच िािािून सुटून गेल ेआि.ेर्ग 

कला आठविे. 

कधी कररयर र्ध्य े पत्रकार व कलाकार, या दोन डगरींवर पाय ठेऊन, 

सार्ासयाांना िोल जाण्याची भीिी वाटि.े कधी र्नाचे आिल,े कलाकार असलले े

लिान रु्ल रडिे. त्याच्या रडण्याने वैिाग येिो पण त्याला शाांि कस ेकरावे सर्जि 

नािी. कधी वाटि आपण ब्लॅंक िोऊ .... ब्लॅक िोण्याचे टेसशन भल्या -भल्याांना असि.े 

प्रेिक उठोि, बसोि, वाचक वाचोि न वाचोि ,िे आपण कलाकार म्िणून ,र्नावर 

घ्याचे नािी, ि ेम्िणण ेसोप्प ेअसि.े िे पटण ेअवघड असि.े एकपात्री प्रयोग िा िर 

र्ाझा एकटीचाच काटेरी र्ागव  िोिा. one  man standup talk show ! त्या 

ऊभ्या व्यक्ती कडून, र्ग ददलेला हिकीटाचा पैसा, वसलू करण्याकड े ,कल व व त्ती 

असि.े जाऊ दिे उडि ,म्िणून प्रेिकाांना neglect  करिा येि नािी. एकदा प्रेिकाांशी 

जुळलेली िार िुटली, िर कररयर चे नुकसान िोिे. कारण िुटली िर िी िार पुसिा 

जुळि नािी. पुढची हपढी कला हशकिाांना र्ागच्या हपढीकडे ,बघून हशकून ियार िोिे 

व नम्रिा हशकिे, आपणिी हशकि राििो. र्ात्र आिाच्या हपढीला, फास्ट यश,हपझ्झा 

बगवर िवा असिो. हपक करपल,े हबनसल.े ककवा अवकाळी पावसाने नैसर्षगक नुकसान 

झाले, िरीिी जी पुढ ेजाण्याची शेिकरी ,कलाकारी व त्ती पूवी िोिी, िी आिा फरशी 

नािी। 



 रानफुलाांचे थव े

कलाकार व्यसनाचे नादी लागिो. पूवी सर्ाजाि प्रत्येकाला स्थान िोिे 

,विवर्ानकाऴ िर िोिाच िोिा.  

भहवषयकाळ दिेील िोिा. औंदा हपकाचे हबनसल े म्िणून शेिकरी रड े ,पण 

पुढच्या कार्ाला लागे. िसेच हवद्याथी यावषी "नापास िर नापास" पुढच्या वषी बघ ू

,असे म्िणि अस ेपण आिा? आिा िे अपेिाांचे ओझ ेसांपि नािी. वाट्याला येणारे 

अपेिा भांग सांपि नािीि. where physiology end , psychology  starts ! र्ग 

र्न िचिे व िणावर्ुक्तीचा नशेचा भोज्जा शोधण ेसुरु िोिे. िरेिर ,छोट्या छोट्या 

गोष्टीिून सुि शोधण े व उपभोगण े हशकायला िव.े आयुषय इिके कठोर असि े दक 

म्िणाव-े 

दकसी रांहजश को िवा दो 

के र्ैं वजदा हु | 

आज परिीचे वाटेवर वाटिे,सांकटे हि र्ानवी उपलब्धीच्या पुढ ेअसिाि. र्ुल े

आई र्ुळेच घडिाि. आई म्िणजे गे्रट भेट असि.े A good mother teaches, great 

mother inspires . रोज रात्री आई, र्ािा,र्ाऊली, दवेी ,हिच्याशी बोलल ेिरी बरे 

वाटि.े र्िभेदारु्ळे िापलेल्या ,हनराश र्नाला िी शाांि करि.े र्ानवाला 

कऴिे.सर्जिे की,हवसांवाद टाळावा. इिर बदलणार नािी-स्पधाव असुरहिििा 

बदलणार नािी.स्वि: बदलावे. 

परिीच्या वाटेवरकळिे ,जगाि सुरुवािीला थेंब बावरी निी, म्िणून जो 

पाऊस हप्रय वाटिो, िोच पुढ े ररपररप, हचिल्या, िोटा वाटू लागिो. त्याच त्या 

वस्िूकड ेबघण्याचा आपला द ष्टीकोन, असा सापेि असिो. आज जे हप्रय र्लर्पट्टी 

करणारे, ित्वज्ञान वाटिे, िे उद्या भांपक ढोंगी वाटू शकिे. प्रत्येकच गोष्ट सापेि असि.े 

दवेा दारी आलो र्ी आिा  

करू नको पाया परिा 



 

ि े उिारवयाि जाणविे. ओढे नाले नद्या आटिाि, पण िारा 

सर्ुद्र,कटुिा,हवशालिा कधीच आटि नािी. भराव घािला िरी भरिीचे 

वेऴी,दकनायावकड,ेप थ्वी कडचे पाय पसरविो. र्न व हवचार िस े सर्ुद्रा सारि े

असिाि,कटुिा आणिाि.कधी,कळ,भावना अांिरािली असली, िरच कालािीि 

साहित्य हनर्ावण िोिे. झाडाांसारि े ,र्ानवानेिी र्ूळ रोवून रािावे. जहर्नीिून 

ओलावा शोषून जगावे. 

झाड ेपिी, सजीव, नद्या सवव कािी हिथेच असि,े फक्त एकच र्ाणसू अांिी पुढे 

हनघून जािे. 

न थार् सके दर्ान न रोक सके  

बड ेकरीब से उठकर जला गया कोई  

असे कधी घडू नये िे,अटळ घडून जािे. परिीच्या वाटेवर बघू नये, िे बघावे लागिे. 

डोळे हर्टूनिी सत्य भडेसाविे. उराशी बाळगलेल्या स्वप्ाांचे िुकड े गोऴा करून 

,र्नाच्या कप्प्याि, जपून ठेऊन, पुढचे स्वप् पािण्यासाठी ,जीवनाच्या कुशीि हशरावे 

लागिे. दःुि हि दोन जीवाांना जोडणारी वाट असिे ि ेवचन, आिा कालबाह्य झाल े

आि.े िल्ली "फ्रें ड इन नीड,िी इज नॉट र्ाय फ्रें ड" िा र्ांत्र आि.े अपर् त्यू नांिर, र्ागे 

उरललेा एकाकी राििो. अश्वथाम्यासारिा ! या बाकी उरलले्याला, र्ारण्याि बरेच 

गुसिगेार सार्ील असिाि. स्विःची दःुि े कुरवाळि बसायचे, सुि सुद्धा ि ेलोक त्या 

र्ागे उरलले्याला भोगू दिे नािीि. वार करिाि. आिा परिीची वाट आि ेि ेकळून 

,किाव आधीच शोकाकुल असिो. 

हनसगावशी, सुयव ,चांद्राशी काय भाांडायचे? वाधवक्याला काय घाबरायचे? िे 

यायचे िेव्िा येणारच! धन जेव्िा येिे, िेव्िा धनाच्या, िांड्ा भोविी, हवषारी नाग 

यावा, िसे जीवन ि ेर् त्यूचे भय घेऊन येिो. र्ाणूस सिजा सिजी आिून वठि नािी, 

िो इच्छा र्रण काय, नैसर्षगक र्रण सुद्धा टाळायचा प्रयत्न करिो. रस्त्या दकनारी 

लावललेी झाड,े आपण िोळीला िोडिो, जाळिो! काय हर्ळविो? सरपण, ग्लोबल 

वार्मर्ग आि,े िरीिी 
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जगण्याच्या आशेने, िी झाड े फाांद्या कापलले्या असूनहि, ओलावा शोधि 

जगायचा, प्रयत्न करिाि. िसा परिीच्या वाटेवरचा, वाटसरू चाचपडिो, पण 

ओलावा हर्ळणे िल्ली ग्लोबल वार्मर्गच्या, काळाि सोपे नािी. र्ाणसू र्ाणसाला 

पारिा झालाय! 

कािी गोष्टींचा, वेगळा धक्का, नेिर्ी कथेचे शेवटी, पुढे उभा राििो. जरी आपण 

जगाि िूप करावेसे वाटूनिी, कािीिी न करिा आयुषय सांपवले, िरी अशी सार्ासय 

र्ाणसे ९९% सुिी असिाि व जगणे र्रण ेया र्धला काळ म्िणजे जीवन ,असेच, 

त्याांच्या बद्दल म्िटल ेजािे. असे आयुषय प्रत्येकाचे असिे. कािीजण अहद्विीय असिाि. 

जसे िपू प्रेर् घट्ट, पण पके्क असले िर हवरिाचे दःुि िीव्र असिे. िसे असार्ासय 

व्यक्तीचे जीवन असार्ासय असि,ेहवरि घहनष्ट असिाि. पण म्िणून सार्ासयाांच्या 

जीवना बद्दल ज्या कथा हलहिल्या जािाि, त्या कर्ी र्ित्वाच्या नसिाि. त्या 

प्राहिहनहधक ठरून, सार्ासयाांना हभडिाि. िपू भरभराटीचे, भरिीचे ददवस पाहून, 

पुढे र्ग वेदना आल्या, िर त्या चढ उिाराच्या ,गोष्टीि उत्सुकिा वाढिे. कपट, पयवटन, 

गुसिगेारी, प्रेर्कथा, युद्ध, या बद्दलच्या कथा, म्िणूनच लोकहप्रय ठरिाि.जीवन म्िणजे 

एक शोध यात्रािी असिे. कुठलािी बोध न घिेा, जो शोधिो, त्याला िे जीवनसार 

कधी हर्ळिच नािी. र्ग आत्र्शोध सुरु िोिो व कािीिरी हर्ळाल े नािी म्िणून 

िांिहि वाटि नािी. 

आसुओ ! आिो के दिालीज्पर आया न करो 

घरके िालाि जर्ानेको ददिाया न करो 

लोग र्ुठ्ठी र्ें नर्क लेकर दफरिे िैं 

अपने जख्र्ोको ददिाया न करो 

 

आजिी कऴले नािी, र्दव क्या िोिा िैं ? सर्ाजाि १/३ पुरुष सभ्य. १/३ पुरुष 

उदासीन, १% पुरुष दजुवन असभ्य असिाि! या असभ्याांची लिेी, स्त्री म्िणजे एक 

शरीर िोय. र्िीला आरिणाचे काय कौिुक? सांरिण करायचे बघा! आवाज गोड 



 

म्िणून, पुसिा फोन करणे व बाई वश झाली नािी,हर्ळाली नािी, िर िक्रार करण.े 

अहर्बा प्रर्ाणे हि कोपडी जर्ाि वाढिे आि.े िूप र्ोठ्या प्रर्ाणाि, कुठे हि कार् न 

करणारी, सर्ाजाला हनरुपयोगी, पण र्िीलाांना उपद्रवी जर्ाि, जसर्ाला येिे आि.े 

त्याांना कसची िरी, जािीची, र्िाांची ककवा असय ढाल 

आि.ेसभ्याना,सार्ासया,हनभवया, रुपगर्षविा, रुपसुांदरी,याांना सुद्धा िे र्ािीर्ोल करू 

शकिाि. प्रत्येक स्त्री कड े"िुला काय कळिे" अशा शब्दािीि, नजरेने िे बघिाि. कािी 

केल्या ,त्याांची स्त्रीला िुच्छ लेिण्याची ि षा कधीिी पुरी िोि नािी. वाईन आहण 

वुर्ेन आहण दगुुवण या साठीच त्याांचा जसर् आि,ेअसे िे सर्जिाि,वाईट पुरुषाांचे 

कुविवन िा सर्ाजाला लागलेला रोग आि.े िो थाांबवायलाच िवे. 

सांपली र्िदफल िरीिी, शब्द नािी सांपलेल,े 

राहू द ेध्यानी रहसका ,येथे सारे ऐकललेे. 

परिीच्या या वाटेवरिी ,असेच कािी घडल.े 
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४ िेकडे 

 

कुरूप ददसणारे, नाांगीवाल,े भीिीदायक ररत्या पाय िलवणारे, िेकड ेहबचारे, 

साध ेअसिाि. िेकड ेया जर्ािीला बदनार् करण्याि, िरेिर र्ाणसाांचाच िाि आि.े 

िेकड े िा िसा हिरकस चालीने, आपापल्या रस्त्याने ,त्याच्याच धुांदीि जगणारा 

जाणारा प्राणी आि.े श्री. रत्नाकर र्िकरी या लेिकाांची, िेकड े नावाची अहिशय 

भयप्रद व चटक अशी एक प्रहसद्ध कथा आि.े(वाचा) िडकाांच्या कपारीि, हचिलाच्या 

हबळाि, िेकड े राििाि. िेकड्ाांचे शरीरार्धील,कवचा र्धील, िे हपवळे र्ास 

िाण्यासाठी व त्याच्या पायाचे सूप हपण्यासाठी ,र्ानवजाि उगीचच, त्या िेकड्ाांची 

ित्या करि.े कासवाला जसे दवेपण र्ाणसाने, प्रदान केल ेिसे िे िेकड्ाच्या नहशबी 

का नािी? िेकडा सुद्धा पाय आि घेऊन राहू शकिोच की! िेकडा सदु्धा पाण्याि राहून 

कोरडा राििोच की! पण र्ग र्ाणसाला त्या िरकड्ाच्या र्ाांसावर िाव नसिा 

र्ारिा आला ना! म्िणनू िेकड्ाला वाळीि टाकण्याि आले असावे. िुम्िाला काय 

वाटि?े  

झाकण न लाविा सदु्धा, एका उघड्ा टोपलीि िेकड ेभरल,े िर िे कधीिी त्या 

टोपलीच्या बािरे येि नािीि. एकर्ेकाांचे पाय ओढून, र्ग सवव िेकड े टोपलीिच 

राििाि. आिा िा काय फक्त िेकड्ाांचाच दोष आि ेका? र्ानवाांर्ध्ये सदु्धा, िाच िा 

दोष आढळिोच की! कासवाची स्थापना र्ांददराच्या दाराि िोिे. नाग 

सापाांची,ऊां दराांची दिेील पूजा िोिे. िेकड्ाांची पूजा करणारे ,एकिी दवेालय नािी. 

सरपटणाऱ्या प्राण्याांर्ध्ये सुद्धा कुटुांबशािी, िानदानाचे पुढारीपण ,असाव ेयाचेच ि े

उदािरण आि.े रॉयल रेस ! एक असाध्य रोगाला ककव  रोगालासुद्धा त्या िेकड्ाचे 

नाव दऊेन ठेवले आि.े पाऊस आल्यावर र्ोर नाचिो, म्िणून दकिी कौिुक बघा ! पण 

िेकड ेहबळा बािरे येउन, त्याांचे पाय वेड ेवाकडे करून नाचिाि ना, पण र्नुषय प्राणी 

भलिाच पाशवल, त्याला त्या िेकड्ाांचे नाचाबद्दल हबलकुल कौिुक नािी. ववचवाच्या 



 

नाांगी र्ारण्याला, सांि एकनाथाांनी "ववचू चावला" या भारुडाने केवढी प्रहसद्धी ददली. 

िेकड्ाला िस ेकुणीच हवचारले नािी. नक्की आपण कुठल्या र्ागावने जािोय, ि ेकळू न 

दिेा वाटचाल करण्याच्या, नीिीला िेकड्ाची नीिी ,म्िणून नाव द्यायला काय 

िरकि आि?े ववचवाच्या नाांगीचे व हवषाचे एवढे वणवन करिाि आहण िेकड्ाांची 

र्ात्र नाांगी िािाने र्ोडून, टोपलीि टाकली  की िो िेकडा एकदर् हनरुपद्रवी जीव 

बनिो.! सो सॉरी! 

" घोडा घासस ेदोस्िी करेगा िो िायेगा क्या? “ या चालीवर  "इससान िेकड े

स ेदोस्िी करेगा, िो िायेगा क्या? अस े म्िणायला िरकि नािी. र्ानवाचे िेकड्ा 

बद्दलच्या, रोषाचे िचे कारण असाव.े एका िेकड्ाने र्ाझ्या जवळ त्याची नाांगी 

िलवून कैदफयि र्ाांडली. "काय करकर,कटकट आि"े िेकडा लेकाचा" म्िणून र्ी दलुवि 

केल.े 

िेकडा पुढे येवून साांगण्याची धडपड करि िोिा. इिर िेकड ेपाय ओढि िोिे. 

र्ला कऴि िोिे, पण इिराांच्या प्रश्नाि पडायचे कशाला?  

म्िणून र्ी दलुवि केले.िकेडा कलाकार असूनिी त्या टोपलीि जगला,टोपलीि 

र्ेला. 
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५ िक्रार पेटी 

 

 

िक्रार पेटी बद्दलच्या र्ाझ्या लेिाला, इिका प्रहिसाद हर्ळाला, दक र्ला 

वाटि ेिक्रार करण,े िा र्ानवाचा चौथा र्ुलभिु िक्क असावा. अन्न, वस्त्र, हनवारा,व 

िक्रार करण.े िक्रारी करणारे, कुणीिी कुणािी हवरुद्ध ,िक्रार करिाि. दःुि 

दणेाऱ्याबद्दल, सूडबुद्धीने, प्रेर्ाने िक्रार करिाि.इिकेच काय, दवेाच्या असयाया हवरुद्ध 

िक्रार करणारे सदु्धा असिाि. एका प्रहसद्ध लेिकाने, त्याांच्या हशकव ेनावाच्या,विदी 

कहविासांग्रिाि दवेा बद्दल िक्रार केली आि.े 

विदी गीिाांर्ध्ये िर िक्रारीला फार र्ित्व आि े

ो हर्लो न िुर् िो िर् घबराये, हर्लो िो आि चुराये, िर् ेक्या िो गया िैं? 

अशी स्विःबद्दलची िक्रार सुद्धा केली जािे. 

कधी कधी आपण िक्रार का केली नािी? हि सुद्धा िक्रार अस ूशकिे. 

" आि ेन भरी, हशकव ेन दकय"े 

ददल टूट गया िर् चल ेगय े" 

अशा कथाांर्ध्य ेिक्रार न करू शकल्याचे ,शल्य असि,े िांि असि.े अगहिकिे 

पेिा हशकायिचाच भाव असिो.कधी जगाच्या दहुनयादारीला कां टाळून िक्रार केली 

जािे. 

दहुनयार्े आये िैं िो हजना हि पडगेा, जीवन िैं अगर जिर िो हपना हि पडगेा,  

ककवा 

ये दहुनया ये र्िदफल र्ेरे कार् दक निी| 



 

अस ेहवटलेपणाचे भाव सुद्धा व्यक्त केल ेजािाि. 

"वजदगी दनेेवाले सून ,िेरी दहुनयासे जी भर गया." म्िणून दवेा बद्दल िक्रार 

करिा येिे! 

जगाि फसवणूक िा एक नेिर्ीचाच व्िायरस असिो, पण िक्रार कधी केली 

जािे? 

“भरोसा दकया हजस पर, उसीने िर्को लुट हलया|” 

हवरिाने, ब्रेकअपने, दरू गेलेल्या ,शत्र ु सर् झालेल्या,हर्त्राबद्दल सुद्धा कुरकुर 

उरिेच. 

“जुदा िोके भी र्ुझस,े  

िू र्ुझर् ेथोडी बाकी िैं!” 

ककवा प्रेर् कस ेरटकवावे याची िक्रार िोिे! 

“रस्र् ेउल्फि को हनभाये िो हनभाये कैस?े 

ददलकी रािोंर्े उठािे िैं, जो दहुनयावाले, 

कोई कि द े,वो ददवार हगराये कैस े?”  

िस्िे जख्र् ची िक्रार कशी वाटिे? ककवा 

“िेरे हबना वजदगी स ेकोई हशकवा िो निी" 

कधी कधी नाईलाजाने, कुणाच्या िरी राजकारणाने ,हिसयावलाच हशिा िोिे.  

"िेरे हलय ेिर् िैं हजय,े अोासुओको हपये" अशी त्याांच्या बद्दल िक्रार िोिे. 
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हवरिाचे िे ददवस कस ेगेल ेयाांची िक्रार िोिे. 

“िुर्हबन जीवन कैसे हबिा पुछो र्ेरे ददलस”े 

ककवा 

“ददल धुांडिा िैं दफर विी फुरसि के राि ददन" र्ध्ये फुरसि िरवल्याची िक्रार 

आिचे. 

नािे सांबांध म्िटल ेदक अपेिा आल्या, अपेिाभांग आला व िक्रार हि अोाली !  

“िुम्ि ेभी िैं हशकायि, र्ुझे भी िो हगला िैं! 

यिी हशकव ेिर्ारी ,र्ुिब्बि का हसला िैं!” 

कधी िरी र्ग अटळ अश्या त्या ब्रेकअप ला िोंड द्यावे लागिे. थोडीसी गे्रस 

दािवून दरू व्िाव ेलागिे. 

“र्ेरी दकस्र्िर्े िू निी शायद 

रै् िेरा इांिजार करिा हुां|” 

 

ककवा  

“चलो एकबार दफरस ेअजनबी बन जाये िर् दोनो|” 

नहशबा बद्दलची िक्रार िर आपण नेिर्ीच करिो 

"न था र्ांजूर दकस्र्ि को  

न थी र्जी बिारो दक  

 

निी िो इस गुहलस्िा र्ें  

कर्ी थी क्या नजारोसकी” 



 

आठवणीं बद्दल राग येिो, शाप ददले जािाि, हवरिाच्या ददवसाि ,त्या न 

जाणाऱ्या ददवसाांना त्या काळाला पण दोष दिेाि!  

“हबछड ेभी िो िर् बस कल परसो 

जीयुांगी र्ैं कैस ेइस िाल र्ें बरसो  

िेरी याद क्यो आयी, िाय लांबी जुदाई|” 

ददल चोरणारा, अशी त्या हप्रयकराच्या बद्दलची िक्रार, बेवफा अशी हिच्या 

बद्दल िक्रार, पैसोंकी भिूी दहुनया- अशी दहुनये बद्दल िक्रार, इससान के दशु्र्न ररवाज 

,म्िणून त्या ररवाजाांची िक्रार असि.े 

“ए गर् ेददल क्या करू?” अशी त्या दिुावलेल्या ददला बद्दल सुद्धा िक्रार केली 

जािे. 

दवेा बद्दल सुद्धा िक्रार करणारे असिाि,  

‘पत्थर के दवेिा हर्ल"े ककवा  

"अांधे जिाके अांध ेरस्िे जाये िो जाये किॉ ! अगहिकिेने प्राथवना करून 

“र्ुझे प्यार दक वजदगी दनेे वाल े

कर्ी गर् न दनेा ख़ुशी दनेे वाल े

न दनेा हशकायि के हशकव”े 

 

म्िणून िक्रारीला सांधी हर्ळू नय ेम्िणून आहण शवेटी बघा स्विःबद्दलच िक्रार 

केली जािे. 

“दकस लीये र्ैने प्यार दकया? 

ददलको युां हि बेकरार दकया 

शार् सवेरे िेरी राि दिेी 
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राि ददन इांिजार दकया”  

या िक्रारी बद्दल काय म्िणणार ? 

र्ािरेवाहशणीची िक्रार  

“राजबससी पािरा 

नको जाऊस र्ािरेा 

िुझ्या िक्रारी ऐकाया 

नािी हिथे िुला थारा 

चोचीर्धील दःुि घेऊन 

हनपहचि पड िू सासरा !  

 

कधी अगदी वेगळी िक्रार-  

 

न हगला िोगा न हशकवा , न हशकायि िोगी 

अजव िैं के सुनलो ,िो इनायि िोगी 

िू प्यार करे या ठुकाराये, िर् िो िैं िेरे ददवानोर्ें |” 

 

प्रत्येकाची िक्रार वेगळी, प्रत्येकाची िक्रार पेटी सुद्धा वेगळी असि.े 

“न कर सके हशकायि, बड ेकरीब स ेउठ कर चला गया कोई|” 

कधी बोलू न शकल्याची िांि असि.े 

“उनको ये हशकायि िैं, के िर् कुछ नािी कििे, 

अपनी िो ये आदि िैं ,के िर् कुछ नािी कििे!” 

 

कधी आपण उगीच बोललो ,अशीिी िक्रार असि.ेकधी बोललो नाहि िी असिे। 



 

“र्ुिवटे चढवले दक वाटि,े 

सवव कािी अोालबेल आि.े 

र्ुिवट्याां र्ागे र्ात्र 

हवहचत्र घालर्ले आि.े” 

आिल्या िक्रारी आिच राििाि, अश्वथाम्याने िक्रार कुणाजवळ करायची? 

कधी कधी ज्याला प्रेर् हर्ळाले िो दःुिी , ज्याला प्रेर् हर्ळि नािी, िो हि 

दःुिीच असिो!  

एकूण काय िक्रार असिेच.  

“दकिाबो र्े छपिे िैं 

चािि के दकस्से  

िकीकि दक दहुनयार्े , 

चािि निी िैं|” 

 

आिा र्नापासून िरे साांगा, हि शेवटची  िक्रार शांभर टके्क िरी आि ेना? 
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६ कागदी फुल े

 

 

लिानपणी रस्त्यािील चौकािील , कागदी वभगरी लिान र्ुलाला िवीशी 

वाटि ेआहण िेव्िापासूनच कागदी फुलाांचे आकषवण, त्याांची पाठ सोडि नािी.  

"कागजके फुल जिाां हिलिे िैं, बैठ न उन गुलजारोर्"े  

अस े म्िणणारा गुरु दत्त सदु्धा, त्या कागदी फुलाांनी फसला. त्याच्या सवोक ष्ट 

हचत्रपटाचे नाव "कागजके फुल" अस ेआि.े ददुवैाने िा हचत्रपट चालला नािी. र्ात्र 

त्यािील एक गाणे नेिर्ीच प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाि कधी न कधी कािी िण िरी 

अस्वस्थ करि.े 

 

वक्त ने दकया क्या िसीन हसिर्, 

िर् रि ेन िर् िुर् रि ेन िुर् || ध | 

बेकरार ददल इस िरि हर्ल,े 

हजस िरि कभी िर् जुदा न थ े 

िर् भी िो गये ,िुर् भी िो गय,े  

एक राि पर चलके दो कदर् ||१|| 

आयुषयाि जे हर्ळिे, िे नाकारण्याचा िक्क, प्रत्येकाला नसिो. पूवी 

कधीिरी  िो नकाराहधकार चुकीच्या रठकाणी, वापरून, र्ानव दःुिी झालेला असिो. 

िूप िूप सुिाची अपेिा ठेवा. "वथक पॉझीरटव्ि" अशी सूचना दवेून, स्वपे् पाहून, िी 

सत्य िोिािच, अस े नािी. रांग केशरी, िा रांग, वेगवेगळ्या काळी, वेगळी भावना 

दऊेन जािो. फुलाांचा िूप आकषवक टवटवीि गुच्छ ,कागदी फुलाांचा सदु्धा अस ूशकिो. 

कुां डीिील सुांदर िणभांगुर फुलाां पेिा, कागदी फुलाांचे आकषवण, र्ानवाला वाटिे.िो 

व्यविार असिो व हिथूनच इांदद्रयाांनी केललेी फसवणूक सुरु िोिे.गाथा, ग्रार् गाथा, 

सांग्रार् गाथा, प्रेर्गाथा ह्या कधी कधी कागदीच उरिाि. 



 

कधी जीवाांची ददुवैी कथा अशा वळणावर येिे, दक वाट सापडि नािी. 

"वक्त ने दकया क्या िसी हसिर्" म्िणाव ेलागिे.  

जायेंगे किाां, कुछ पिा निी 

चल पड ेर्गर, रास्िा निी  

क्या िलाश िैं, कुछ पिा निी. 

बून रि ेिैं ददल, ख्वाब दर् बदर् ||२|| 

प्यासा नांिरची,अहधक िीव्र भावना, कागजके फुल र्ध्य ेयेिे. सुांदर गोष्टीना 

असणारा िणभांगुरिेचा  शाप व वाईट कागदी, क हत्रर् गोष्टींचे हचरांिन आकषवण यािून 

काय हनवडावे? 

िे न कळून फसण्याची वेळ नेिर्ी जीवनाि येिे. 

हनणवय कोणिािी घ्या िो "हसिर्"च असिो का?! 
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७ िा र्ाझा र्ागव एकला 

 

 

एक ददवा काय करू शकिो? िजारो ज्योिी पेटविो. 

एक स्त्री काय करू शकिे? िजारो हस्त्रयाांना प्रेरणा दिेे. 

एकटीच्या त्या र्ागाववर चालण्याि, सुवणाव िाई रावळ ना अनेकजणी साथ 

दऊेन ,त्याांच्या हशिण िेत्राि सिकायव करिाि, र्ात्र उत्कषावसाठी सांघषव करीि 

,आपल्या आदशव अशा ध्येयवादाकडे जाणाऱ्या सुवणाव िाईचा, िा र्ागव एकट्याचाच 

आि.े सोलापूर येथील टेंभूणी या गावी दिावी पयांि हशिण झाल्यावर ,बीएससी 

सोलापूर येथ ेकेल ेिोिे. एर्एससी  पुण ेयुहनव्िर्षसटीि व पी एच डी ,इनस्टीट्युट ऑफ 

सायसस र्ुांबई येथे झाले. त्या काऴी शाळा गावाि एकच िोिी, र्ात्र त्या शाळेर्ुळेच, 

सांस्काराांची पाळेर्ुळे ,िोलवर रुजली. प्रत्येक हवद्याथ्याववर, िास लि दणेारे हशिक, 

त्या काळी त्या गावी िोिे.िुप काऴ लोटला व पीएचडीला गेल्यावरिी, आजिी त्याांना 

शाळाच आठविे. पी एच डीला त्याांचे गाईड ,गायनॉकॉलॉजीि ,उांदरावर सांििी 

हनयर्नाचा हवषय घेऊन, सांशोधन करीि िोिे. त्याांच्या र्ागवदशवनाि सवुणाव िाईंना 

डॉक्टरेट हर्ळाली. ज्या वेळी त्या एर् एससी झाल्या त्याांचा बुध्याांक, अहि उच्च 

असल्यार्ुळे, आय ए एस  ला सुद्धा ,त्या पास झाल्या िोत्या. र्ात्र हशिण िेत्राि कायव 

करण,े ि े ध्येय त्याांनी ठरवल े िोिे. आदशाांचे गोष्टी ,शाळेच्या फळ्यावर शोभिाि, 

असा अनुभव आपल्याला येिो, िेव्िा र्न हिन्न िोिे. र्ात्र िचे सांस्कार व आदशव जर 

सर्ाजाि वबबवायचे असिील िर, िे कार् फक्त हशिकच करू शकिो. ि ेसत्य त्याांनी 

जाणल ेिोिे. 



 

हशकवण्याची गोडी असल्याने, त्या जेव्िा र्ुांबई हवद्यापीठाि ,एकवीस ददवस 

टे्रवनगला गेल्या ,िेव्िा युहनव्िरहसटीचे डायरेक्टर श्री वालीचा, याांनी "यु आर बॉनव 

टीचर" असा सांदशे ददला.लवकरच आत्र्परीिणाने, सुवणाविाईनी ,आपल्यािील 

सर्ाज हनष्ठा व राष्ट्र हनष्ठा ित्वे रुजवण्यासाठी, हशिकी पेशाच सवव शे्रष्ठ आि,े याची 

िुणगाठ बाांधली. हवद्याथ्याांसाठी सववकािी, सवव वेळ! ि े त्याांचे ित्व आि.े डॉक्टर िा 

जसा २४ िास डॉक्टर असिो, िसा हशिक हि २४ िास हशिक असिो. हशिकाने 

घड्ाळाच्या काट्याां वर,स्वि:ला बाांधून कार् करू नय,े असे त्या म्िणिाि. 

२००८ सालचा र्ुांबई हवद्यापीठाचा आदशव हशिक पुरस्कार त्याांना हर्ळाला 

आि,े त्या हभवांडीच्या बी.एन एन कॉलेज र्ध्य े प्राध्याहपका आििे. स्वार्ी 

हववेकानांदाांच्या हवचाराांचा पगडा त्याांच्या हवचाराांवर असल्यार्ुळे, कर्वयोगाि ससयस्ि 

रािाव,े ि े त्या र्ानिाि, प्रहिकूल पररहस्थिीशी दोन िाि करून व्यक्ती अहधकच 

यशस्वी िोिे.ि ेत्याांच्या कड ेबघून जाणवल.े  

घटा र्ें छुपकर हसिारे फना निी िोिे. 

अांधेरी राि के ददलर् ेददय ेजलाके हजयो| 

 

ि ेत्याांचे हवचार आििे. ट्राजेडी is an opportunity for learning . त्या ठाणे 

जनिा सिकारी बँकेच्या ५  वषव डायरेक्टर िोत्या व हिथेिी त्याांनी उच्च ित्वाांचाच 

पुरस्कार केला.कहलयुगाि फक्त आर्षथक हवकास िा ित्कालीन हवकास, िल्ली बयावच 

रठकाणी अपेहिि असिो. र्ात्र वैचाररक पाया असललेा र्ुल्य हवकास, िाच िरा 

हवकास आि.े ि े ित्व व सहद्वचार, िचे कायर् राििाि. सुिाच्या ,वैभवाच्या, 

ित्कालीन भ्रार्क प्रहिर्ा, याांच्या पेिा सद्शील व सददच्छा, याच सर्ाजाला 

प्रगिीकड े नेिील व सद्गुणाांचा हवकास िरा हवकास आि.े असे त्या म्िणिाि. 

वाईटाचा बोलबाला झाला ,िरी एिादाच, ददवा अांधाराच्या पटलावर ,उठून 

ददसिो,अांधार दरू करिो, ि ेसत्य र्ला जाणवले.सवुणाव िाईंना सलार् ! 
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८ ऑंल दकल्ड जेहसका 

 

 

दसुऱ्याच्या नाकिेपणार्ुऴे जेहसका वारली व िो गुसिगेार,म्िणे, एकदाचा कसा 

िरी, कधीिरी सुटला. िसेच अनेक गुसिगेार अनेक जेहसकाांना त्रास दिेाि. व "नो वन 

दकल्ड िर " िा हनषकषव हनघिो. िसा हवचार केला, िर र्ला कधीिी िास वेगळा, 

चेिरा नव्ििा, र्ी त्या गदीिील एक स्त्री िोिे व फक्त हवचाराांनी वेगळी िोिे. त्यारु्ळे 

र्ला ,र्ाझ े हवचार हलिावेसे वाटि िोिे. "स्त्री" हि कािी टुकार, अहवचारी लोकाांना 

,नेिर्ीच स्वस्ि वाटिे. िा प्रदशे ,एक लिान गाव एक गट, गर्रट गट िोिा. त्याांचा 

दढला कारभार! िरेिर ददवस दकिी र्ोठा सिो, दकिी कार् िोऊ शकिे. पण इथे वेळ 

घालवला जाई. हुशार लोक वेळेला र्ान दिेाि. इथे टाईर् सेससच नव्ििा. त्याि 

बाईला ससर्ान द्यावा, हि व त्ती नव्ििी. र्ी नाराज व्िायचे. िरी कलेने कहविेर्ुळे जे 

हवद्रपू असि,े िे सुद्धा सुांदर ददसिे,िसे सुहवचार सजवायचे. 

पण र्न िऴवे झाल,े दक कािी गोष्टी सिन िोि नािीि. जे र्नाि असि,े िे 

व्यविाराि दािविा येि नािी. आपण एक अहलप्त, अस ेबेट बनिो. र्ी िािचे रािून, 

प्रेर्ाि,कार्ाि, ध्येयाि ,र्ागे पडू शकिे का? र्ी िस ेदोसिी डगराांवर सावध चालि 

राहिल.े ब्लॉगवर हलिायला सदु्धा वेळ नसे, र्न ब्लॅक िोई. कसदार हलहिण ेजर्ि 

नािी िर "ट" ला "ट" "र" ला "र" लावून हलहू नये.कैकदा अस े वाटून,र्ला कधी 

नुसिेच बसावेस ेवाटे. कार्ाच्या गडबडीि, र्ी भेलकाांडि कार् करी, पण र्नाचा एक 

कोपरा ,कुां वारा कोपरा रािीला िोिा. िरे िर र्ाध्यर्ाांची साहित्याची िाकद र्ला 

आवडिे. पण र्ी त्या रेसर्ध्य ेर्ागे िोिे. बोलण्या हलहिण्यापेिा, ऐकून व वाचून िूप 



 

हशकावेस ेवाटे. यश सोप ेनसिे. हचकाटी िवी, पण या रेटरेस च्या स्पधेि, र्ी िूपच 

साधी िोिे. अव्यविारी िोिे.  

एका पत्राची वीस वषव आयुषयाची वाट पहिल्या नांिर,कनवलला,िे पत्र कधीच 

येणार नािी ि ेकळवणारी " no one wants  colonel " हि कादांबरी वाचून, र्ला 

वाटल,े र्ी वीस वषव, त्या सुांदर पत्राची वाट पाहिली. जे अहस्ित्वािच नािी. चांद्राची 

कोर रोज ददसि नािी ,िशा कहविा रोज जसर्ि नािीि. र्ाझीच सांवदेना टोकदार 

िोिी. बाकी जग बोथटच िोिे. दकत्येकदा र्ाझ्या प्रश्नाांच्या वेळी, जण ू कळलेच 

नािी,अस ेदािवणारी र्ाणसे,िे लोकच, पुढ े"नो वन दकल्ड जेहसका "घडविाि. एकदा 

या लोकाांची शेपूट घालण्याची व प्रश्नाां पासून पळून जाण्याची व त्ती कळली ,दक 

रटकाकाराांचे रांग बघूण,िोंडाची चवच हनघून जािे. त्या रहसक लोकाांवरचा हवश्वास 

उडिो व स्विःच्या अहस्ित्वावरच सुद्धा उडिो. जगािल्या चाांगुलपणावरचा सुद्धा 

भरोसा वाटेना िोिा. जेहसका सववत्र आििे. हभक र्ागणायाांकडून, त्रास दणेाऱ्याांकडून 

कािी हशकावे इिके, िे त्याांचे िेत्राि हुशार चिुर असिाि. अगदी िेडोपाडी टीव्िी 

पोचला, पण ह्याने करर्णुदकि रर्णारे इडीयट घडवल,ेहवचारी जन घडवले नािीि. 

र्ला सत्याची कटू जाणीव झाली. जेहसकाची ररस्क कळली. र्ी आव्िान िर 

स्वीकारलां, पण िचल े सुद्धा िोिे. वास्िवाने स्टोंकरच्या त्रासाने, कटू सत्य बघून 

वाटल.े  upcountry social work is to write !  

पण ऑंल दकल्ड जेहसका 

र्ी या गावी का आल?े 

र्ी बदली का घेिली? 

सववच हस्त्रया असरुहिि असिाि का? 
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र्ला िचे आयुषय दसुऱ्याांदा जगण्याची सांधी हर्ळाली िर? ररवाइांड करून 

पुसिा आपण आयुषयाच्या एिाद्या वळणावर जाऊन थबकले आहण हिथून पुसिा 

जगण्याची सुरुवाि करण्याची सांधी हर्ळाली िर? र्ी सांथ, सुरहिि व वले टू डू ,जगल े

असिे. र्ी इथ ेयेउन फसले! आठवा िो काळ, जेव्िा िुम्िाला सल्ला, आधार,र्ागवदशवन 

ककवा पैस,े यािील कािीिरी िव ेिोिे व हनणवय नक्की िोि नव्ििा. रात्र रात्र जागून, 

रडून उशी हभजवूनहि ,काय करावे सुचि नव्ििे. अगदी उद्या कधीच उगव ू नये, 

आत्र्ित्या करावी असा सदु्धा हवचार र्नाि आला असले. पण पळून जाणेिी शक्य 

नव्ििे. लढून यश हर्ळो न हर्ळो, त्या सांकटाला सार्ोरे जायचेच िोिे.  

िशी ,जेहसका , 

अांधाऱ्या रस्त्याि वाट चाचपडि पुढे गेलीच ना! 

आहभसाररका रटकून राहिली ना 

कररयर करणे म्िणजे सोपे नसिे, स्त्री हवषयक हवक िीचा व्िायरस सर्ाजाि आि.े 

जीवनाि कािी अगम्य प्रश्न असिाि. पसैे, नािे सांबांध, र् त्य,ू गुसिगेारी, फसवणूक 

यार्ुळे, कधी कधी कािी प्रश्नापासून पळून जावे लागिे. अचानक हर्ल बांद पडिे. 

नोकरी जािे. पूवी वेऴ वाचवण्यासाठी, िारेवरची कसरि केली असिे व आिा 

ररकाम्या वेळेचे, काय करायचे िा प्रश्न असिो. पण कधी आपणहून कठोर  हनणवय 

घ्यावा लागिो. कधी नाईलाजाने नोकरी जािे. र्ग अज्ञािाि उडी घ्यावी लागिे. नवी 

वाट शोधावी लागिे. आजूबाजूच्या लोकाांच्या टीकेला र्ित्व देवून, आपण िचून 

जािो. आपली वाट आपल्याला, चालावीच लागिे. िरे िर ,त्रास दणेारा आपल्याला 

त्रास दिे नािी ना,आपण करून घेिो ! र्ी त्या वेऴी लोकाांची ‘हिची िी बघून घेईल’ 

अशीिी जनव त्ती बहघिली! 

A ship is safe in harbour, But it is not a place where it is meant 

to be! 



 

र्ला आपल्या आिल्या हनणवयाने, िाकद हर्ळिे ,पण िाि पाय गळून जािाि. 

िरेिर अशा वेळी हर्त्र, गुरु, सपोटव गु्रप, असललेा चाांगला असिो. र्ाहििीिील 

,ओळिीिील, र्ाणसाांहूनिी अहधक र्दि ि े सपोटव गु्रप र्नापासून करिाि. पांि 

पसरून, र्ागचे पाश िोडून ,पहिली भरारी र्ारिाना, भीिी वाटिे व र्दिीचा िाि 

हर्ळाला िर बरे िोईल, अस ेवाटिे.  सर्जा ददुवैाने र्दिीचा िाि नािी हर्ळाला 

,िरी आपणच आपल्याला र्दि करायची, िुप िांबीर िोण्याचा प्रयत्न करायचा. या 

नव्या भरारीि या सांघषावि यश हर्ळेल न हर्ळेल.success is  chance । पण आज 

र्ी िरैाण झाले आि.े  

कोणी हवचारेल जेव्िा िरली कशी इथे र्ी!  

िेव्िा जरूर साांगा ,लढल ेकशी इथ ेर्ी. 

Please remember,all killed Jesica 
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९ पुढे काय िोणार? 

 

भारि इसवी सन २०२० साली ,कसे असले दशेाचे विवर्ान?, सध्याचा 

कालिांड िा जागहिक र्ांदीचा असल्यार्ुळे, साांस्क हिक हवकासासाठी िो सववश्रेष्ठ आि.े 

भारि ि ेजगाचे, आद्य साांस्क हिक कें द्र असल्यार्ुळे ,२०२० पयांि आपला भारि दशे, 

िा जगािील दसुऱ्या नांबरचा यशस्वी दशे ठरेल. अर्ेररका २०२० साली िी नांबर 

वनच रािील, नांबर १ र्ात्र आपण गाठू शकणार नािी. अथावि, अर्ेररकेिील ५०% 

हून अहधक लोकसांख्या ,२०२० साली भारिीयाांचीच असेल. 

र्ानव हवकासाि, आपला दशे २०२० साली आघाडीवर येईल. देशािील 

राजकारणाि ,हवरोधी पि दबुवल िोऊन, धाडसी हनणवय घेवून, लोकसांख्या हनयांत्रणाि 

आणण्याि, यश आल्यार्ळेु दशेापुढचे प्रश्न सुटण्यास िरकि उरि नािी. परप्राांिीयाांना 

,त्याांच्याच राज्याि रोजगार व ससर्ानाने जगण्याची सांधी हर्ळाल्याने, र्ुांबई कड े

वाढणारा लोंढा थाांबेल.ि ेआडािे आििे 

र्ाणसा र्ाणसार्धील सांवाद िुटला िोिा, िो घाई घाईच्या व त्तीने व पैशाच्या 

अवाजवी र्ित्वाने िुटला िोिा. र्ात्र २०२० र्ध्ये, र्नो हर्लाफ व सर्ेट वाढिील. 

पयाववरणाचे प्रश्न, लोकसांख्या कर्ी झाल्याने अोापोआप सुटिील. २०२० साली 

भारि र्िासत्ता िोईल. िे र्ानवी जीवनाची उांची वाढवल्याने व र्ानवाचे जीवन व 

जसर् अनर्ोल ठरवल्यार्ळेुच िोवु शकिे. 

हनयांहत्रि लोकसांख्येने, हशिण व रोजगार सिज उपलब्ध िोईल. 

जल,वायू,भ,ूपशु, हनसगव या सांपत्तीचे सांवधवन करून, ग्लोबल वार्मर्ग, कर्ी 

करण्याििी, भारिाचा िाि रािील. 



 

आपापसािील सांघषव वाढवून, वाद करून, कौटुांहबक भाांडणे, लढण्या ऐवजी 

,राजकारणी एकत्र येउन दशेाच्या प्रगिीसाठी, प्रयत्न करिील .नवे, अहधक पूल 

बाांधल्याांर्ुळे, जरा रोड ट्रादफक सांयहर्ि िोईल ,िसे पु.ल. दशेपाांडचे्या शब्दाांच्या 

सुसांवादी पुलाांनी २०२० साली सर्ाज साांस्क हिक द षट्या, नांबर वन िोईल. र्ाझ्या 

भारिीय असल्या बद्दल अहभर्ान अहधकच र्ोठा िोईल . 

दशेाचा प्रगहिचा आलेि ऊां चावि आि.े 

र्ेक ईन ईंहडया र्ुऴे िो २०२० र्ध्य ेव वद्धगि िोणार आि.े 

बघ ूया.  

 

 

 

  



 रानफुलाांचे थव े

10 पेहससलच ेकच्च ेटाचण 

 

 

र्ाझ्या एका र्ैहत्रणीचे विीि, नेिर्ी पेहससलीचे टाचण अस.े सुबक चाांगल्या 

अिराि, अगदी पक्क्या रटपणा सारिेच, हिने िे हलहिलले े अस.े र्ाझ े र्ात्र पके्क 

हलिाणसदु्धा ,िोडािोडीचे, पाांढऱ्या शाईने रांगवलेल ेअसि?े अस ेका? र्नािल्या त्या 

कच्च्या रटपणाची भीिी, र्ाणसाला वाटिे का? आपल्याला असेिी कािी वाटू शकिे? 

आपण असे हलहू शकिो, ि े इिराांना कळल े िर ,कदाचीि लोक िसिील,िे टीका 

करिील. त्यापेिा "पेहससलचे कचे्च कार् म्िणून, ि ेहलहिण ेबरे" अस ेवाटि असाव.े 

कचे्च कार् पुसिा हलहिण े ,र्ला अगदी जीवावर येिे. रू्ळ गाभा, िो हगचहर्ड 

असला, िोडा िोडीचा असला िरी, िो शेवटी ओररहजनल असिो. त्याच्याि र्ाझा 

टच असिो. पुनलीिाणाि र्ाझी र्ूलिः असललेी वैचाररक उजाव बदलून जािे व र्ला 

पुनलीिाण केवळ िर्ालीच वाटि.े र्ाझ ेशब्दाांचे भोऴे, कोवऴे भाव रूप र्ी, र्ाझ्या 

हलिाणाि हलहििे. र्ला वयानुसार िूप र्ौहलक हवचारसुद्धा हलहिल े नािीि िर, 

नांिर िे आठवि नािीि. त्यापेिा एकदर् फ़ेअर हलहिलले ेबरे! हशवाय िे कचे्च कागद, 

पुनलीिाणा पयांि िरवनू जािाि. लेिकाने टीका स्वीकारायची र्नाची ियारी ,या 

िेत्राि उिरिाच केलेली असि.े अगदी टीकेची झोड असो, ककवा बोचरे टोर्ण ेअसो, िे 

सोसावेच लागिाि. र्ग कचे्च हलिाण काय आहण पके्क काय? िूप जिाल लेि 

,एकदा  सांपादकाांनी “थोडा र्वाळ करून द्या " अस ेसाांगून र्ला परि ददला गेला. 

हवषयाचे नाव िोिे 

अधावची टाकुनी डाव जायचे अांिी  

ध्वज नाचि रािील कुणा कुणाच्या िािी 



 

िा असा सुद्धा हवषय, जर पुसिा पुसिा हलहून, पाांचट, करायचा असले िर, त्या 

हलिाणाचा उपयोग काय? आई र्ला लिानपणी साांगायची ,"नेिर्ी आपल्यापेिा, 

अहधक हुशार लोकाांर्ध्य ेवावर" त्यारु्ळे नम्रिा येिे व आत्र्हवश्वास हि येिो. कदाचीि 

त्यारु्ळेिी असले ,पेहससलने हलिावे, असे र्ला वाटलेच नािी. 

िरीिी र्ला वाटि,े र्ाझ्यािी र्नाच्या कोपऱ्याि, पेहससलने हलहिलेल,े कािी 

टाचण असलेच. िस ेिे प्रत्येकाच्याच र्नाि असिे ककवा असाव,े अस ेवाटि.े िे इिके 

कठोर, काटेरी असिे दक िे पेहससलनेच हलिावे व िोडून टाकाव.े सत्य ि ेिूप आश्चयव 

कारक असि ेव िे उजेडाला जेव्िा घाबरिे, िेव्िा िे पेहससलने हलहिल ेजाि असाव.े  

िल्ली र्ीच, र्ाझ्या र्नाि दडलेल,े पेहससलने कचे्च टाचण चाचपि, घाबरि 

वाचिे. 
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11 र्न थकलेला सांसयासी(आजी) 

 

 

र्ी ९० वषे वयाचे आजी आि,ेजीवन यात्रेि सुिी आि.ेर्ाझ े आयुषयाची 

नव्वदी जवळ आली आि.े र्ला अजूनिी जगण्याची िूप उरे्द आि.े आयुषयाचा रस 

,र्ला अजूनिी चािायचा आि.े हनर्वळ असा सत्सांग व परर्ेश्वरी वचिनािून 

हर्ळवणारा आनांद, र्ी अजूनिी घेऊ इहच्छिे. शरीर थकल ेिरीिी, अजूनिी कुठलािी 

आजार नािी. वयोर्ानाने येणारी कुठलीिी दिुणी, फारशी आली नािीि. जुसया 

हपढीि चाांगले िूप व ५ रु. दकलो हर्ळणारा सुका र्ेवा ,बफी िाल्ल्याने व र्ाझी जुनी 

िाडपेरां र्जबूि िोिी, त्यारु्ळे र्ला नीट ददसिे. ऐकूिी येिे. र् त्यू शय्येवर जेव्िा 

भीषर्ाचायव हनजले िोिे, िेव्िािी त्याांचा प्राण जाि नव्ििा. त्याचे कारण कदाहचि, 

जीवनाचा र्ोि, िचे असावे. हनहषक्रय सज्जन म्िणून, र्ी दवेधर्ावकड ेवळल्यावर, र्ला 

भीषर् र्ुनींची र्ानहसकिा अहधक भावली व उर्गली. गात्र ेिीण िोऊ लागल्यावर, 

त्या हिसऱ्या डोळ्याने, पारर्ार्षथक आनांद सर्जिो. िरुणपणीचा काळ, हचडहचड, 

हवचार, हवकार, र्ानापर्ान, भावनाांचे चढ उिार यािच जािे. पुरुषाांचे वय िरी 

ऑदफसर्ध,ेआरार्ािच सांपिे. बाईचे घरकार्ाि सांपिे, बाईने नोकरी केली दक िर 

‘दोसिी घरची पाहुणी उपाशी’ अस ेिाल बाईचे िोिाि, र्ाझ ेिसे नव्ििे, र्ी सुिी 

िोिे.  

विवर्ानपत्रािील श्रद्धाांजलीच्या बािम्या वाचल्या, दक र् ि व्यक्तीचे वय 

वाचायची सवय र्ला लागली. कोण दकिी वषव जगले , आपल ेअजून दकिी वषव जीवन 

असाव?े पणिू - िापरपणिु झालेला बघायला, र्ी जगीन का? िरुण वयाि गेलेल्या 

र्ाणसाांचे चूकाांबद्दल, िळिळ व्यक्त करिाना ,र्ला वाटि-े दकिी कािी करायचे 

राहिल ेयाांचे? सवव स्वपे् अपूणव राहिली. अकाली आत्र्ित्या करणाऱ्याांबद्दल वाटि-े 



 

याांनी परर्ेश्वराचे वचिन केल ेअसि,े िरीिी याांचे जग बदल ूशकि िोिे. र्ला अजूनिी 

जीवनाची आसक्ती आि,े वाढत्या वयाबरोबर जीवनाची ओढ अहधक वाढि असावी. 

भजनी र्ांडळाच्या, त्या आर्च्या र्हिलाांर्ध्य े ,र्ला िूप र्ान ददला जािो. 

र्ाझ े गुढगे दिुि नािीि व र्ी पटकन उठिे, बसि,े म्िणून िवेा सुद्धा केला जािो. 

बाकीचे लोक आधारा,र्दिीहशवाय, ऊठू शकि नािीि.पैसा व िोंड यार्ुळे वादावादी 

िोिे. सांबांध िराब िोिाि. याचा अनुभव र्ी िरुणपणी घेिल.े िरे िर िरुण वयािील 

र्ी व आत्ताची र्ी याि िूप अांिर आि.े पूवी र्ी िूप हचडायचे. सांिाप करायचे. वाईट 

गोष्टी बघून र्ी हवचार प्रव त्त व्िायचे, हनराश व्िायचे. कािी गोष्टी ज्या इिर लोक 

हवरोध "न" करिा "जाऊ द ेचालिा िैं" म्िणि सोडून दिे असि ,हिथे सुद्धा र्ी हवरोध 

करीि असे. 

"हनहषक्रय सज्जना पेिा सदक्रय सार्ासय बरा" िा र्ाझा ध्येयहवचार िोिा. र्ी 

कष्टाला र्ागे नव्ििे पण िोंडपूजी नव्ििे. र्ाझ े हवचार, त्या वेळी वेगळे िोिे. त्या 

लोकाांर्ध्य,े िोटे िोटे गोड बोलून, र्िलाशी करून, र्ी जगले असि े िर, अहधक 

यशस्वी झाले असिे. अस ेर्ला अजूनिी वाटिे. त्यावेळी र्ात्र हवरोध पत्करूनिी, र्ी 

हवरोध केला! वाईट गोष्टींवर, चचाव केली िरच त्यावर उपाय हनघेल, अस ेर्ला त्या 

वयाि वाटि अस.े र्ात्र त्यारु्ळे र्ला हचिलाने र्ाझ ेिाि र्ािवून घेणे,  भाग पडले. 

"रजनी" म्िणून दरूदशवनवर जी हसररयल येई, त्यावरहुकुर्ाने, रजनी प्रर्ाण ेर्ी वाद 

घालीि अस.े िी हसररअल िोिी, म्िणून िी रजनी वजकिे. प्रत्यिाि साधेसुध ेलढ े

वजकण ेसदु्धा र्ानवाला अवघड असि.े 

घरी र्ी सुिी आि.े र्ुल े सुने नािवांडे र्ला र्ान दिेाि. र्ुल े र्ला िूप 

र्ानिाि. कौटुांहबक िते्राि र्ला कािीिी त्रास नािी. र्ात्र र्ाझ े जे सार्ाहजक 

किवव्याचे अांग आि,े िे र्ला स्वस्थ बस ूदिे नािी. हबनडोक लोक आयुषयाि िूप सुिी 

िोिाि. कारण त्याांना हवचाराांचा भुांगा, कुरिडि नािी. टीव्िी, हसनेर्ा, नाटके, कपड,े 
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दाहगने, या दफलगुडच्या नशेर्ध्ये, ि ेलोक िुश राििाि. र्ला टीव्िी बघण ेआवडि 

नािी. दशेभरािील वीज टांचाईला दरूदशवनचे सांचच जबाबदार आििे ,अस े र्ला 

वाटि.े ददवसािील २४ िासािील १२ िास, दरूदशवन बांद ठेवावे. वाहिसयाांचे प्रिेपणच 

थाांबवावे(िवा असला िर, रेहडअोो ऐका) म्िणजे वीजबचि िोईल व ग्लोबल 

वार्मर्गला दरू ठेविा येईल अस ेर्ाझ ेप्रार्ाहणक र्ि आि.े र्ाणसा र्ाणसािील सांबांध 

सुधारायला सुद्धा याने र्दि िोईल. पण लिाि कोण घेिो. ियाव र्ाणसाांची ककर्ि 

नािी. हर्त्र कोण? फेसबुकचे चेिरेे! िल्ली घराघराांची हथएटसव झालेली असिाि, 

कुणाचा रे्ळ कुणाला नसिो. र्ुले पाळणाघराि, आई वडील व द्धाश्रर्ाि, व घरी 

सववजण आपापल्या हवश्वाि असिाि. या सर्ाजाचे वाईट वाटि.े जुनाकाळ नेिर्ीच 

चाांगला असिो, असे म्िणायची पद्धि असि.े र्ी म्िणून म्िणिे, अस े नािी ,पण 

सांस्कारासाठी त्या पद्धिीच, चाांगल्या िोिा. पैसा पैसा,र्ौजर्जा करीि आजच्या 

काळाि र्ाणूस कुठे जाि आि?े पुढ ेप्रत्येक र्न थकलले ेसांसयासी व्िावे?  

अनेक िडजोडी र्ी केल्या, त्यावरून र्ला र्ाझ्या र्ैत्रीणीना सांदशे द्यावासा 

वाटिो.  

ठेहवल ेअनांि ेिसैहेच रिाव.े 

हचत्ती अस ूद्याव ेसर्ाधान ! 

 

अथावि ि ेअवघड असि.े र्ी िा दिे जुसया, जीणव वस्त्रा प्रर्ाण े त्यागून,र्ला 

नवीन दिेाचे वस्त्र धारण करायचे आि.े र्न थकलेला सांसयासी झाले आि े,म्िणून पाटी 

कोरी करून ,नवीन सुरुवाि करायची आि.े त्या नव्या श्रीगणेशाची र्ी वाट पािि े

आि.े र्ाझ े ि े र्न थकलेल े सांसयासी बनून, िीथवस्थळाच्या र्ुक्कार्ाची वाट पािि े

आि.ेजगण ेिरीिी र्ोि पाडिे,िररिी जावे िर लागणारच.(काल्पहनक) 

  



 

12 ट्रोजन िॉसव 

 

 

वेरजीलच्या लॅरटन िांडकाव्याि, ट्रोजन िॉसवचा  उल्लिे आि.े या कथेि र्ोठ्या 

लाकडी घोड्ाच्या, पोकळ पोटाि, ३० सैहनक दडून बसल ेिोिे. ग्रीक लोकाांनी, पळून 

जाण्याचे नाटक केल ेव ट्रोजन लोकाांनी, ग्रीकाांनी बनवलेला, िा लाकडी घोडा ओढि 

,आपल्या राजवाड्ार्ध्ये नेला. घोडा आि शत्रुगोटाि गेल्यावर, अध्याव रात्री ि,े आि 

बसलले ेस्वार, बािरे आल ेव त्याांनी दकल्ल्याचे दरवाजे उघडल.े बािरेील ग्रीक सैसयाने, 

िल्ला करून, ट्रोर् शिर वजकल.े सोनॉन नावाच्या ग्रीक सैहनकाची, हि कल्पना 

िोिी.प्रायर् राजाची र्ुलगी राजकसया, क्यासनड्रा साांगि िोिी, दक िा लाकडी घोडा 

,आपल्या राज्याचा नाश करेल. पण हिच्या बोलण्याकड,े इिराांनी दलुवि केल.े कािी 

इहििास िज्ञाांच्या र्िे, एका बोटीर्ध्य े शाांिीचे प्रहिक ,म्िणून िा लाकडी घोडा, 

बहिस म्िणून पाठवला गेला. ि े र्ात्र िरे की, ओहडसीअसच्या  लाकडी घोड्ाने, 

ग्रीकला हवजय हर्ळवून ददला. 

इस्िांबूल येथील ,पुरािन हवभागाच्या सांग्रिालयाि, जर्वनीिील हशलर्ान 

म्युहझयर् र्ध्य,े स्टूटगाटवच्या (जर्वनी) म्युहझयर् र्ध्य,े ट्रोजन िॉसवच्या प्रहिक िी बघिा 

येिाि. लाकडी िेऴणी घोडा, िा इिका घािक कसा ठरू शकिो, त्याचे ट्रोजन िॉसव ि े

उदािरण आि.ेसांगणकािील एक व्िायरसला सुद्धा, ट्रोजन िॉसव नाव आि.े िा ट्रोजन, 

सॉफ्ट वेअर र्ध्ये इनस्टोलेशनच्या वेळी घुसिो व र्ाहििी चोरिो ककवा सांगणक बांद 

पाडिो. साईट ह्याक सदु्धा करू शकिो. साध े अहप्लकेशन म्िणून हशरून, हसस्टर् 

डीस्ट्रॉय करिो.र्राठी लोकाांर्ध्य े चकवा, हि सांकल्पना अहस्ित्वाि आि.े अांधाऱ्या 

रात्री, वाटसरूला जांगलाि सिप्रवासी भेटिो. िो आपल्या जवळच्या र्ाणसा सारिा 

आवाज काढून, बोलून आोऴि वाढवून, भुलविो व आपण त्याच्या अधीन िोऊन वाट 
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चुकिो. त्यावरूनच  ‘चकवा झाला’ हि म्िण अहस्ित्वाि आली. िशीच ट्रोजन िॉसव िा 

व्िायरस, िी कल्पना कापोरेट जगिाि ियार झाली आि.े 

दिा वषावचे ग्रीक राजाांर्धील, अगारे्र्नॉन व ट्रोजन प्रायर्, र्धील युद्ध शेवटा 

पयांि नेण्याि, ट्रोजन िॉसवच्या युद्धनीिीचा उपयोग झाला. ट्राय शिराि प्रवेश 

करण्यासाठी, ग्रीन सैहनकाांनी, एक र्ोठा लाकडी घोडा आणला िोिा. त्या घोड्ाच्या 

पोटाि ,र्ोठी लाकडी पोकळ पेटी िोिी. ज्याि सहैनक लपून बसल ेिोिे. िा घोडा शत्र ू

पिाला भेट ददला गेला. रात्री या घोडयाच्या पोटािील सैहनकाांनी, बािरे पडून 

,शत्रूचा िािर्ा केला.एिादी व्यक्ती ककवा एिादी व्यक्ती ,जी शत्रलूा रसािलाि 

नेण्यासाठी त्या शत्र ूगोटाि पेरली जािे, िीला ट्रोजन िॉसव (स्पाय)म्िणिाि. डाऊन 

फ़ॉल ऑफ एहनर्ी बाय ट्रोजन िॉसव ,अशी युद्ध नीिी कापोरेट जगिाि सुद्धा वापरली 

जािे. एिाद्या युद्धाि लढणाऱ्या सैहनकाांना, ट्रोजन िॉसव वापरावा लागिो. 

‘एव्िरी वथग इज फ़ेअर इन लव्ि एसड वॉर’ . 

अनुभवलले ेकुठलेिी सांकट वाया जाि नािी, िे कािीिरी हशकवून जािे. ददवस 

उलटिाि ,र्ात्र कािी वषाांनी वैभव सांपन्न करिाि. अनुभवािून जो हवद्याथी हशकिो 

,िोच जर िे हशिण ,िो जीवनाि वापरू शकला िर, यश, त्याला हर्ळिे. अथावि एक 

शोधाव े िर, दसुरेच कािी हर्ळू शकिे. पोटािून शत्रुत्व,भरून आलेला ट्रोजन िॉसव 

,बहिसाांच्या रुपाि हगफ्ट म्िणून हर्त्र म्िणून, आपल्या राजवाड्ाि अांिग विाि िजर 

िोिो. भ्रष्टाचार,लाच घराि अशीच येिे.पसैा कुणाला नको असिो,त्याच्या त्या उजव्या 

,छान ,रूपाचे दिेण्या छनछन व्यहक्तर्त्वाचे आपल्याला कौिुक वाटि.े त्याच्या 

रूपाने, र्ैत्रीच्या बुरख्याि येणारा शत्रू ,सार्ासयिः ,साध्या र्ाणसाच्या लिाि 

,चटकन येि नािी. 

र्ाणूस र्ाफी करून, आपण र्नाचा र्ोठेपणा दािविो दक भ्याडपणा? एकाची 

ठेच दसुऱ्याला शिाणी करि े व त्यािूनच युद्धनीिी ियार िोिे. अनुभव िा उत्क ष्ट 



 

हशिक असिो. पण त्याचा काळ व फी फार जास्िी असि.े हवश्वास दिेील शेवटी, 

हवश्वासघािाने, पाहनपिचे युद्धाि र्ारला गेला,िो कपटाने रणाांगणा र्ध्ये र्ेला, असे 

म्िणायची वेळ येिे,  

िूप एकजुटीने आपण युद्धनीिी रचिो, र्ात्र िरिो.  

आपल्या सर्ूिािील भरवशाची ,व्यक्तीच ट्रोजन िॉसव असि.े  

आपल े शब्द ,हवचार ,योजना हिच्या पोटािूनच, कचासारि े शत्रू गोटाि 

जािाि.  

शत्र ूवजकिो व आपण म्िणिो "दोस्ि दोस्ि ना रिा. 

ट्रोजन िोसव यालाच म्िणिाि 
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13 नावा परुि े

 

 

फॉर नेर् सेक - म्िणजे नावापुरिे असण.े म्िणजे अहस्िव असि े पण िे 

दिलपात्र नसिे. िरीिी िे अदिलपात्र असलले,े पात्र भ्रर्यकु्तिेि राििे ,दक र्ी 

कुणीिरी आि.े िरेिर या हवशाल अशा जगाच्या पसायावि, असुरहिि वािावरणाि, 

आपण सववचजण नेर्सेक साठीच उरिो. केवळ नावा पुरिे, नार्धारी! प्रत्येकालाच 

स्वप् असि.े "कुणी िास व्िावे" पण िे जर्िेच अस ेनािी आहण र्ग िे नार्र्ात्र,अल्प 

सुि जे नहशबी येिे िे गोड र्ानून घ्यावेच लागिे. नेर्सेक शब्दच आपल्याला हशकविो 

दक  

"अधेच टाकुनी डाव जायचे अांिी, ध्वज नाचि रािील कुणा कुणाच्या िािी !  

आयुषयाि काय काय िव,े हि यादी साधारणपण,ेप्रत्येकाच्याच र्नाि ियार 

असि.े जे िव ेत्याि "चारचौघाांि नावलौदकक व्िावा" ि ेएक नांबरला असिे. नािी िरी 

र्नाि, पैसा िवा ि े कुठेिरी असि.े जगािील बयावच गोष्टी, या नेर्सेक म्िणजे 

नावापुरत्याच ,नाव कर्वण्या पुरत्याच असिाि. नािेसांबधार्धील वीण त्याि नसिे, 

ककवा असिेच अस ेनािी. कल्पनेिील त्या अप्रत्यि सुिासाठी, कािीिरी करण े ,त्याि 

दक्रएरटव्ि ककवा  वास्िव दािविा येईल, असे कािी नसिे. िरीिी त्या नेर्सेकने 

दफलगुड हर्ळिे. नेर्सेक म्िणजे नावासाठी, फक्त नावा कररिा िोय. हनसगवचक्राि 

प्रत्येक सजीव, पुनरुत्पादन करून, आपल्या स्पेहसजचा जीव, जसर्ाला घालिो. िे सदु्धा 

नेर्सेकसाठीच! जांगलािील कीटक, पाण्यािील जलचर व र्ानव व असल्यास 

परग्रिावरील सजीव सवाांर्ध्येच हि नेर्सेकची भावना असि.े हनसगव नवलाई एवढीच, 

नेर्सेकची अांिभाववना "बेहसक इनस्टीक्ट र्ुलभिु आि.ेप्रहिकूल पररहस्थिीि सुद्धा, 

नेर्सेक बाबि, स्विांत्र हवचार कुणाला झेपि नािीि. नािेसांबांध हबघडू नय ेव प्रश्न 



 

सार्ोपचाराने सोडवावे या भावनेि सुद्धा नेर्सेक येिो. िर युद्ध करून दसुऱ्याला 

सांपवण ेयाि सदु्धा नेर्सेक असिो. 

 

जगण्याचा, उसिाळाच्या ददवसाि र्ौजर्जा करण्याचा, एिादाच ददवस 

"र्ाझा असिो" बाकी सगळे ददवस नेर्सेक साठी, र्न र्ारूनच काढाव ेलागिाि. िरे 

िर आपल्याला ओळिणारी फार थोडीशीच र्ाणस ेअसिाि. र्ात्र आपण "त्याांच्या 

सर्ोर आपल े नाव िराब िोईल िे काय म्िणिील?” हि भावना घेऊन वावरिो. 

नेर्सेकर्ुळे ,हि काल्पहनक भीिी व त्या भीिीचा सयूनगांड व त्या अनाहर्क टीकेची 

काळजी आपल्याला सिि हवळिा घालून राििे. म्िणूनच िर म्िटल ेजािे- 

“ईक ददन हर्ट जायेगा र्ाटीके र्ोल, 

जग र्ें रि जायेंगे प्यारे िेरे बोल "  

ककवा  

“दहुनया र्ें िुम्िारा नार् रिगेा!”फॉर नेर् सेक  

िुका म्िण ेउरलो र्ी नावापुरिा! 

फॉर नेर् सेक  

 

  



 रानफुलाांचे थव े

 

14 कल्पना 

 

 

आपण म्िणिो ,शब्द म्िणजे वारा  

कल्पना म्िणजे, हजला नसिो थारा! 

र्ात्र एक कल्पना काय करू शकि नािी?   

िुर्चे अवघ ेजीवन बदलनू टाकिे. 

एिाद्या व्यक्तीला भेट दणे्यासाठी सुद्धा सवोत्तर् भेट म्िणजे नवी कल्पना िोय. 

अथावि या नवीन कल्पना ,या जुसया कल्पनाांच्या शत्र ूहि असू शकिाि ककवा त्या नवीन 

नवकल्पनेचा पायािी ठरू शकिाि. 

साध्या व त्तीचे लोक र्ाणसाांची चचाव करिाि. 

र्ध्यर् व त्तीचे लोक घटनाांची चचाव करिाि. 

उत्क ष्ठ व त्तीचे लोक कल्पनाांची चचाव करिाि. 

अथावि कल्पना घािकिी असि,े जर िी िुर्च्या हववेकाचा सुद्धा िाबा घेऊ 

लागली िर! त्यारु्ळे या उत्क ष्ठ कल्पनेला, प्रयत्नाांची जोड दऊेन, कािीिरी 

हर्ळहवण्यासाठी, पुढ ेव्िा. नुसिी कल्पना फोल व दबुळी ठरि,े जर हिला उजाव, प्रयत्न 

व र्नुषयबळ हर्ळाले नािी िर!कल्पनेचा सत्या पयांिचा प्रवास सोपा नसिो. प्रत्येक 

वळणावर कष्ट असिाि. झपाटल्या प्रर्ाण े िी कल्पना,आपल्याला सिावि राििे. 

साांगिा येि नािी आहण सिन हि िोि नािी. पण िरवलेल े यश ,शोधायला हि 

कल्पनाच बळ दिेे. 

प्रत्यिाहूनहि कल्पना सुांदर म्िणिाि, कारण वास्िवािील हजव्िारी लागणारे 

घाव व रांगिीन अडथळे हिच्याि नसिाि. कल्पनाच र्ाणसाला बळ दिेे. कल्पव ि, 

कल्पकिा, अकहल्पिा या सववच शब्दाांचा उगर्, कल्पना शब्दाांपासूनच झाला आि.े 



 

अक्कल, कलाकार या र्ध्ये सुद्धा कल्पनेचा अांश असिो. कल्पना करा दक र्नासारख्या 

कल्पनाच जर सुचल्या नािीिर ? जग हनराश िोईल, प्रगिी थाांबून जाईल. 

कलाकाराांची प्रहिभा करपेल,िर िी भयानक असेल. कल्पनाच करिा येि नािी दक 

काय घडले! थोडक्याि काय कल्पना आििे, म्िणून जग पुढ ेजाि आि.े  

दौलि स ेनिी साँसोस ेनिी 

कल्पनास ेचलिी िैं दहुनया ! 

ये दकस कवी दक कल्पना का चर्त्कार िैं, अस े हनसगावचे हि वणवन केल ेजािे. 

म्िणजे थोडक्याि काय- प थ्वी हि सुद्धा जगहनयांत्या, दवेाची कल्पनाच आि!े साकार 

व्िायच्या र्ागावने र्ागवक्रर्ण करणारी कल्पना श्रेष्ठ असिे. प्रहिकूल पररहस्थिीि 

कल्पनाच र्ाणसाला पुढ ेनेिे. भहवषयाच्या नव्या कल्पनेकड ेनेिे 
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15 जीवाची र्ुांबई 

 

र्ुांबई बद्दल आकषवण, प्रत्येक व्यक्तीच्या र्नाि असि.े पूवी लिानपणी र्ला 

र्ुांबई च्या रस्त्यावर हिरो- हिरॉइसस व हचत्रिारका सिज ददसि असाव्याि अस ेवाटि 

अस.े र्ाझी र्ार् ेबहिण कॅससरने आजारी असिाना, िी आिा जास्ि जगणार नािी,अस े

कळल्यावर "र्ला र्रण्यापूवी एकदािरी र्ुांबई बघायची आि"े म्िणून रडि असे. ि े

जग सोडून जायचे ,ि ेर्ाहिि असिानािी र्ुांबईचे आकषवण हिला बोलावि िोिे. 

‘दाजीबा र्ुांबई बघायची’ असे िी गाि अस.े 

“किीं हबल्डींग किी ट्रार् े,किी र्ोटर किीं हर्ल  

हर्लिा िैं यिा सबकुछ ,इक हर्लिा नािी ददल  

इससानका निी कोई नर्ो हनशान | 

ये ि ैबांबई र्ेरर जान” 

अशा रीिीने ि ेशिर ,उपनगराांचे पाय पसरि िोिे. सेंटीपेडच्या,अळीचे पायाां 

प्रर्ाण े (पाय)अनेक ददशाांनी पाय पसरून, ि ेशिर अस्िाव्यस्ि, अवाढव्य व हिडीस 

सुद्धा बनू लागल.े शोभा ड ेनी म्िटल ेआि-े 

‘र्ुांबई हि शोषण झालेली न त्याांगना आि ेजी दलालाांच्या िािािील बाहुल,े 

िेळण ेबनली आि.े येणारे लोंढे, हिच्यावर िाण आणि आििे. जोपयांि िी सिजसाध्य 

नव्ििी. िोपयांिच िी सुांदर िोिी. जसजशी िी चाळी, झोपड्ा, अनहधक ि बाांधकार्े 

,या र्ुऴे स्वस्ि व सार्ासयाांच्या आवाक्यािील बनली व हिचे सौदयव ओसरल.े पूवी 

भारिािील ५ र्ेट्रो शिराांर्ध्य े ,र्ुांबईचा नांबर वरचा िोिा व भारिािील उत्तर्ोत्तर् 

शिराांि, िी दिाव्या नांबरवर िोिी. आिा अांिगवि सुहवधाांवरील िाणारु्ळे व अवाढव्य 



 

जनसांख्य े र्ुळे, िी एकहवसाव्या नांबरवर गेली आि.े हचत्रपट स ष्टी, शअेर बाजार, 

व्यापाराचे शिर, ग्लॅर्र यार्ुळे र्ुांबई "हसटी दटे नेव्िर स्लीप " अशीच बनली आि.े 

र्ात्र त्याचवेळी रु्ांबईि, सुांदर सर्ुद्र दकनारी एक एक करीि, अनहधक ि झोपड्ाांची 

र्ाहलका वाढि िोिी आहण आि.े प्रत्यि अशा श्रीर्ांिी- गररबी, प्रगिी व अप्रगििा, 

परस्पर हवरोधी गोष्टी एकाचवेळी वाढि िोत्या.’  

"सीनेर्ें जलन सासोर्ें िफुानसा क्यू िैं ?”  

अशी अस्वस्थिा असूनिी, िाि पसरून सवाांना ,सार्ावून,पाहुणचार करून, 

आज २०१६ ला र्ुांबई कां गाल झाली. र्ुांबईचा नांबर, पुणे ,बांगलोर ,म्िसैूर ,हर्रट, 

,ददल्ली, िदै्राबाद याांच्याहि पुढे पार िाली घसरला आि.े ‘हबटवीन लाईन’ र्ुांबईि 

फारच िाडािोड व हगचहर्ड झाली आि.े 

र्ुांबई नगरी बडी बाका, जशी रावणाची दसुरी लांका. 

गाजिो डांका,  

डांका चहु र्लुिी  

रािायला गुलाबाची फुलकी  

पिायली र्ुांबई बडी बाकी. 

योजना नसलेली, घाणीचे साम्राज्य बनललेी, प्रदषूणाने भरलेली हि र्ुांबई आिा 

ििाश झाली आि.ेििाश अशा व द्ध व दःुिी ऋषी प्रर्ाणे, जे घडिे आि,े िे र्ुांबई बघिे 

आि.े हिला आवाज उरला नािी. व्यहक्तर्त्व उरल ेनािी आहण स्वपे् िर हिने कधीच, 

सर्ुद्राि अपवण केली आि.े झोपडपट्टीिील असो ककवा टॉवर र्धील असो, सारेच लोक 

कां टाऴले आििे.पाण्याच्या सर्स्येने हपडले गेले आििे. 

जुहु बीच वर अहिक्रर्ण झाले. 

सर्ुद्राच्या पोटाि दगड व िडक भरल.े 

सुांदर बांगल्याांच्या जागी टॉवर आले. 



 रानफुलाांचे थव े

टेकड्ा कधीच भुइसपाट झाल्या 

रस्त्याचे फुटपाथ चोरीला गेल,े 

उद्यानाांचे बनले हभकारी अड्ड े

दर लोकलने इथे परदशेी आले 

र्राठी र्ाणूसपण पर िरवल े

आर्ची र्ुांबई आर्ची जािे कुठे? 

र्ुांबई हस्परीट कधीिरीच येिे 

"ऑंल इज वले" म्िणून काय िोिे 

सत्यावर एक चादर पसरिे 

िोट्या दफलगुडची नशा चढिे 

र्ुांबई र्ूकपण ेअश्र ूढाळिे. 

हिच्या अश्रुने सर्ुद्र िारा िोिो 

सर्ुद्रावर नवा सी वलक उभा राििो 

जर सर्ुद्राने र्ुांबईला पोटाि घेिल.े 

िर कुठे जािील ि ेहवकाऊ इर्ल े? 

िो अशी हि जीवाची र्ुांबई  

आि ेर्ाझी सिी र्ाझी आई 

जीवाची र्ुांबई करून घ्या  

ह्या सुट्टीि र्ुांबई बघून घ्या! 

र्ुांबई उांचावरील र्लबारहिल इांद्रपुरी 

कुबेराची वस्िी हिथे सिु पाणी भरिी 

परळाि रािणारे ,रात्रांददवस राबिी 

हर्ळेल िे िाऊहनया, घार् गाळिी 



 

 

16 दवे हनदान दवेळाि असावा! 

 

 

दवे नक्की कुठे असिो?  

र्ाणस ेदवेा घरी जािाि म्िणजे नक्की कुठे जािाि?  

लाडक्या र्ाणसाच्या र् त्यनांिर, त्या व्यक्ती सांबांहधि नात्याचा सदु्धा, र् त्य ूका 

व्िावा? र्ाणूस गेल्याचे दःुि असि,े त्याि इिर नािेवाईक बदलल े व आपल्याला 

टोचा र्ारू लागल,े आपल्याला एकटे पाडून ,िांटा करू लागल,े ििेी दःुि िोिेच. 

र्ाणसाांची नािी नेिर्ीच सुिहनष्ठ असिाि. िोरण दाराला, झुांडीने येणारी र्ाणस,े 

लग्नाि जेवायला येिाि. र्ात्र र्रण दारी येण े टाळिाि. र्ाणस े आनांदोत्सवाला 

जर्िाि, सांकटकाळी पळ काढिाि.प्रश्न हनर्ावण झाला दक  

फ्रें ड इन नीड इज फ्रें ड इन हडड.  

म्िणण्याचा काळ गेला आिा म्िणिाि 

फ्रें ड इन नीड इज नॉट नाऊ र्ाय फ्रें ड  

             स्वागिा साठी र्ाझ्या  भुांकल ेर्ुिाने 

थुांकल ेिोंडावरी, िो र्ाझा सत्कार िोिा 

अांत्य यात्रेला र्ाझ्या, गदी बरीच जर्ली 

ज्याांनी िाांदा ददला िे ,र्ाझे िुनीच िोिे. 



 रानफुलाांचे थव े

दसुऱ्याला त्रास दऊेन ,आपण त्रास दणे्याि ,यशस्वी झालो, असा जल्लोष 

करणारे, या जगाि थाटाि राििाि. दवेाच्या दारी, हवनाराांगा आि हशरिाि. र्ात्र 

िरा भक्त िा दाराच्या बािरे उसिाने िळर्ळिो. "दवे दवेळाि नािी" ि ेकानी कपाळी 

ओरडूनिी,वाटिे , कुठेिरी िरी िो दवे असले, हनदान दवेळाि िरी असावा." 

दवेाकड े कुठलीिी हसनीओररटी हलस्ट नसिे ,दक पफोर्ांस अॅनाहलहसस नसिे. 

"त्याची र्जी " त्या र्जीला, कुणीिी कधीिी चॅलेंज करू शकि नािी. एिाद्या 

व्यक्तीच्या र्ागे दवे आहण दवै िाि धुवून र्ागे लागिे. दवे िी एक सयाय करणारी, उच्च 

स्िरीय शक्ती ,र्ानली िर िी कुठे असावी? कहलयुगािील सार्ाहजक वािावरणाि ,िी 

कुठेिरी असावी, अस े वाटि िरी नािी. रस्त्यावर, घराि, ऑदफस र्ध्य े कुठेिी 

सद्ग िस्थ व सत्शील स्त्री सुरहिि नािी. दवे सववत्र असिो, म्िणिाि, पण र्ला वाटि,े 

दवे प थ्वी वरून, परग्रिावरच वस्िीला रािायला गेला असावा. 

र्ी दवेाकड ेर्ाझी िक्रार र्ाांडण्यासाथी 

र्ागणी करण्यासाठी िोऴांबले आि,े 

त्या दवेाला शोधिे आि.े  

अरे दवेा ,हनदान दवेळाि िरी िू असावास 

अशी र्ाझी भाबडी आशा,अपेिा आि े
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भ्रष्टाचाराच्या हवरुद्ध लढाईि, वजकणे सोपे नसिे. िी एक सािळी असिे. र्ी 

िरल ेि ेर्ी र्ासय करि.े र्ी स्त्री एकटी व एकाकी या स्वाथी लबाड दहुनयेि, लढू शकि 

नािी. ऑदफस र्धला त्रास, िा अन ऑदफहशअल असिो. घरी हववाहिि स्त्रीचा छळ 

िोि असेल ,िर ४९८ अ कलर् लाविा येिे. र्ात्र ऑदफस र्ध्य ेिसे करिा येि नािी. 

पगाराच्या चार नोटा िािाि घेवून,नोकरी रटकवून, बाई एक असुरहिििा हवकि घेि.े 

िोंड दाबून बुक्क्याांचा र्ार असिो िो. दकिीिी कार् करा, हिला शे्रय हर्ळि नािी. 

लिानपणी गहणिे हशकवली जायची. एका िौदाि चार िोट्यानी, वेगाने पाणी पडिे, 

दोन िोट्यानी (नळानी) गळून जािे .िसे झालेल ेअसि.े िा गळका िौद कधीच भरण,े 

शक्य नसिे. कायावलयाि ,जुसया र्ॅनेजरन,े घाण कार् ेकरून,बेहशस्िी वाढवून ठेवलेली 

असि ेव िी हनस्िरायला नवीन र्ॅनेजरला,िी र्िीला असली िरीिी, िाि घाणीि 

घालावे लागिाि. जुसया चुकीच्या गोष्टींची घाण र्ाझ्यावर पडली, वाटल,ेजुसया 

घाणीची भीिी नवीन आलेल्या व्यक्तीला असि.े स्त्रीला असि.े बाकी ज्याांना दलदल 

घाणीि, डुकरा सारि ेलोळायला आवडिे व िे घाण करून त्याििी कर्ाईची सांधी 

हर्ळविाि.िे कािीजण जे िोिे ,त्याांच्याशी र्ी लढू शकल ेनािी. 

उलट जुनी र्ाणसेिी, िक्रारकत्याांना दफिवि राििाि. िक्रारपेटीशीच र्ाझ े

पोवस्टग िोिे. र्ाझ्या सोबि कार् करणाऱ्याांना, र्ाझ्या प्रश्नाशी कािीिी दणेे घेण े

नव्ििे. स्विःचा पगार, लवकर जािा येण,े वेळ काढण,े वेळ घालवण ेयािच िे िुश 

िोिे. र्ाझ्या लढाईशी त्याांचा सांबांध नव्ििा, अस े िे सर्जि िोिे. कािीजणाांचे िर, 
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त्या घाणीच्या साम्राज्याशी ,साटे लोटे िोिे. कट प्रॅहक्टस पेसेनटेज प्लान, बेहनदफ़शन 

अॅरेंजर्ेंट, अशा शब्दाि अयोग्य गोष्टीिी , सार्ासय लोक सुद्धा, दलुवहिि करीि िोिे.  

िी त्याांची अॅप्येहथ िोिी व त्याि त्याांचा स्वाथव िोिा. इिराांचे प्रश्नाि पडू नय,े 

म्िणून िे लोक आपापल्या नशेि वावरि िोिे आहण बघून न बहघिल्या सारि ेकरीि 

िोिे, आहण िो अशा हवहचत्र व्यक्तींशी सलगीने सुद्धा वागि िोिे. िो त्याांचा स्वाथव 

िोिा व आपले नाव या िक्रारकत्यावने घेऊ नय े ,अशी सोय िोिी. र्ी उपाशी लढि 

असिाना, बाकीचे लोक चिाि हबस्कीट बुडवून, शाांिपण ेिाि िोिे. इिराांची घाण 

हनस्िरिाना र्ाझे नाव, र्ात्र बदनार् झाल.े र्ाझ े र्ात्र िाि काळे झाले, र्ाझा 

अहभर्सयु झाला. िो र्ी एवढे हलहिल,े बाकीचे कािी हलहिल ेनािी ना?"नसलले्या 

स्टॉक्सां” च्या वर दिा लाि कजव र्ागणाऱ्या, एका िथाकहथिला र्ी कजव ददल ेनािी 

,म्िणून िो र्ला त्रास दिे िोिा. 

िरायला कारण लागि नसिे.  
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कदाहचि कािी जणींना वाटेल, एका ददवसाच्या छळाचे काय हवशेष? आर्चा 

सांपूणव जसर्च छळाचा अोाि!े घराबािरे स्त्री सुरहिि नािी, म्िणून ि ेछळ सोसावे 

लागिाि. त्याि कुणालािी र्ाझी ककर्ि नािी, र्ी राब राब राबिे, पण कुणी कदर 

करीि नािी. या िक्रारी पासून अहि श्रीर्ांिाांच्या असिाि त्या ,र्ाझा र्ुळी वेळच जाि 

नािी. र्ला करर्ि नािी ,अशा इिरिी, कुठल्या िक्रारर अस ूशकिाि. 

‘बांद दरवाजा’ या अर् िा प्रीिर्च्या गोष्टीि, एक रात्र घराबािरे राहिलेल्या, 

स्त्रीची गोष्ट असि,े िर बेबीज ड ेआऊट" र्ध्ये घर िरवून, बािरे गेलेय बाळाची आि!े 

असा एिादा वेगळा ददवस, आयुषयाि येिो. कािी ददवस कस ेस्वयांप्रकाशी, उत्सवी 

असिाि, िर कािी गूढ िळवे, उदास, बनविाि. छळाच्या ददवसाि सुद्धा वेदनेि, 

हुांदक्याि ददव असून, कला उर्ल ूशकिे. कधी स्वप्ाांचा सिि र्ोिोर असिो. कधी 

कळ्याांनी उर्लावे अस,े िर कधी र्न, कळि नकळि छळिे, असा छळ असिो. 

र्ाणसाचे लिरी रू्ड, र्नाचे रांग, चांद्राच्या कलाांशी हनगडीि आििे म्िणिाि. 

पण  चांद्राला सुद्धा,  कािी गोष्टी कळणार नािीि, इिका प्रत्येक ददवस वेगऴा,हनराऴा 

,काळा हपवळा असिो. कधी वाटिे " बडी बेवजि वजदगी जा रिी िैं"  िर कधी वाटि े

“सौ बरसदक वजदगी स ेअच्छे िैं प्यार के दो चार ददन" आम्र कुसुर् े ,चांद्र चाांदणी 

पेिा,  िा छळाचा ददवस वेगळा असिो. साध्या साध्या गोष्टीि राग येिो.उदा. दधु 

नसणे, चप्पल िुटणे, भाांडण िोण,े चोरी िोण,े पडणे, कापण,ेभाजणे अस ेिोिे. सववत्र 

हनराशार्य वािावरण असि.े 
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आरशाि सदु्धा शत्रूच ेिोंड ददसावे ,असा ददवस िराब जािो. 

एिाद्या ददवशी कािीच र्नासारि ेिोि नािी.  

सकाळी उठून कुणाचा चेिरा पहिला दवे जाणे , 

अस ेम्िणून चडफडि आपण सिन करायचे. 

असा अनुत्सािी छळाचा ददवस आला िर काय करावे? 

हर्त्र र्ैहत्रणींच्या घरी जावे,  

एिाद्या दवेळाि जाऊन स्वस्थ बसावे.  

रोज रोज ददवाळी कशी असणार? 

कधी िरी चार वषाांनी, २९ फेब्रुवारी येिोच.  

िसा, त्यावेळी िो एक ददवस छळाचा सर्जायचा! अर् िा प्रीिर् म्िणिाि, 

"इससान र्हिन ेके उनिीस ददनोको िुहशस ेलाांघ जा सकिा िैं , 

र्गर, िर र्हिन ेहिसावा ददन जरूर आिा िैं ,जो रुला दिेा ि"ै 
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कािी जणांोाचे जीवन ,एक सुिी, नीटस , अिांड हवणलेला शलेा असि ेत्याला 

,र्िावस्त्र म्िणिाि, र्ात्र गोर गररबाांचे जीवन, कशीिरी हशवललेी, िूप लिान 

िुकड्ा िुकड्ाांनी जोडलेली, घोंगडी, रांग हबरांगी कागदी कपट्याांचे बनलेल,े कोलाज 

असि.े िस ेिल्ली आपल ेआयुषय झाल ेआि.े एक सुरी धागा असा कुठेच नािी. िूप 

ओळिी असिाि, म्िणजे पररहचि, स्नेिी असिाि. ओकुव ट वर "फ्रें ड्स सकवल" असि.े 

जेवायला, पाटीला, एकत्र येणारे सिभोजनकार असिाि. "यु लुक गे्रट टुड"े साांगणारे 

सुकथनकार असिाि. पण िरीिी कुठेिरी, र्न भरलेल ेवाटि नािी. र्नाचा एिादा 

कोपरा, ररकार्ाच राििो. िूप ददशाांनी प्रकाश टाकावा आहण िरीिी एिाद्या 

कोपऱ्याि, अांधार दबा धरून बसावा, िसे र्ाझ्या र्नाि िल्ली एकाकीपण असि.े 

िरेिर र्ाणूस जेवढ्या वरच्या पदावर जािो,िो अहधक एकाकी िोिो. 

वाटि,ेनािे सांबांधाांची गोधडी हशवहल आि.े वेळेचे काटेकोर हनयोजन करूनिी, 

फावला वेळ हर्ळू नये व वेळापत्रक हबघडावे, असेच वाटिे आि.े वेळ हर्ळि नािी, 

अधे कायवक्रर् वेळेअभावी, अधेच टाकून यावे लागिे. बरेच ददवस नेट उघडून, रे्ल चेक 

केल ेनािी. अभ्यास करायला पुस्िके सांदभवग्रांथ आणल ेआििे, पण वेळ नािी. या सवव 

पॅक शेड्ुललाच ,र्ी गोधडी म्िणिे आि!े अगदी जुसया काळाच्या ,आजीच्या भाषेि 

साांगायचे िर "एक ना धड, भराभर वचध्या! " दसुयाांच्या नजरेिील भाव भावना, 

हवचार, अनादर, स्वाथव कळण्या एवढे आपण प्रगल्भ झालो, दक अहधक एकाकी िोिो. 

एिादी  चिुर व्यक्ती एिाद्या रस्त्यावरून चालि े िेव्िा िो पथ असिो. र्ात्र 

अनेक व्यक्ती त्याच रस्त्याने जाऊन पांथ बनविाि. िल्ली अध्यात्र्ाचे अस ेपांथ बनि 
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आििे. र्ात्र त्याच व्यक्तींच्या आि एक दसुरी व्यक्ती असि,े जबाबदारी टाळून, र्ौज 

र्जा, हवश्राांिी, िवी म्िणून, िी अध्यात्र्ाला जवऴ घेि.े बायपोलर व्यक्तींना नक्की 

काय िव ेअसि?े र्ूलिः आपण बायपोलर झालो आिोि, िचे त्या र्ासय करीि नािीि. 

ि ेसत्य ि ेकटू आि ेव नकारात्र्क टीका करणारे ि ेसत्य हस्वकारले जाि नािी व टीका 

करणाऱ्याला, बरे वाटल ेिरी िेिी दःुि असिेच.आई वहडलाांचे एवढी, एकटाकी र्ाया 

कुठेच नसिे. 

या अांधार काऴाि , र्ला हलिाणाच्या अनेक ऑफसव आल्या आििे. रांगीबेरांगी, 

नवी दहुनया, गोष्टी वेल्िाळ अस ेिीन र्ाझ ेलिेर्ालाांचे सांग्रि पडून आििे. पण फार 

नकारात्र्क हलहििे, म्िणून र्ला नकार हर्ळाला आि.े पण र्ी हलहिि राहिले. 

कदाहचि प्रकाशाचा कवडसा, र्ला कुठेिरी हिहिजावर ददसि िोिा. र्ाझ्या सारख्या, 

कािी वेगळ्याांना  र्ाझ ेिे लिे आवडिील िी आशा ,िा प्रकाशाचा कवडसा आि.े  

प्रत्येकाने िो कवडसा जपून ठेवावा.  

सदा दिेावा प्रकाश, दिेू नये अांधकार 

र्ग िसिच िोिो सुि दिुाांचा स्वीकार. 
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हिल्लारीच्या भकूां पाचे वेऴी, र्ी फाटललेी धरणी, बहघिली िोिी.आक्रोश 

बहघिला िोिा.अचानक आलेले सांकट बहघिल ेिोिे.नोकरीि एका कजवदारार्ुऴे आलेल े

सांकट, र्ला िसाच भकूां पाचा अनुभव दवेून गेल.े 

शेिी,नोकरी-चाकरी कशी असि?े भूिकाऴ कसा असिो?कािी िणाांच्या सुिद 

आठवणीवर र्ाणूस आयुषय काढिो,र्ात्र सांकटानांिर जीवनाची चवच जािे.हबरिा 

नांिर, त्या हप्रयेची सावलीसदु्धा हप्रयकर लपविो. िरेिर दकिी लबाड असिाि कािी 

लोक? िे आपल्यालाच का भेटिाि? र्ाझी र्ैहत्रण सिचरी, िी र्ाझ्या गाडीिून 

यायची, पण उन लागिे म्िणून, चाांगल्या बाजूला बसायची,हिचे घराचे  दारापयांि, 

गाडीने सोडायला लावायची. इिकी सर्षव्िस घेऊनिी "पूवीचा र्ॅनेजर र्ला िीन 

वाजिा घरी जाऊ दिे िोिे." म्िणून र्लाच ,टोर्ण ेर्ारायची. बायकाांचे -बायकाांशी 

पटण ेअवघड असिेच! त्याि अशा लबाड असल्यावर काय हवचारिा? िी सारिी 

जुसया र्ॅनेजारची स्िुिी करि,े ि ेर्ला िटकि?े दक िी र्ाझ्या हवरुद्ध िक्रार करणाऱ्या 

एका दसुर् या ग्रािकाला नेिर्ी भाव दिेे, ि ेिटकि?े ज्या र्ाणसाने र्ाझ्या हवरुद्ध 

िक्रार केली ,त्याला हिने का बढावा द्यावा? त्याने हिच्या हवरुद्ध कािी िक्रार करू नय े

म्िणून? दक हि सदु्धा श्री **प्रर्ाण ेकािी पसेंसटेज घेि िोिी? थडव हबझनेस चा ,वाटा 

,शेअर बांद झाला म्िणून, हिला र्ाझा राग येि असेल का? 

र्ाझी सिचरी हुषार ,पण हिला कुठलेच कार् करायचे नसिे, पण भाव िी 

असा आणायची दक हवचारू नका. हिला ररहलव्िर येई पयांि र्ला सोडिा येि नािी. 

र्ला सुद्धा शारीररक बळ नािी दक र्नुषय बळ नािी.रोज प्राथवना करायची- 
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इिनी शक्ती िर्े दनेा दािा, र्न का हवश्वास कर्जोर िोना| 

जगाि,गुरु,सदक्रय सज्जन उद्बोधन करिाि. सर्ाज जाग ि करिाि. पण इथे 

सज्जन कोण आि?े सगळ्याांचेच स्वभाव हवहचत्र वाटिाि. अांगावर येणारे, कधी 

गुपचूप, सुरा िुपसणारे, हडप्लोम्यारटक! कधी गोड बोलिील, कधी िेकसिील, कधी 

डांि र्ारिील, र्िलबासाठी कुणालािी िड्ड्ाि घालिील आहण इिराांचे प्रश्न म्िणून 

दलुवहिि करिील. लबाड ढोंगी, पण दवे र्ाणसाचा आव आणून वावरणारे जगी 

असिाि. दहुनयादारी र्ला कधी कळलीच नािी. र्ी र्ाझ्या चाांगुलपणाच्या 

चषम्यािून, जग बघि राहिले. लोलकािील वेगळी दकरण ेर्ला कळलीच नािी. र्ी 

कजव र्ांजूर करायला नािी म्िणिे. िािे उघडायला नािी म्िणिे.बाई ऑपरेशनचे कार् 

दिेे. र्ग र्ी डीपॉझीट कस ेवाढवणार?व लोन कुठून दणेार ?टागेट कस ेकरणार?  

अशा िक्रारी र्ाझ्याबद्दल झाल्या.हशवाय कािींच्या र्ायावी भाषेला, सगळे 

भुलिाि फसिाि. नोकरीि र्ी र्ाणसाांना, कधी ओळिूच शकल ेनािी.जग पैशाचेच 

भुकेल ेअसिे. स्वाथव र्ाणसाला अगदी िालच्या थराला नेिो. सांवाद कसा साधायचा? 

त्याि िब्बेि कशी साांभाळायची, सांकटाि, शाांि कस े रािायचे? र्ला सर्जेच ना? 

नीलर्ोिोर, यौवनाचे फुल,गार िवा, सोनेवाली,वगेरे टोपण नावे र्ला भुलवि नसि! 

जगाि,प्रगहि ची स्वपे् पणूव िोण ेसोपे नसिे. शोभा ड ेचा आदशव ठेवायला काय 

िरकि आि?े इांहग्लश ग्लोबल आि?े इांहडयन कल्चर सुद्धा आिा बदलिे आि.े र्ॉडले 

नट, हलव्ि इन वगैरे भारिाि येिे आि,े िो, म्िणूनच िर लोक अशाच गोष्टी चवीने 

वाचिाि. म्िणून िर त्याच हवषय वरील गोष्टी हवकिाि. काय हवकायचे, कस े

हवकायचे, िे ठरवूनच वाद घडवल े जािाि. उदा. नथुरार्, र्िात्र्ा.हर्क्सचर 

र्ानवाला आवडिे व शेवट गोड आवडिो.ओररहजनलची नक्कल, ररहर्क्स बघा. 

लोकाांची र्ने ऑंल वाचा व हवचार करा, र्ैहत्रणीं साठी र्ुलाििी घ्या, वेगळ्या 

स्टोरीने ब्राांडीग िोिे. 



 

िुम्िी र्ुलािि घ्या, हनवेदन करा, बोलणे करा, असा वैचाररक प्रवाि वाििो 

आि.े इव्िेंटला जाणे ,हर्टींग ि े अनुभव हशकविाि. हवकास िवा िर प्रयत्न करा. 

दकचन लॉक, स्वयांपाक घराला कुलपू, असािी हवचार केला पण जर्ेना. आपण लिेक 

कोण असिो? आपण र्ैत्री का करिो? र्ैत्री म्िणजे काय? ि े कोण प्रवासी लोक 

जीवनाि येिाि? दकिी रटकिाि? एकर्ेकाांबद्दल आदर असिोच अस ेनािी, प्रेर् िर 

नािीच नािी, पारदशवक हवचार नािी, र्ग नािे म्िणजे काय? ि ेऑदफस दक कुरुिेत्र ! 

एिादा गुरु हर्ळाला िर सोनेच िोईल, िो सवव प्रश्न सोडविो, बाकी बॉस बघ ूबघ ू

करणारेच! कािी बॉस ,त्याांची पररहस्थिी िािाळण्याची कप्यासीटी २००% र्ाक्सव 

द्यावी इिकी असिे. पण असा गुरु हर्ळिोच अस े नािी. प्रश्न सुटिािच असे नािी. 

उलट उथळ र्ध्यस्थ िे प्रश्न हबघडविाि. 

उसिाि हनिारललेी िडी फुटिा फुटेना,  

स्िनाला हचकटलेल र्लु सुटिा सुटेना,  

बाई फुटिच राहिली, बाई फोडिाच राहिली,  

आिून फाटिच राहिली. 

हनषक्रीयिेने भरलले े लोक कािीच करीि नािीि. ज्ञानेश्वरीि दवे प्रत्यि 

बोलिो. पसायदान धीर दिेे व जीवनाची स्वच्छ जाणीव व जगण्याची प्रव त्ती 

हशकविे.पण कायावलयाि यािील एकिी हनयर् लागु पडि नािी 

पुरुषाच्या द ष्टीने स्त्री, फक्त बाई िोिे ओझ,े वािणारी. सोसयाचा र्लुार्ा घेऊन 

वावरणारी. सौदयव प्रसाधनाांनी झाकलेली.,त्या सोनेरी हपवळ्या स्त्री नार्क 

रांगाचे,जािीचे रुप घेऊन आलेली, स्त्री िा पुरुषाांसाठी एक नयनोत्सवच असिे. बाईला 

र्न नसिे. िी थकली आि ेअसे कळले ,िरीिी िी कोसळण्याची वाट पािणारे ,नराधर् 

सुद्धा असिाि. अहनयांहत्रि अशी िी सािळी- प्रदक्रया थाांबवायला, पुढे येणारे कुणीच 

नसिे. जगी बघे भरपरू असिाि. त्या अन्न दात्याचे ,धसयवाद द्यायला सदु्धा कुणी 

पटकन पुढ ेिोि नािी. 
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पलव िाबवर झालेल ेर्न 

स्वप्ाांचा कचरा वेस्ट म्िणून फेकू? 

डीटोंहक्सफाय झाल्यावर काय उरेल ? 

घटना एिादा हर्हनटच घडिे? 

पण पररणार्ी कटुिा हचरकाल उरिे. 

भूकां प कािी िणाचा िोऊन जािो 

पडझड र्ात्र कायर् राििे.  

उध्वस्ििेचे र्ोजर्ाप िोिे 

पैसे दऊेन कल्याणकारी योजना येिे? 

वायफळ सजावट वरवरची र्लर्पट्टी  

उसासि राििे र्ी सांपूणव एकटी 

र्ला र्ाझे जगू दिे थोड ेथोडसेे 

इिराांशी र्ाझी िुलना करू नका असे 

पण एकाने हिरोहशर्ा केले म्िणून झाल े

र्ाझ्या स्वप्ाांवर पलव िाबवर सारि ेिल्ले  

पलव िाबवर र्ध्ये र्ोिी नािी दक पडाव नािी 

उांच इर्ारिी उध्वस्ि ददसिाि 

र्नाचे िरु कुठे कुणाला कळिाि? 

र्ी हिरोहशर्ा, र्ी पलव िाबवर आि े

र्ी जैिापूर, र्ाझ्या ओठी उध्वस्ि असा सुर आि े
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नोकरी करणाऱ्या हस्त्रयाांचे प्रर्ाण १९७० नांिर िूपच वाढले. त्यापूवी 

नसव,हशहिका अशा कािी ठराहवक िेत्रािच, र्हिलाांचा हशरकाव झाला िोिा. कार्ाचे 

स्वरुप आहण वेऴ वाढला.सकाळी कार्ावर जाणारी स्त्री, पूणवपणे थकून घरी, 

घरकार्ासाठी येऊ लागली. स्त्री पुरुष हि एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आििे. ि े

वैज्ञाहनक सत्य आि.े र्ात्र स्त्रीिी पुरुषापेिा अहधक असुरहिि आि.े ि ेसुद्धा वैज्ञाहनक 

सत्य आि.े स्त्रीला यश सिज साध्या नसिे. एक असुरहिििा हिला ग्रासून राििे. 

दवै + कर्व ,म्िणजे आयुषयािील यश! त्याि परावलांहबत्वाचे प्रर्ाण  जास्िच 

असि.े र्ाझ्या लिेक कवी र्नाि कायर् िळबळ िोिी. बाईबे स्वि:ला सिर् र्ानने, 

र्ी सर्जू शकि नािी. गुणाांना आकार नसिो, पण गुणाांचा पररणार् ददसिो, जर 

बहघिला िर! िरेिर काळाचे भान व सांकटाची जाण ,स्त्री इिकी कुणालाच नसिे. स्त्री 

अबला आि े,पण हिला जी सुप्त शक्ती आि,े िी कुणािच नािी. 

र्ला कुणी गॉड फादर नव्ििे. र्ला कुणाचे वर्धेपण नको िोिे. र्ाझे सारथ्य 

र्लाच करायचे िोिे. र्ाझा सारथी र्ीच िोिे. र्ाझी बलस्थाने व त्रुटी र्ला र्ाहिि 

िोत्या, अस ेप्रत्येक स्त्री साांगिे. ज्यावेऴी प्रहिकूलिेििी  र्ी सांवेदना जाग ि ठेवली, 

त्यावेळी कुटुांबाचेच हिि डोळ्यासर्ोर िोिे. ि ेस्त्री साांगिे,कारण िी िे जाणिे. दवेा 

धर्ाव इिकाच हिचा कष्टावर हवश्वास िोिा.  

नसे राऊळी ,वा नसे र्ांददरी 

हजथे राबिी िाि, िेथे िरी 

र्ी हस्त्रयाांबद्दल त्याांचा वेदनाांबद्दल वाचि राहिल,े बघि राहिले. र्हिलाांच्या 

प्रश्नाांवर,हवचार चोरी करून हलिायची र्ला गरज नव्ििी कारण सर्ाजािील जी व त्ती 
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र्हिलाांना घािक असिे. हिच्याशी र्ी उघड दोन िाि करीि िोिे. "पैशा साठी वाटे्टल 

िे" असा िल्ली सर्ाजािील हवक िाांचा ररगटोन आि.े नोकरी करणाऱ्या उच्च पदस्थ 

हस्त्रयाांबद्दल, त्याांना द्वषे असिो. फोटो फे्रर् र्ध्य े आकषवक वाटणारे, कररयरचे 

,चकचकीि फोटो, फसवे असिाि. स्त्री कधीिी, कुठेिी ,पुरुष अत्याचाराला बळी पडू 

शकिे. जात्यािील रडिाि, सुपािील िसिाि. त्याि हशवाय स्त्री िी  , ईिर स्त्रीयाांच्या 

बाबि सिसांवेदना ऐवजी, िवेा व इषाव ठेविे. त्यार्ुळे बाई एकटीच राििे. पुरुष अगदी 

हशव्या दिेील ,पण शक्यिो दसुऱ्या पुरुषाला हनग्लेक्ट करिाि, एक स्त्री दसुऱ्या स्त्रीची 

स्िुिी करेल, पण र्नािून हचडहचड करि.े आपल ेश्रेष्ठत्व हसद्ध करण्यासाठी बायका जी 

सेवा दिेाि त्यािून लाभ पुरुषाला िोिो व िानी स्त्रीचीच िोिे. 

घराि पगार आणण,े स्वयांपाक, घरकार् सवव कार् े एकहत्रि िोण,ेबाईला 

अशक्य िोिे. नोकरी करणार् या बाईवर टीका झाली "िे कोण आििे बोलणारे?" अस 

परक्या लोकाांकडून,बायाांबद्दल बोलले गेल.े िरीिी र्नािून, त्या टीकेने उठणारा, 

आगडोंब कािी स्वप्ाांची राि करून गेला, जािो. दसुर् याच्या नजरेिून आपली गुणवत्ता 

सिि चुकीच्या पद्धिीने र्ाांडली जाणे, कुणालािी आवडि नािी. टीका करणारें, जर 

त्या उच्च पािळीवरचे असिील, िर ठीक आि,े असयथा प्राथहर्क थरावरील, सिि 

टीका करणायाांचे शब्द ,र्ुांग्याप्रर्ाण ेदांश करिाि.र्ात्र स्त्रीने सववच िेत्राि,राबावे, पुढ े

रािाव,े हि अवास्िव अपेिा ठेवून, हिला कळसतू्री बाहुली प्रर्ाणे, नाचवणारे आििे. 

साहित्य िा जीवनाचा आरसा असिो ,पण त्याि कल्पनेचािी वाटा असिो. त्यारु्ळे 

िल्ली नोकरी करणाऱ्या र्हिला, पाळणाघरे, ऑदफस र्धील प्रश्न आशा प्रश्नाांवरील 

लेिन वाचायला हर्ळिे. 

दर्लेल्या बाबाची किाणी िरी आि?े 

िी काांगाविोरर जुनीच आि.े 

बाबाांचे कौिुक कायर्चेच आि े



 

दर्लेल्या आईची किाणी कोण हलहिणार?  

कारण ग हिणी,शेिकरीण, नोकरदार, पत्नी, आई या सवव स्िरावर, हिची 

दर्णूक िोिेच आि.े ऑदफस र्ध्य ेकार् करिाना ,र्ुलाांकड ेलि कस ेदणेार? हिला 

जीव आि े दक नािी? नोकरी सोडणाऱ्या र्हिलाांर्ध्य े ,िाजगी कारणाने नोकरी 

सोडणाऱ्या ,हस्त्रयाांचे प्रर्ाण अहधक आि.े सर्ाजाने स्त्रीचे नोकरी करणे पैशासाठी 

,फायद्या साठी ,स्वीकारल.े हिचे िक्क आिअि, हिला र्दि िवी, हिची शारीररक 

दर्णूक याांचा हवचार स्वीकारला नािी. "ट्यालेंट पूल जर सांभाळायचे असले िर 

हस्त्रयाांच्या शारीररक र्यावदा, असुरहिििा िी पररहस्थिीसुद्धा ,र्ासय करायला िवी. 

कॉल सेंटर र्धील हस्त्रयाांवर िोणारे अत्याचार ि े त्याांचा कार्ाच्या वेळेर्ुळे, अवेळी 

जािाना येिाना ,असणाऱ्या असुरहिििेर्ुऴे झाले आििे. र्ुल े हि स्त्रीचीच ,त्याांची 

जबाबदारी हिच्याकडचे, असेिी पुरुष र्ानिाि. सववच स्िरावर लढून स्त्री हि; वरवर, 

ऑंल इज वेल, म्िणि असली ,िरीिी आि िादरली आि.े आिून एकटी आि.े एिादी 

हनधी नावाची बाई,कुटुांबाची सोबि न हर्ळाल्याने र्ुलाांसि जीवनयात्रा सांपविे. 

हर्ऴविीच्या वेदना वेगळ्याच असिाि. " पाच हर्हनटाचेच कार् आि"े असे साांगून, 

सववच कार् ेस्त्रीवर, लादली जाऊ लागली आििे. शारीररक कष्टाची कार्,े सदु्धा पुरुष 

अपेहिि प्रर्ाणाि करीि नािीि. र्ात्र वषावनुवषव स्त्रीचा आवाज दबूनच राहिला आि.े 

दर्लेल्या आईची किाणी कोण ऐकणार? 

वेचीि स्वप्ाांची फुल े

र्ी डोंगर र्ाथी आले. 

अांधारी हर्टली वाट,  

एकटी एकटी झाल.े 
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22 रान पािराांची शाळा 

 

 

त्या ददवशी घाटािून गाडी जािाना, जागोजागी पािराांची शाळा भरललेी 

ददसि िोिी. कधी पिाटे जाग आली, दक वेगवेगळेच पिी बाजूच्या पडीक घराच्या, 

गच्चीवरील झाडाांर्ध्ये, दकलहबलाट करिाना ददसिाि. एकर्ेकाांशी बोलिाना 

भाांडिाना गािाना आढळिाि. लिानपणा पासनूच, आई अांगणाि कां पाउांड वॉलवर 

पिाांसाठी पाणी भरून ठेवि अस,े त्यारु्ळे आजिी पिी िा जवळचा, अांगणािला 

पाहूणाच वाटिो. त्या साध्या सुध्या कावळ्याच्या पाणी हपण्याचे सुद्धा कोण अपू्रप! 

िोच कावळा सोनेरी पांि घेऊन आला दक  भारद्वाज िोिो. र्ाणूस दकिी बािरेच्या 

रूपावर भुलिो बघा! 

वन फॉर सॉरो टू फॉर जॉय  

असे म्िणून साळुांख्याकड ेबहघिल ेजाई. एकूणच पिी ि े त्या काळाि आम्िा 

र्ुलींचे हर्त्र िोिे. हपवळे काजळ व हपवळी हलपहस्टक लावणारी साळुांकी अल्लडच 

वाटे. पाणथळ जागेपाशी ,म्याडर्च्या डोिापाशी, गेलो दक ददसणाऱ्या पाांढऱ्या 

साळुांकीची िी गूढ साद,र् त्यूची भीिी दािवी. रटटवीला र् त्यू ददसिो म्िणून िी रटव-

टी (म्िणजे ज्या व्यक्तीचा जीव) अस ेहिच्या भाषेि बोलि असावी. त्याांच्या त्या पिी 

सर्ूिाांच्या सदु्धा शाळा असाव्याि व एिादी रटटवी नापास झाली, म्िणून िेद व्यक्त 

करि असावी. सन बडव  ककवा हपवळ्या पांिाांचा पिी, ददसला िरी र्न, त्या रांगाांच्या 

दिेाव्यावर िुश िोिे. र्ॉरीशसला लाल हपवळ्या, हिरव्या वाटे्टल त्या रांगाांचे ,पिी 

ददसिाि. कािी हबनधास्िपणे जवळ येिाि. कधी पळून /उडून जािाि. िर् म्िणजे 

आपण, असे म्िटल्यावर जो आवाज येिो िसा आवाज करणारा िवर्ग बडव, हुक हुक 

ओरडणारा भारद्वाज, र्नाला भाविो. रान पािरे झुांडीने थव्याने जांगलाि उडिाि. 



 

रानर्ेव्याचा फडशा पडिाि. रानपािराांची शीळ आगळी वेगळी असि.े जण ूिे शाळेचे 

पाढ ेम्िणि असाव.े 

पानथळी जवळ हिरव्यागार हिरवळीवर, पाांढऱ्या बगळ्याांची शाळा भरि.े 

सववजण पाांढऱ्या गणवेशाि पण अभ्यासाचे ढोंग करणरे व आपण जसे चोरून चॉकलेट 

िािो िसे दकड ेिाणारे! त्याांची एकी बघून बरे वाटि.े कधी कधी पारव्याांची शाळा 

हवजेच्या िाराांवर भरि.े करड्ा रांगाने फारस े नजरेि न भरणारे पारव,ेव गुटूगुव 

करणारी कबुिरे, नगण्यच वाटिाि. रान फुलाांसारि ेरानपािराांचे आयुषयिी दोनिीन 

आठवडचे असि.े नाचरा,ढाल िलवार पिी, िा र्धेच ढाली सारिी, शेपूट गोल 

फुलविो. काळा लाल बुलबुल, र्ात्र त्याच्या शेपटी िाली, लाल डाग व पाांढरा रठपका 

असिो. र्ाळशेज घाटाि ददसणारा र्ाळढोक ककवा सारस पिी ककवा हशवडीला 

येणारे फ्लेवर्गो र्ला परकीय पाहुण ेवाटिाि. 

पिीराज गरुडा बद्दल, आदर वाटिो िर बहिरी ससाणा ,डोळे फोडिो या 

सर्जुिीने त्याची भीिी वाटि.े रांगीबेरांगी िुरेबाज ,काकाकुआ, बुलबलु, फ्यानबडव 

वगैरे डौलदार पिी दिेील असिाि. पण िे उगीचच भास र्ारू वाटिाि. राजिांस 

दधु/िीर वेगळी करून हपिो म्िणून आपण त्याचा आदर करिो. र्ैना, वेडा राघ,ू पोपट 

ि ेआपल ेगावाकडचे पाहुणे वाटिाि. हचर्णी हि गप्पा र्ारायला येणारी शेजारीण 

वाटि.े िांड्ा "उठ हवडी पेटव" अशी आरोळी ठोकिो. जांगलाि हचत्रहवहचत्र साद 

घालणारे पिी कधी घाबरविाि िर कधी सोबि येिाि. रस्िा न चुकिा, रात्री पिी 

आपापल्या घरट्याकड े परि येिाि. साप ककवा असय प्राणी जेव्िा पिाांची अांडी 

िायला येिाि ,िेव्िा पिी िूप आरडाओरडा करून त्याला दरू पळवण्याचा प्रयत्न 

करिाि. पिाांची घरटी आकषवक सुबक वाटि. आपल्या हपल्लाांसाठी चारा आणण ेव 

त्याांच्यासाठी सुबक घरटे बाांधणे. अशा र्ुलभूि उर्ी, पिाांर्ध्य ेहि असिाि. पक्षयाांची 

स्विांत्र भाषा असि.े व र्ाणसा सारिेच िे आई कडून हशिण घेिाि व पुढ ेशाळेि 
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(सर्ूिाि) हशकिाि! ऑस्टे्रहलयन शिार् ग, भारिािील इर् ू ,र्ॉरीशसचा डोडो,दिे 

आकार आहण  रुपाने  वेगळेच असिाि. 

र्ोराचा उल्लिे केल्याहशवाय, पिी पुराण सांपणारच नािी. र्ोर िा आपला 

भारिीय राष्ट्रीय पिी आि.े सुांदर हपसारा, र्ोरहपस,े रांग आकषवक, नाचण ेथुई थुई 

यार्ुळे िो सवाांचा लाडका असिो, त्याचा केकारव ककवश वाटिो व त्याचे पाय कुरूप 

असिाि. पिी म्िणजे सुांदर उडणारे स्वप् र्ानले िर पाय ि े वास्िव सर्जायला 

िरकि नािी. स्वप्ाचे कटू वास्िव, अधोरेहिि करणारा र्ोर, िा लाडका आि.े िरीिी 

अध्याहत्र्क सदु्धा आि.े रान पािराांची सुद्धा ,एक शाळा असावी अस े एकूण 

वाटि,ेबघून वाटि.े  

िेव्िा पिाांकड ेबघून र्ाणूस प्रेर्, जीवनाची िणभांगुरिा हशकू शकिो! जेव्िा 

उसिाळ्याि आपला जीव ििानेने िळर्ळिो त्यावेळी त्या एवढ्याश्या जीवावर काय 

वेळ येि असले? त्याच्या अशक्त पांिार्ध्य ेउडायला पुरेस ेबळ सुद्धा नसिे. शाळेचे व 

परीिाांचे त्याांनािी टेसशन असेल का? 

अशावेळी आपण पिाांसाठी अांगणाि पाणी ठेवले िर?  

िुम्िाला काय वाटि?े 

रान पािराांची शाळा िुर्च्या अांगणाि भरली िर? नािीच कुणी िास आले 

िर, चार कावळे िर येिील. पिा  

पिी म्िणजे ,दवेाहच निी िोि. 

  



 

 

23 गरुड झेप 

 

 

गरुड झेप घेण ेि ेप्रत्येकाचेच स्वप् असि.े गरुडाांर्ध्य ेिी िर्िा असि.े एकदा 

एक गरुड पिी कािी केल्या उडनेा, त्याच्या एका वररष्ठ स्नेह्याने त्या गरुडाला 

हवचारले 

"िू कािी स्वप् पहिल ेआिसे का?"   

गरुड : "िो, स्वप् प्रत्येकच व्यक्ती पािि.े र्ात्र कधी िे स्वप् र् गजळ ठरि.े 

वाळवांटािील िवा गरर् असल्या कारणाने िवेिील अणु, िूप जवळ येिाि. िसेच 

र्ेंदिूील पेशींवर पण भार वाढिो व र्ाणसाला त्याच्या इच्छे नुसार, सुिद भास 

िोिाि व र्ाणूस त्या स्वप्र्य पररहस्थिीला सत्य र्ानिो. यालाच र् गजळ म्िणिाि.  

गुरुजी सत्य, स्वप्, र् गजळ यािील फरक र्ला सर्जेनासां झाला आि.े "  

गरुड - बेटा स्वप् सुांदर असि"े- गुरुजी! गरुडाचे डोळे भरून आले. "बेटा 

म्िणालाि म्िणून र्नापासून साांगिो, स्वप् सुांदर असेल, िर ठीक आि,े पण त्यािसुद्धा 

स्पधाव, आकस, द्वषे, सांिाप असेल िर? स्वप्ाांची चौकट आकषवक असेल व आिील हचत्र 

धुरकट असेल िर? 

गुरुजी- स्वप्ाांची भीिी वाटि ेका? अहनहश्चििा सगळी कडचे आि ेरे!   

गरुड- र्ी आि े त्या फाांदीवर र्ुांग्या दांश करिाि. फाांदीच्या टोकावर बसणारा 

एक पिी जो आर्च्या प्रश्नाशी पूणव पणे अनहभज्ञ आि ेिो आर्चा बॉस आि.े र्ोठी 

र्ोठी ित्वे िो आम्िाला साांगिो. ि ेकराव, िे करा अशा सूचना दिेो. र्ी यांव  हन त्यांव, 
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र्ी त्या झाडावर असिाना र्ुांग्याांचे वारूळ िटवल.े अर्क्या िर्क्याला सरळ केल.े 

वगैरे साांगिो. र्ात्र आर्च्या फाांदीवर येवून फुत्कार सोडणाऱ्या सापाला करांडीि पुसिा 

भरण्याची हिम्र्ि त्या बॉस र्ध्य ेनािी. त्यारु्ळे या त्रासदायक फाांदीवर बसून राििो. 

पण र्न हनराश िोिे, नाकोशाांचा सिवास सोसावा लागिो. या फाांदीवर र्ी र्ाझ े

गाणे हवसरलो आि.े या फाांदीवरील कुणालािी एकर्ेकान बद्दल प्रेर्-आदर नािी. िाऊ 

गल्ल्या आहण फीलगुडच्या त्या झुांडीरु्ळे र्ला कधी कधी िूप एकटे वाटिे. र्ात्र र्ला 

या फाांदीवर िीन इांचाची जागा आि.े र्स्टरवर सिीला िीन इांच जागा असि ेना, 

िशीच आि.ेयेथील पहिणी स्विःची अांडी जपिाि. र्ाझी अांडी साप िायला 

आल्यावर उडून जािाि. त्याच्यािील स्वाथव सुधा र्ला सिन िोि नािी. र्ाझ्या 

प्रश्नाांशी त्याांना दणेे घेणे नसिे वरवर गोड िान र्ारिाि 

गुरुजी - "बेटा, र्ग िू इथ ेका राििोस ? उड ! 

गरुड- “इथ ेसुरहिििा आि.े बािरे ईिर लोक र्ला त्रास दिेील, दांश करिील, 

र्ाझ्या हवरुद्ध काव काव करिील पण ि ेलोक र्ाझ ेआििे. या िोट्या भूर्ीवर र्ी या 

फाांदीवर बसून राििो. िो भ्रर् आि,े ि े स्वाथी लोक,----” गरुड सुस्कारा सोडि 

म्िणाला. 

गुरुजी- “र्ग िू उडून का जाि नािीस आकाशाि झेप घे. जग र्ोठे आि.े” 

गरुड- “अनेक वषव र्ी या िुज्याांर्ध्ये राहून उडण ेहवसरल ेआि”े 

. त्यारु्ळे र्ाझ्या लायकीच्या र्ाझ्या कथेच्या साजेशा गाण्याांवर र्ी िुश िोिो, 

पण गाि नािी. उदा.        यु सारी वजदगी र्रर्र के जी हलय े ,इकपल िो अब िर् े

हजन ेदो हजन ेदो | 

र्ी जगू या आिा,असे म्िणिो. जगि र्ात्र नािी. आिा उडायची इच्छा झाली, 

िरी अपयशाची भीिी वाटि.े या वयाि लेहिका/लिेक व्िायचे ठरवल,े एकपात्री 



 

प्रयोग केल.े िर ओल्ड इज गोल्ड असा म्िणणार नािीि. "िरुणाांच्या सांधीच्या िेत्राि 

आलाि" असे म्िणिील, हि भीिी वाटि.े यशाची शाश्विी नािी. कधी कधी रात्र रात्र 

र्ी जागाच राििो. सोबिच्या सिकायाांनी केलेला दांश आठविो. बॉसची बकवास 

बडबड कपाळाि जािे. सुटून गेलेल्या सांधी आठविाि. अनेक वषव केललेां कष्ट, 

िालअपेष्टा आठविाि. आिा र्ी गरुड झेप कशी घेऊ? 

गुरुजी- "िळ्यािील वेड े कुरूप हपल्ल ू राजिांस असि,े र्ाहिि आि ेना? त्या 

कुरूप हपल्लाला इिर हपल्ल ेटोचिाि. एकटे पाडिाि. कारण िे वेगळे असि.े िुझ्याि 

कािी वेगळे असेल व त्या गुणाांचा िवेा वाटि असेल, म्िणून िे ईिर िुला कळपािून 

दरू ठेवि असिील. िुझ्या त्या असार्ासय गुणाांची, त्याांना भीिी वाटि असेल. िुझ्या 

सिवासाि त्या ईिराांना त्याांचे िुजेपण सिावि असेल. म्िणून िे िुझे िच्चीकरण करीि 

असिील. 

गरुड- “कारण कािीिी असेल पण र्ला त्या सिकायाांचा त्या पक्षयाांचा, त्या 

दकड्ाांचा त्रास िोिो, पण र्ाझ्या पांिाांर्ध्य ेपुरेस ेबळ नािी. जाऊ द े ! चालू आि ेिे 

ठीकच आि े ! आयुषय सांपल ेअसेच थोड ेउरलेय. िेिी जाईल. अस े म्िणि र्ी बसून 

राििो. िांि करिो.” 

गुरुजी- “अरे प्रयत्न कर ! घे िी गरुड झेप! पडलास िर पडलास !” 

गरुड- “र्ग र्ला सववजण  अहधकच िसिील. हि फाांदी सोडून गेलो आहण 

उडण्या ऐंवजी पडला. आकाशाचे स्वप् पहिल ेआहण पाला पाचोळा झाला. र्ािीर्ोल 

झाला असे लोक बोलिील,र्ला िसिील.” 

गुरुजी- “िरीिी प्रयत्न कर रे बेटा. फाांदी िुटल्यावर, जर िुटली िर िू 

उडशीलच  ना!” 

गरुड- “गुरुजी र्ी हवचार करीन!” 
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आयुषयभर गरुड,राजा असुनिी,  

त्या र्ुांग्याांचा दांश व बॉसची बकवास, ऐकि , 

त्या पोिरलले्या फाांदीवरच, बसून राहिला.  

त्याने कधी गरुडझेप घेिलीच नािी.  

अनेक गरुड कोंबड्ाांर्ध्य ेराहून,  

गरुड झेप न घेिाच जािाि सांपून 

कलावांिाचे िाि जािाि आिडून. 

हर्त्रिो, आपल्या र्नािील आिल्या ,लपलेल्या गरुड पिाला हवचारा ! 

  



 

 

24 द्रष्टा स्वीकार 

 

 

िरेिर िशी र्ी ,र्ांदीराांचे रांगाांर्ध्य,े रर्णाररच िोिे. आहण एकदा र्ला वाटले 

साई बाबाांच्या र्ूिीच्या डोळ्याि पाणी आि.े साईबाबा "र्ी कािीच करू शकि नािी, 

र्ी ििाश झालो आि"े असे र्ला साांगि आििे. र्ी चपापल.े पुसिा पुसिा हनरिून 

बघूनिी ,र्ला िी डोळ्याि पाणी आलेली र्ूिीच िशीच वाटली. र्ी दवेऴािून बािरे 

आले. ददवसभर कार्ाि आठवले नािी. र्ात्र रात्री झोपेि र्ला स्वप् पडले. रानटी 

कुत्रयाांची एक टोळी र्ला पाहून, जोरजोराि भुांकि आि.े व र्ी केहवलवाणी झाल ेआि.े 

त्यानांिर र्ाझी बदली, अशा ग्रार्ीण भागाि झाली हजथ ेआर्षथक फायद्यासाठी, िेथील 

कािी लोक ,र्ाझ्या हवरुद्ध िोट्यानाट्या िक्रारी करू लागले. कजावसाठी भाांडण ेकरू 

लागल ेआहण र्ी िरैाण िोऊन त्याांचे िे भुांकण े सोसण्याच्या पलीकड,े कािीिी करू 

शकि नव्ििे. दःुस्वप्ाचे वाचन करिा येिे, पररर्ाजवन र्ात्र अवघडच असिे. र्ी 

गाडीिून ऑदफसला जािाना, एक चिाच्या टपरीवर रोज एक गाणे लावलेल ेअसिे. 

"र्ैं रोज एक नय ेगर् दक राि िकिा हु 

दकसी िशुीका र्ेरे ददल को इांिजार निी 

त्या योगा योगाचां र्ला नवल वाटे. गूढ अशी पूवी न कळलेली गोष्ट, 

भहवषयकाळ िा कािीजणाांना, स्वप्ािील पूवव सचुने र्ुळे कळिो. भावी आयुषयािील 

सांकटे त्याांचे शकुन र्ाणसाांना जाणविाि. पण आपण त्याचा अथव लावू शकि निी. 

अथावि अथव लागूनिी, त्या घटना बदलिाि ,असेिी नािी. अिींदद्रय शक्तीची, साधना 

करावी लागिे. हिचा अभ्यास करावा लागिो. व त्यारु्ळेच कदाहचि भहवषयाच्या 
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काळािील,सूचनाांचे ओझे वािावे लागिे. ककवा र्ग त्या सांकटाला िोंड दणे्याची, 

िांबीर र्ानहसकिा, र्ानहसक ियारी िोिे. भहवषयाचे कािी िण, अांिर्वनाच्या व 

स ष्टीर्नाच्या वेव लेसथ वरून ददसिाि. ज्या व्यक्तींना अशा भहवषयािील घटना 

ददसिाि. त्याांना द्रष्टा अस े म्िणिाि. द ष्टीचे रूप अहधक िीव्र झाल्याने, त्या द षट्या 

ठरिाि. र्ाझ्या बहिणीची जसर् कुां डली, प्रत्येक ज्योहिषी ,कोरीच ठेवि अस.े (िी 

अचानक वारली) शकुन -अपशकून अशा शब्दाि, आपण अशा अनुभवाचां, वगीकरण 

करिो. कधी कधी अांधश्रध्दा म्िणून ि े हवषय उडवून सुद्धा लाविो. र्ात्र अशी एक 

शक्ती असिे. हजला intuition म्िणिाि. जी हनदान हुरहूर िरी लाविे. फार वषावपूवी 

सुनार्ीचे भाकीि, एका भहवषय वेत्त्याने स्वप्ा नुसार केल े िोिे. एका पटकथा 

लेिकाने, त्याच्या कथिे पेढे िावून र्रणारा, द्रष्टा रांगहवला आि.े एका हवदशेी 

लेिकाने िर कथेि, उांच इर्ारिीवर हवर्ान जोराि आदळवून िी इर्ारि जर्ीनदोस्ि 

करण्याच्या अहिरेकी िल्ल्याचे वणवन, २००१ साली केल े गेल े िोिे. अशा शक्ती 

सांकटापासून वाचवू शकल्या नािीि. िरी िी पूवव सूचना, िादरवून सोडिे. कािी 

व्यक्तींच्या जवळ गेल,े दक अशा त्या नकारात्र्क िरांगाांच्या लिरी, द्रषट्याना अस्वस्थ 

करिाि. एिाद्या घरी, एिाद्या पडक्या हवहिरीजवळून,  लवकर बािरे पडल,े िर बरे 

असे वाटि.े हिथ े कािीिरी वाईट आि,े ि े कळिे पण काय? ि े साांगिा येि नािी. 

सार्ासय र्ाणसाला सुदधा, कधी कधी शकुना द्वारे, दवे कािी सूचना दिेो. 

कािी व्यक्तींचे शब्द िरे िोिाि, त्याांना काळ्या हजभेची व्यक्ती म्िणिाि. 

शरीर, र्न, र्ेंद,ू त्याांच्या पलीकड े त्या अिींदद्रय शक्तीने हर्ळणारी सचूना, सांरिक 

सुद्धा ठरू शकिे. धक्का बसणे ककवा आश्चयव वाटण ेघ्या दोन धक्क्यािून द्रष्ट ेसावरिाि. 

पण कािीिरी वाईट घडणार आि े हि सुन्निा त्याांना भरून राििे. गट दफवलग अशी 

वाटि,े अस ेआपण नेिर्ी म्िणिो. "आज बािरे पडू नयेस ेवाटि"े अस े जेव्िा वाटिे, 

िेव्िा आपली अिींदद्रय शक्ती आपल्याला सांकटापासून वाचवि असिे. िरीिी जे 

घडणार असिे िे चुकि नािी. 

िोणारे न चुके. जरी येई ब्रह्मा िया आडवा ! 



 

परर्ेश्वराची भक्ती करून, सांकटाांची िीव्रिा कर्ी िोिे. पण सांकट टळिेच अस े

नािी. शेवटी "आलीय भोगासी असावे सादर" म्िणून जे जे पुढ े हलहिलेल ेअसिे. िे 

सार्ोरे आल्यावर स्वीकारावेच लागिे. पूवव सुक िाने ककवा गेल्या जसर्ीचा कािी 

हिशोब चुकवणे, बाकी असले अस े म्िणून, र्ी र्ाझ्या कार्काजाच्या जागी चाल ू

लागिे. 

सर्ोर जे ददसिे, िे बघून प्रश्न सटुणार थोडीच असिो. र्ांददरािील साईबाबाांची 

र्ूिी, ज्या ददवशी र्ला आनांदी ददसेल, त्या ददवशी र्ाझी बदली सुरहिि गावी िोईल, 

अस ेर्ाझे अांिर्वन र्ला साांगिे आि.े िोपयांि पूजाांना,व्रिाांना अांि नािी. दवेळाांना नािी 

व आशेला नािी.   

द्रष्टा स्वीकार यालाच म्िणि असावे. 
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25 या ददल दक सनुो 

 

 

या ददल दक सुनो दहुनयावालो,  

या र्ुझको अभी चूप रिने दो !  

नव्या अशा ज्या प्रश्नाला र्ी सार्ोरी जाणार आि,े त्याला र्ी सुि म्िणू शकि 

नािी. िरेिर आयषुयािील अनेक हनणवयाांर्ध्य े ,आपल्याला गप्पच बसावे लागिे. िो 

हनणवय कुणीिरी भलिीच व्यक्ती ककवा सर्ष्टी घिेे आहण र्ग आपण कळ सतू्री बाहुली 

प्रर्ाणे त्याि नाचवले जािो. बदल-बदला-बदली ! ि ेदःुि र्ीच हवकि घेिले िोिे व 

आिािी घेणार आि.े िरे िर दःुि म्िणजे िरी काय असिे? जे िवे िे न हर्ळण ेव 

नकोसे वळण सार्ोरे यणेे, ठेचकाळणे, पडणे, रडणे. िे स्वीकारावे लागणे ििेी दःुिच ! 

बदलीचे ददवस वादळ घेऊन येिाि. िरेिर पदोन्निी हर्ळणे, हि दकिी आनांददायी 

गोष्ट असिे. आकषवक प्याककग ,र्ध्ये गुलाबी ररबीन बाांधून, िे सुांदर बहिस हर्ळावे 

,पण १४० पुरुषाांर्ध्य ेजेव्िा एकटीच र्हिला र्ी पास झाले, िेव्िा वाटलचे नव्ििे, हि 

पदोन्निी इिरिी कािी घेऊन येईल. िोट्या सर्ाधानासाठी िोटी चर्क, आकषवक रांग 

घेऊन र् गजळ येईल! 

घर से चल ेथ ेिर् िो ख़शुी दक िलाश र्ें  

गर् राि र्ें िड ेथ ेविी साथ िो हलये ! 

जीवनाि,नोकरीि बदल अपररिायव असिो. पण कािी बदल दःुिदायक सदु्धा 

असिाि. न रडिा न भेकिा हवरोध सुद्धा न करिा, आपण र्ागव बदलिो. िी हि 

बदली, िा बदला म्िणून आपल्यावर घेिलेला सडू असिो. र्राठी र्ाणूस, साधे र्ाणूस 

,त्याचा आत्र्हवश्वास िरून त्याने िद्दपार व्िाव,े म्िणून िो रचलेला बदला असिो. 

िरेच असे बदल ,अपररिायव असिाि का? दकिी स्वप्ाांच्या शुषक काड्ा, र्ोळी बाांधून 

सोबि घेऊन पुढ ेजावे लागिे. आपण काडी काडी जर्वून रचलले े,िे घरटे ,िसेच र्ागे 

सोडून आपण हनघून जायचे असिे. आपल्या कष्टाांवर इिरच कुणीिरी राज्य करणार 

असिे. आपल्या भोळेपणाचा व साधेपणाचा फायदा घेऊन ,आपला गेर् केलेला असिो. 



 

अहि साध ेअसण ेव हनिीर्त्तेची पािळी सोडून िाली उिरण ेर्ला जर्ि नािी. िा 

र्ाझा दोष असावा का? कािी ददवसाांनी र्ाझ्या सारख्या व्यक्ती,डायनोसोरस 

सारख्या म्युहझयर् र्धेच ठेवल्या जािील.  

पररस स्पशव दणेारे अल्केहर्स्ट फक्त पुस्िकािच असिाि. िल्लीच्या सीिेच्या 

रार्ायणाि रावणच ,िपू जास्िी असिाि. रार् नसिो,नसावा,नसु द े,म्िणूनच िर र्ी 

म्िटल ेआि,े  

या र्ुझ को अभी चूप रिने दो ! 

  



 रानफुलाांचे थव े

26 बजुगावण े

 

 

शेिाणि जुसया कापडाांचे, काठ्याांवर र्डके पालथ ेघालून ,बुजगावणे बनवले 

जािे. कुणीिरी हिथे वावरि असल्याच्या, या आभासाला घाबरून पिी, पािरे, 

शेिाि नासधूस करि नािीि. कुण्या एकट्या कार् करणाऱ्या व्यक्तीला या 

बुजागावण्याची, साथ सोबि उपयोगी पडिे. बुजगावण्याला स्टाइहलश शब्दाि 

हवझुका , स्केअर क्रो सदु्धा म्िणिाि. पण शेवटी बालपणी आपण जेव्िा बुजगावने 

बनून इिराांशी िेळिो िे बुजगावणे आठविे. वयापेिा र्ोठे िोणारे कपड े घालून 

आपण शाळेि जािो, िेव्िा हर्त्र बुजगावणे म्िणून आपल्याला हचडविाि. 

अोानांदाची आस धरून आपण कुठेिरी र्ाणुसकीचा ओलावा हर्ळेल. दोन घडी 

गप्पा र्ारायला कुणीिरी सवांगडी हर्ळेल म्िणून, त्या बुजगावण्याच्या ददशेने पाय 

ओढि जािो. िे हनजीव बुजगावणे ,न साथ करि,े उलटपिी नाराज करि ेव फसवणूक 

सुद्धा करि.े कधी नोकरीि वररष्ठाांनी ,आपल्याला कािी र्दि करावी, कािी कठोर 

हनणवय घ्याव,े अस ेवाटि.े र्ात्र वररष्ठ आपलीच कािडी व लोकहप्रयिा वाचविाि. 

िेव्िािी त्या बॉसला बुजगावण ेम्िटल ेजािे. 

जाि पांचायिीि जेव्िा सयायासाठी लढा ददला जािो. एिाद्या िक्कासाठी जेव्िा 

सांघषव केला जािो िेव्िा सुद्धा नुसिीच उभी असललेी,र्ानवी बाहुल्या  भासणारी, 

भेटणारी ,हनजीव बुजगावणी असिाि व भोळी पािरे फसिाि. जगाि दवे िरी 

असिो का? अस्िीकिेच्या व नाहस्िकिेच्या वादाि न पडिा र्ला कधी कधी वाटि े

,दवे हि सांकल्पना सुद्धा, एक बुजगावण ेअसावी, विदी हसनेर्ाि नटी दवेाला आळवणी 

करणारे गाणे म्िणिे व र्ग िो दवे येउन हव्िलनला र्ारिो. दवे कधी सापाच्या रुपाि 



 

कधी हत्रशलू बनून कधी गरुडपिी बनून येिो ,अशा कल्पना या हचत्रपटार्ध्य े नेिर्ी 

आढळिाि. प्रत्यि आयुषयाि र्ात्र िसे घडि नािी. दवे दवेळाि नािी म्िटल ेजािे 

,पण कुठेिरी त्याचे अहस्ित्व असायला काय िरकि आि?े कदाहचि दवे, या 

सांकल्पनेच्या भ्रार्क आधारावर, जगण्याची सुरुवाि, म्िणून बालपणापासूनच िोि 

असावी.त्या बुजागावण्याचा प्रहिक म्िणून आभास दािवला जाि असावा.बुज याचा 

अथव वावर, बुजगावणे म्िणजे र्ाणसाांच्या त्या वावराचा आभास, सापडण े (गावणे) 

असाव.े  

हनजीव अशा बुजगावण्याच्या र्ाांददयाळीि   

दवेऴा रावऴाांचे आऴीि, 

िरे िर ,न र्ाणूस सापडिो, न दवे सापडिो. 

  



 रानफुलाांचे थव े

27  बहिरा दवेीच ेर्ांददर 

 

 

वपपळपाराच्या पाठीर्ागे, िे बहिरा दवेीचे र्ांददर िोिे. येिा जािा, र्ी िाि 

जोडून ,नर्स्कार करीि अस.े हिथून पुढच्या वळणावर, बहिरादवे बाबा, बहिरोबदवे 

नावाचे एक र्ांददर िोिे. र्ात्र या र्ांददरावर छि नव्ििे. र्ूिीसाठी चौथरा िोिा व 

वरिी उघड ेआकाश िोिे. वाचेने , असयायाबद्दल बोलू न शकल्याने व र्ाझ े म्िणण े

कुणी ऐकून न घेिल्याने, नाईलाजानेच र्ी या बदलीच्या गावी रुजू झाले. पण त्या 

र्ांददराजवळ आले दक र्ला वाटायचे दवे आहण दऊेळ नािी? उघड्ा चौथऱ्यावर 

दवे,उसिा िासिाि पाऊस वाऱ्याि सिन करीि उभा आि.े र्ाझ्या सुि दःुिाची ,त्याला 

काय जाणीव िोणार? धो धो पावसाि, लेडीज छत्रीच्या अधववट सांरिणाि, र्ी जे 

वावरिे, त्याि िो दवे र्ला र्दि करेल का? कधी काळी हिथे दवेीला दिीभाि व 

अगरबत्ती घेऊन जाऊ या, अस ेठरवल ेिोिे. गावािील लोकाांची श्रद्धा िोिी दक नािी, 

र्ाहिि करून घेणे जर्ल ेनािी. दवे या हवषयाचा र्ाझा व्यासांग व अभ्यास दाांडगा 

आि!े पावणाऱ्या न पावणाऱ्या सववच दवेाांची व्रिे र्ी करीि असि.े  

पररपूणविा िवी म्िणून र्ी भटकि राहिल.े प्रसादाचे आशीवावदाचे पसायदान 

र्ला दवेाने द्यावे अस े वाटि असे. दवे आांधळा असिो असा आरोप असिोच ,पण 

र्ाझा व र्ाझ्या सारख्या इिर कािी भक्ताांचा आवाज ऐकू न शकणारा, िो दवे बहिरा 

आि े असा आरोप इिर कुणीिी केला असावा. बहिरोबा दवे व बहिरा दवेी र्ला 

पावल्या वरच कळेल ,हिला िे नाव का पडल?े ककवा बािरेच्या आवाजाां बाबि र्ी 

"बहिरी " िोईन. 



 

बहिरेपणा िा सुद्धा र्ोठा सद्गुण आि,े ि ेर्ला सर्जावे म्िणूनच कदाहचि िे 

दऊेळ र्ला ददसि अस.े कार्ावर जािाना व येिाना सुद्धा. "ि ेजर्णार नािी" म्िणि 

िे सोसिाना बहिरे िोण,े िाच उपाय िोिो. बदली िोिी का बदला िोिा, कळि 

नव्ििे. ऐकाव े पण बोलू नये िाच पयावय िोिा. अपेि े पेिा अहधक लौकर 

बोलणाऱ्याांची िोंड बांद िोिाि. त्याांना नवीन हवषय आहण नवीन टागेट हर्ळिे. 

बायका फारच बोलिाि असा आरोप नेिर्ीच असिो. िरेिर बोलाणारे बरेच 

असिाि, ऐकणारे कर्ी! ऐकून न ऐकल्यासारि े करणे, िा यशाचा यशस्वी र्ागव 

साांगणारे, बहिरोबा दवे व बहिरा दवेी ,र्ला प्रसन्न िोवो म्िणून प्रयत्न करायचे 

ठरवल.े "िुम्ि ेघर र्ुबारक, िर् ेअपनी आि.े" म्िणि नोकरीच्या रठकाणी र्ी पाय 

ओढि जाि राहिल.े दकिी ददवस जावू शकेन, साांगिा येि नािी, िो पयांि बहिरोबा 

दवेाच्या कानी र्ाझ ेगाऱ्िाण े पडल ेनािी. ऐकू येऊनिी ,त्याने ऐकले नािी ,असेच 

म्िणायचे . 

पाप्याांची कारस्थाने नको पडाया काना 

त्यापेिा भल ेर्ी बहिरा बरा ! 

  



 रानफुलाांचे थव े

28  एकटाच पिी दफरिो आि े

 

 

सभोविी अांधार दाटि आला आि े 

सवव पिी सोयीस्कर जागी हनजले आििे 

िडजोड करून स्वाथव बघनू 

िव ेिे हर्ळवून रर्ल ेआििे 

एकटा पिी दफरिो आि े

स्वािांत्रयाची ककर्ि दणे्यासाठी 

घरट्या पासून दरू फाटक्या पांिाहनशी  

आशा सांपली आि ेपांिािील बळ सांपल ेआि.े 

पिी उडिाना सुरहिििा बघिो पण म्िणून िो वपजऱ्याि रािण ेस्वीकारेल? 

र्ग िो पिी कसा म्िणिा येईल? कर्ी त्रासाचा, र्ागव स्वीकारणे व यश येि नसलेल्या 

युद्धाि िार र्ानण े ,कॉर्नच असि ेर्ात्र म्िणून, ऐहच्छकपण ेवपजरा स्वीकारणारे पटे 

पिीहि असावेि.  

"बििी िवा सा था वो,  

उडिी पिांग सा था वो,  

किाां गया उस ेढूढो" याच्या बरोबर एक थवा सदु्धा िोिा. फायदा हर्ऴि नािी 

,म्िणिाच थव्यािील पिी गळाले. एकेक करून ,सोबिी र्ागे पडल.े एकटाच पिी, 

कावरा बावरा िोऊन, गगन भरारीची स्वपे् बघिो आि.े त्याच्या पांिािील बळ सांपल े

आि.े अांधार दाटला आि.े वपजयाव बािरे असुरहिि असूनिी,कािी पिी स्वच्छांदीपणे 

उडि आििे. अजून फुलाांना सुगांध येिो आि.े त्या फुलाांच्या परागकणासाठी भुांगे येि 



 

आििे. त्या वासाने पिी सदु्धा िुशीि आििे. पण पिी वपजऱ्याि दकिी काळ राहू 

शकिो? िो आझाद कधी िोणार? िरेिर पक्षयाांना र्ाहिि असि,े र्ाळी बदलला, ऋिू 

बदलल,े िरीिी उहशराने का िोईना बिर येइलच. आपल े गाणे त्या बिारीि 

,गाण्यासाठी पिी म्िण ेवाट बघिाि. रािून ठेविाि. पिाांना र्ाहिि असि ेवपजऱ्याि 

राहून आपल्याला िरे गाणे गािा येणार नािी.  

" युां सारी वजदगी र्रर्र के जी हलय े

एक पल िो िर्े हजने द,े हजने द े

म्िणि दोन घडीची उडान कािी पिी घेिाि,सांहध घेिाि. र्ात्र िी झेप 

अल्पजीवी ठरावी? पांि गळून पडाव?े पक्षयाला वपजयावि घालण्यासाठी ,सवव 

पारध्याांनी जाळे टाकावे?  

कधीिरी पिी जायबांदी िोणार आि.े 

पण सध्या िरी िो एकटाच पिी दफरिो आि.े 

  



 रानफुलाांचे थव े

29  कोरा हचत्रफलक 

 

 

कोरा क्यानव्िास, कोरा हचत्रफलक ,िा हचत्रकाराला बरीच स्वपे् दािव ू

शकिो.ददुवैाने हचत्रफलक बऱ्याचदा कोराच राििो. प्रत्येकाचीच इच्छा असि,े 

हचत्रकार िोण्याची! पण आयुषयाच्या त्या rat race र्ध्ये टीचभर पोटाची िळगी 

भरण्यासाठी, धावण्याि ,रांगपेटी व हचत्रकला र्ागे पडिे व म्िणायची वेळ येिे. "र्ी 

पूवी हचत्र काढि अस"े आपला क्यानव्िास कोरा रािण्याची वेदना, पहिल्या पगाराि 

र्ॉल र्ध्ये िूप, िरेदी करून कर्ी केली जािे. िरुण अशा ,त्या रेषा हचत्रकलेची 

झलक, विीच्या र्ागील पानावर, र्ुलाांच्या विीि, आपण कधीिरी दािविो ,पण िळू 

िळू िी हचत्ररेषा पुसट िोिे. पैसा कर्ाविाना, आपण नक्की कोणत्या उांची पयांि, 

पोिोचायचे याची र्ोजपट्टी नसल्याने ,ध्येय पुढ ेपुढ ेसरकि ेव कला र्ागेर्ागे पडिे. 

हचत्रािील रांग व रेषा र्नाला भुरळ घालेनास ेिोिाि. कुठल्यािरी कट्ट्ट्यावर जूना 

हर्त्र भेटिो. हवचारिो 

"िल्ली िू पूवीसारिी हचत्रे काढिोस का?"  

आपण िसिो व सोडून दिेो. कुणापेिा िरी अहधक पगार हर्ळवण ेव अहधक 

श्रीर्ांि िोण ेयािच आनांद वाटायच्या वयाि, आपण कधी आलो, िे कळेनासे िोिे. 

हवस्र् िीि गेलेल्या, त्या कलेची, दफन भूर्ी आठवण्याि व त्या हचत्राांबद्दल बोलण्याि, 

रस उरि नािी. र्ाणूस सर्जून घेण ेअवघड असि.े र्ाणसाांचा सिवास ,आनांददायी 

रािण्यासाठी, प्रयत्न करूनिी ,यश येिेच अस ेनािी. हचत्रकला र्ात्र कायर् आनांद दिेे. 

हचत्रकलेचा आनांद हि सुिाची ठेव ,कोणत्यािी वयाि उपभोगिा येिे. पूणवपणे 

अनोळिी व्यक्तीं कड ेआपण कािीिी बोलून र्ोकळे िोऊ शकि नािी. पण हचत्र े िे 

कार् करिाि.िसाच कला िा प्राांि अनोळिी व अज्ञाि रै्त्र र्ैहत्रणींचे ऐवजी, िास 



 

सिीचे कार् करिो. आपल्या पाऊल िुणा, हचत्रकल ेद्वारे स्पष्ट र्ाांडिा येिाि. पण 

सर्ाजाचे र्ि हि पाचवी धनशक्ती र्ानून ,र्ग आपण कलेला आपल्या जीवनािून 

िद्दपार करिो. 

रांग, रेषा िडू, कागद, आकार, रेषा वबद ू या पलीकड े हचत्रकला म्िणजे िूप 

कािी असि.े हिर्नगाचा जसा १/७ भाग ददसिो व ६/७ ददसि नािी िसे हचत्राांचे 

असिे. हचत्राांर्ध्ये द श्य ददसणाऱ्या भागाहूनिी, अद श्य भाग अहधक असिो. 

जीवनाला, क्यानव्िासची उपर्ा ददली जािे. कुठलािी क्यानव्िास, कोरा राहू नय.े 

आपली हचत्रकला, जीवनाशी सर्ाांिरच चाल ूरािावी. 

कुां चला उचला या कोऱ्या कानव्िासवर, िुर्चा लाडका र्नासारिा र्ास्टर 

पीस बनवा. 

  



 रानफुलाांचे थव े

30 पण िो आि.े 

 

 

दवे कुणी पहिला?  

दवेाचे घर कुठे आि?े कस ेआि?े कुणीिी उत्तर दऊे शकि नािी. पण िो आि.े 

दवे हि एक र्नाची आवश्यकिा असि.े कारण त्याच त्या, कल्पनेवर र्ाणसाची आशा 

घडिे. कुणावर िरी सवव सोपवून हनधावस्ि रािण्याची, आपली गरज "दवे" हि कल्पना 

पूणव करि.े आपल्या अपयशाचे िापर फोडायला व आधाराचा िाि र्ागायला, र्नाने 

हनर्ावण केलले ेएक बुजगावणे म्िणजे "दवे" असावा .असेच कािीसे शास्त्रज्ञ म्िणिाि. 

अिींदद्रय शक्तीवर अवलांबून रािने िसे घािकच असि.े परर्ेश्वरी ऐश्वयावचे र् गजळ ि े

र्ानव प्रगिीला घािक सुद्धा ठरू शकिे. जीवनािील प्रश्न, र्ानवाने सोडवायचे 

असिाि. िे कधीिरी सुटिील, म्िणून दवेावर सोडायचे नसिाि. प्रयत्न करायचे 

असिाि. दवे कल्पनेि प्लेस्बो असिो.श्रद्धा व अांध श्रद्धा ,र्धील फरक जाणवायचा 

असिो. अनादी काळाि वेद िोिे " नांिर दवे आल ेनांिर प्रत्येकाचे आदशव बदलि गेले. 

प्रर्ाण ेबदलली, परर्ेश्वराला ररटायडव करा ,अशी एक नाहस्िक चळवळ र्ध्यांिरी सुरु 

झाली िोिी. त्यार्ागे र्ानवाने प्रयत्न वाढवावे, िीच इच्छा असावी. दकत्येक वेळ 

आपल्याला सदु्धा वाटिे दक success is a chance " 

सांस्क िी र्धील अनेक कल्पनाांर्ध्य,े दवेाची िोंड ओळि येिे व या ओळिीिून 

पुढ ेसवव कािी त्या दवेा वर सोपवायचे हि सांकल्पना जसर् घेि.े परर्ेश्वर या कल्पनेच्या 

चौरांगावर, र्ग श्रद्धचेे हनरांजनाि कर्वकाांडाची फुलवाि पेटि.े दवे दवेळाांर्ध्ये, 

र्ूिीर्ध्ये असिो का? र्ाणसाच्या र्नार्धील देवाचे काय? व्रिवैकल्याांना जरूर फळ 



 

येिे, ि ेसांशोधनाने हसद्ध झाले आि.े अथावि याचे कारण िीव्र इच्छा शक्ती ि ेअस ू

शकिे. आत्र् क्लेशािून परर्ेश्वराच्या अहधक जवळ जािा येिे. 

"दवेाच्या दारी उभा िणभरी" म्िणून सदु्धा दकिी बरे वाटिे. दवे अजून कुणी 

पहिला नािी ि ेिरे असल ेिरी दवे अनुभवला िरी आि.े दवे दवेळाि नािी, म्िणिो 

र्ात्र दवे कुठेिरी आि,े ि े नक्की असि.े कष्ट करणाऱ्या व्यक्ती जवळ दवे असिो. 

र्ानविा व सद्भावना र्ध्ये िो आढळिो. दवे सत्य आि ेदक कल्पना आि ेसाांगिा येि 

नािी पण िो आि े

स्वेद गांगेच्या िीरी 

हजथे राबिी िाि िेथे िरी  
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31 बांदा रुपया दक सटेु्ट पैस?े 

 

 

आरािड े चुकून, र्ी ओरिड े घेऊन, परिीच्या वाटेवर हनघाले. जीवनाचा 

आरािडा, र्ी चाांगला रेिला ,र्ात्र आयुषयाि र्ला अपयश हर्ऴाले, 

बेड वथग्स िापण िो गुड हपपल ? अस ेम्िणून िेद करून, प्रश्न सुटि नसिो. 

हिश्यािील हचल्लर सटेु पैस,े िूळिुळाविान हिशाच्या त्या भोकािून ,फाटक्या 

प्यानटी िून ,घरांगळून गेलेला बांदा रुपया वेदना दिेो. कुठे हि वहशल्याचा व गॉड 

फडरचा बांदा रुपया िािी नसल्याने, र्ाझ ेसुटे्ट पैस ेडबीि पडून राहिल.े चुकि चुकि 

हशकायचे ,ठरवल्यावर जे चुकल ेिे हशिण घेि गेल े,पण िच्चीकरण सुद्धा करीि गेल.े 

आिा र्ाझी स्वपे् सदु्धा म्िािारी झाली आििे. 

िक्रार पेट्याांना टाळायचे कसे? न बोलिा गप्प बसलो िर? िोंडाि जीव  नािी 

का म्िािारे? अस े म्िणिाि. न बोलण्याचा िक्क सुद्धा, प्रत्येकाला िवा ना? न 

बोलण्याचा का? बोलि का नािी िोंडाि जीभ नािी का? म्िणून म्िणण्या एवढी 

िलकी र्नोव त्ती, हि लोक दािविाि व या िक्रार पेट्या उजळ हर्रविाि, 

रै् भी रु्ि र्ें जबान रििा हु  

ये िो पुछो के र्ुद्दा क्या िी? 

एक कुत्रा भुांकला दक सगळेच भुांकायला लागिाि. नकार घांटा वाजवायला िूप 

हिम्र्ि लागिे. भािुकलीचा िेळ सुद्धा र्ोडिाना वाईट वाटिे. र्ग गाव बदलिाना 

का वाटणार नािी? 

बचा िो िो रोटी का टुकडा ददला द े

िुम्िारे िी िुर्स ेदवुा र्ाांगिे ि ै



 

अशा प्रकारे दवेाच्या दारी हभक र्ागि ,दकिी काळ रािायचे? छोट्या छोट्या 

गोष्टीचे दःुि केल,े िर २ वषव सांपणार कशी? उभारी येणार कशी? बांद्या रुपयाचे दःुि 

करून ,सुटे्ट पैस ेगांजून जाि आििे. बसच ेहिकीट काढून, पुढ ेजायला सदु्धा ि ेसुटे्ट पैस े

पुरणार नािीि. िूप पैस ेिोिे, िेव्िा हिसा कापला गेला. थोड ेपैस ेिोिे ,िेव्िा गाडी 

चुकली ,अहधक पैसे जर्लेच नािी. आहण दसुरी गाडी आलीच नािी. रस्िा बदलून 

वेगळ्या वाटेवर गेल्यावर कळल,े सववच रस्िे चुकीचेच आििे. पुढ ेजाणे शक्य नािी. 

असुरहिििेच्या दरडीने हि वाट अडवली आि.े बांदा रुपया/ सुटे्ट पैसे, या रठकाणी 

,दोसिीिी उपयोगी पडणार नािीि. 

हवदाऊट हिदकटाचा,दरूचा प्रवास कधीिी  येईल, त्यापूवी र्ी जगण े हशकि 

वाट पाििे आि.े 
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32 पणुरेी वाडे 

 

 

पुण्याची हर्सळ,पुणेरी जोड,े पुण्याचे र्स्िानी सरबि, अशा वेगवेगळ्या 

यादीि पुण्यािील वाड े हि सुधा एक प्रहसद्ध वास्िू आि.े प्रहसद्ध"शहनवार 

वाडा"पुण्याची शान आि.े इथूनच पुण्याच्या वाड्ाांची व वाड ेअसलेल्या पुण ेशिराची 

ओळि सुरु िोिे. र्ोठे अांगण, अांगणाि झाड,े िुळशी व ांदावन, पुढ ेर्ुख्य वाडा, कौलारू 

छि, र्ोठे कदडी दरवाजे, करकरणारी र्ोठी दारे, र्ध्य ेचोर दरवाजा, कोरीव कार् 

केलले ेलाकडी िाांब, हविीर, इहििासाचा वारसा साांगणारी िवलेी,वाडा नार्क िी 

वास्िू असि.ेआि वभिीवर लाकडी फे्रर् र्ध्ये वाड्ाच्या, त्या र्ालकाचे ककवा रू्ळ 

पुरुषाचे छायाहचत्र, र्ोठी झुांबरे, आि कोनाड,े उिळ, जािी, िाांब्या हपिळीची भाांडी, 

अशी या वाड्ाांची ओळि असि.े पेशव्याांच्या राजवटीि १७४९ िे १८१८ सुांदर 

असलले्या वास्िूांचे  आिा अवशेष उरल ेआििे.  

कसबा पेठेिील र्ुजुर्दार वाडा, रास्िा पेठेिील रास्िे वाडा, नािू वाडा, 

शहनवार पेठेिील हवश्रार्बाग वाडा, सदाहशव पेठेिील भोरकर वाडा, नारायण 

पेठेिील दािे वाडा िररभवन, र्िात्र्ा फुल ेवाडा, आिाचे म्युहझयर् गणेश विडीिील 

गणेशवाडा, साईक पा वाडा, सोर्वार पेठ अस े अनेक वाडे पुण्याचे भूषण िोिे. 

त्यािील कािी अजूनिी बाकी आििे. रस्िा रुांदीकरणारु्ळे वाड्ाांचे अांगण गेल.े एकत्र 

कुटुांब रटकेना झाली आहण जुसया पद्धिीचे वायररग उपयोगी नव्ििे,पाण्याची िोकडी 

सोय यार्ुळे ि ेवाडे गैरसोयीचे झाल.े िरेीटेज कॉरीडोर, म्िणून कािी वाड े टीकले 

,बाकी रठकाणी उांच इर्ारिी बाांधून झाल्या. छोटे झरोके, लाकडी हजने, िुळ्या, 

कोरीवकार्, पुढ ेिौद, अांगण, िुळशी व ांदावन, िळू िळू एक एक हचरा हनिळू लागला. 



 

कािी ददवसाांनी िर स्र्रणािच उरिील या आठवणी. 

सोसयाच्या भावाने हवकल्या जािाि या वाड्ाच्या जहर्नी 

पेसशनराांचे पुण ेभूिकाळाि जर्ा झाल ेआि.े 

हुक्का पालवर व शेअर बाजाराची फ्याशन आली आि.े 

बघिा बघिा ि ेशिर हसर्ेंटच ेजांगल झाले 

हिरव्या डोंगराांचे र्ाथे पार उजाड झाले. 

इहििासाची साि दणेारा शहनवार वाडा  

बाकी सगळे वाड ेम्िणजे पैशासाठी िोडा पाडा 

पुणेरी वाडा पुस्िकाांि फोटो र्ध्य ेउरला. 

पुण्याचा पुणेरी बाणा हबल्डराांनी हगळला. 
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33 हनसगव राजा 

 

 

र्ी आज कािी हवहचत्र प्रश्न हवचारणार आि.े  

वारा बहघिलाय का?  

कळ्या उर्लिाना एक आवाज येिो, 

िो कुणी ऐकला आि ेका?  

शिराि रोजच्या धावपळीि आवाजाांच्या गोंधळाि िो आवाज दाबून जािो. 

सूयव प्रकाशाच्या दकरणाि,आगदी थांडीि,पिाटे कोवळ्या दकरणाांना भेटण्याचा, आनांद 

वेगळाच असिो. प्रत्येक ऋिूि, अशी अोागऴी भेट हनसगव दिेच असिो. उदा. गर्ीि 

वळवाचा पाऊस, झाडाांशी र्ैत्री केली दक हिरवी ओली, सुगांधी र्ैत्री हर्ळिे. त्या 

र्ैत्रीि, भेट दणेारे पिी हि सार्ील िोिाि. कधी िरी गविाच्या हिरव्या ि ण 

पात्याांवर ककवा हिरवळीवर पहुडण्यािील  आनांद, आकाशाि चालणाऱ्या िलणाऱ्या 

ढगाांचे रूप बघण,ेधबधब्याच्या िुषाराांचा आवाजऐकणे,ि े उत्तर् र्ानसोपचार 

असिाि. सावकाश, यथावकाश, हनसगव कािीिरी दिेो. सुयव चांद्राची दकरणे, थांड 

वाऱ्याची झुळूक, हिरवाईने नटललेी प थ्वी, र्कु्तपण े व र्ोफि हनसगव अोापणाला 

र्ाया दिेो. शेिाच्या बाांधावरून चालि जािाना हनसगव राजाच्या ,चर्त्काराने चदकि 

न िोणारा र्ाणसू हवरळाच म्िणायचा ! 

सर्ाजा कडून, नात्याांर्धून फसवणकुीने जर दिुावले गेलाि िर हनसगाव 

सारिा हर्त्र नसिो. िो िळुवार फुां कर घालून िुम्िाला बरे करिो. शाांि करिो, िजार 

िािानी कुरवाळून आई सारिी र्ाया हि दिेो. 



 

ऊत्तरेि बफव  पडिाच पाांढरी चादर ओढणारी प थ्वी, पावसाच्या थेंबाांची दलुई 

पाांघणावरी वसुांधरा सूयावस्िाच्या वेळी सोने उधळणारी धरिी ,दकिीिी वेळा बघा 

दरवेळी वेगळी वाटि.े अन्न धासय दणेाऱ्या, या हनसगाविून र्ाणसाला, अनेक औषधी 

वनस्पिी हर्ळिाि. र्ानवाच्या भाव भावनाांवर ,पररणार् करण्याची शक्ती, हनसगावि 

असिे. ढगाळ अांधाऱ्या वािावरणाि, हिसिी साांजेला व्याकूळ िोणारे र्न, सूयोदयाचे 

वेळी, कळी प्रर्ाणे, कळी बरोबर उर्लि.े 

सकाळचा सुयव, रात्री ददसणारा चांद्र व चाांदण्या, अगदी वेग वेगळे, रांग ढांग 

असिाि. हनसगव र्ानवाला िूप आनांद दिेो. आपण पयाववरणाचे रिण करून 

,हनसगावला र्ैत्रीचा िाि द्यायला काय िरकि आि?े िळ्या काठच्यानी िळ्याशी र्ैत्री 

रािायला िवी. हनसगव राजा िुश रािील िरच आपण त्या राजाची प्रजा िुश राहू.  
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34 चाांदण्यािील चांद्राची चाल 

 

 

चांद्रिाल, पालीव ,र्ड्डर्चा डोि, िलाव, डोि ,जलाशय अशा हवहवध नावानी 

प्रहसद्ध असा एिादा िरी िलाव प्रत्येकच गावी असिो. र्ाणसाांनी वस्िी करिाना िी 

नदी दकनारी ककवा त्या जलाशया काठी केललेी असिे. वस्िी वाढली व दरूवर पसरली 

व िलाव गावाबािरे राहिल.े िरीहि िुषीसाठी,िलाव भेटीची इच्छा, नेिर्ीच 

र्ाणसाला लागून राििे. धर्व शास्त्र नेिर्ीच जलाशयाि दान करावे ,हिथ ेअघ्यव द्यावे 

अस ेसाांगिाि. 

घराि अांधार असला ,दक बािरेचा प्रकाश आकषवक वाटिो. र्ात्र बािरेील 

प्रकाशाि असुरहिििा असि.े घरािील िो व बािरेील िो. हव.स.िाांडकेराांच्या दोन 

रे्घ प्रर्ाण े त्या दोघाि फरक असिो. हसनेर्ाांच्या चौकािील गदीिील नशा, नािी, 

फसवी असिाि,िलावाजवऴ एक शाांिी असिे.. पाण्याि उडी र्ारुन,पडल्यावर 

थोडावेळ बरे वाटिे. र्ग आपण पाण्याि बुडिो, नाका िोंडाि पाणी जािे. श्वास 

गुदर्रिो. वेदनाांचे र्ोिोळ उठिे. पण त्याच वेळी कोणीिरी दवै नावाची अज्ञाि 

शक्ती, िाि दऊेन वर ओढिे. र्रण येि नािी आहण वेदना सिन िोि नािीि. र्ेंद ूपयांि 

पोिोचणार नािी, अशी वेदना जी सवव पांचप्राणाि र्ुरिे. कधी बहधर िोिे, िर कधी 

शुद्धीि, वेदनाांचा दांश सोसेनासा िोिो. 

िलावाकाठी भग्न दवेऴे,राजाांचे र्िाल आढऴिाि. ईहििासाि,दवेऴे का 

िोडली जावीि,राजाने शत्रूची  र्ाफी का र्ागावी? राणीने सत्यावर हवश्वास 

ठेऊन,सयाय्य लढा का देऊ नय?े भाांडणे लढ ेसांपिाि. इहििास उरिो. या इहििासाच्या 

पाऊलिुणा दिुाविाि. रागाच्या भराि जे कािी अपशब्द बोलल ेजािाि ,िे पुसिा 

येि नािीि. िळव्या व्यक्तींना िे हगळिा येि नािीि. दषु्टाांचे लाांगुलचालन करणारे 



 

यशस्वी िोऊ शकिाि, िोऊ दिे, र्ात्र सज्जनाांना सुद्धा हवजयाची सांधी हर्ळू दिे. 

स्र् िी दबुळ्या असिील िर हवसरिा येिे, पण कािी वेळा ,कािी गोष्टी हवसरिा येि 

नािीि. सत्याचा स्पशव वेगळा असिो व स्वाथावची भाषा हनराळी असि.े िडजोड 

करून वास्िवाशी जुळवून घेिा येिे. पण लढणार् याला र्ात्र शिीद व्िावे लागिे. र्ागे 

पडलेल्या नात्याांशी, िरलेल्या युद्धाची यादी र्ोठी िोि जािे. 

चाांदण्याांना बघून िुषीि जाणार् या ,चांद्राची चर्चर्त्या रांगाची वेगळी चाल 

र्ांद असि,ेप्रथर्लेा चांद्र िऴू चालिो,पुढ ेगहि वाढविो,शान दािविोच. चांद्राला ग्रिण 

लागिे िेव्िा?पण हबकट वाट जेव्िा येिे िेव्िा? चाांदण्यािील चांद्राची चाल, 

हवकासाचा दर, अशा भ्रार्क हर्थ्या गोष्टींहून, जीवनसत्य वेगळेच असि.े  

जग बघा वाचा, 

चांद्र हवसरा,वास्िवाि जगा 

र्िात्र्ा गाांधींचा चषर्ा चोरीला गेला आि.े 

  



 रानफुलाांचे थव े

35 भारद्वाजाचा शोध 

 

 

हुक- हुक असा आवाज ऐकू आला, र्ी छत्री काढली, पायाि रेनी बूट घािल े

आहण शेिािील हचिल िुडवि० त्याच्या आवाजाचे ददशेने,भारद्वाज शोधि, हनघाले. 

गूढ काळोिावर प्रकाशाचे औिण चाल ू िोिे. र् ग नित्रावरचा, ररर्हझर् पाऊस 

हझरपि िोिा. हबनधास्िपणे आपल्याच नादाि, िो हुकहुक ओरडि िोिा. झाडाच्या 

फाांदीवर पाना आड लपायची, त्याला इच्छा नव्ििी. टुणकन उड्ा र्ारि िो 

हिरवळीवर येउन गविाि लपलेल,े दकड ेिाऊ लागला. र्ांदगिीने क्याटवॉक करीि, 

िो र्ला न घाबरिा चालि िोिा. त्याला बघूनच, र्ला िूप आनांद झाला आि.े ि े

जाणूनिी िो हशष्ठपणे राजवबडपेणाने गविावर उड्ा र्ारि िोिा. उिावळेपणा 

नव्ििा. एक प्रकारचा आत्र्हवश्वास िोिा. जण ूर्ला साांगि िोिा. 

ये र्ेरा एटीट्युड ि ै

िुम्िारा एटीट्युड िुर् रिलो. 

नवी कोरी विी जशी जून र्ध्य े ,जशी ददर्ािाि वावरिे िसा िो भास र्ारि 

िोिा. िो शोधायला, र्ाझी फाटकी विी घेऊन ,र्ी त्याच्या दशवनाला उत्सुक िोिे. र्ी 

उगीचच भारद्वाज पिी नर्स्कार- शुभ शुभ आशीवावद अस ेजोराि म्िणाल.े 

र्ी ककवा र्ाझ ेअहस्ित्व त्या भारद्वाज पिाच्या हिजगणिीि सुद्धा नव्ििे. 

बराच वेळ र्ी िा दशवन सोिळा उपभोगला. र्ग त्याची जोडीदारीण 

झाडावरून, या पक्षयाला आवाज दऊे लागली. िो उडून झाडावर बसला व दोघ े

सर्ाांिर रेषेि उडून दरू गेल.े िरेिर भारद्वाज म्िणजे कावळ्या सारिाच दसुरा पिी 

असिो. फक्त सोनेरी, र्ािकट पांिाांर्ुळे, त्याला सोन कावळा ककवा दवे कावळा ठरिो. 



 

कावळा, रोजच्याच ओळिीरु्ळे, अहि पररचयाि अवज्ञा ,िोऊन दलुवहिि ठरिो, िर 

भारद्वाज भाव िाऊन जािो. 

लाल डोळ्याांनी व सोनेरी पांिाांनी ,िो हिरवळीवर वावरिाना सुद्धा वेगळा 

ददसिो. जोडी जोडीने वावरून िो थव्यािल्या रानपािराांपेिा वेगळेपण दािविो. 

काड्ा काड्ाांची घरटी सववच पिी बाांधिाि.  भाराद्वाजाचे कुक ो कुट कोंबा चे ,घरटे 

काड्ाांचे ,िसेच घरटे असूनिी िास वाटि.े 

भारद्वाज भोविीचे शुभ असण्याचे, दशवनाने र्नोकार्ना पूणव िोण्याचे, एक 

प्रकारचे सोनेरी वलय असि े . कावळ्याला भारद्वाज बनविाि ि ेसोनेरी पांि! परि 

एक काऴा रठपका ददसला, सोनेरी पांिाांच्या अपेिेन े ,र्ी हचिल िुडवू लागल.े पण 

जवळ जाऊन पहिल े,िर िो कावळा हनघाला. सोनेरी पांि ददसल ेनािी ,िर भारद्वाज 

पक्षयाचा शोध व्यथवच ठरिो.  

सुिाचा शोध, शाांिीचा शोध सुद्धा ,असा फसवा असिो का? 
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36  र्ाझ ेइवलांस गाव  

 

दिे झाला र्ोगऱ्याचा, फुल चाांदण्याचे व्िावे  

चांद्र धरिाना िािी. पाय र्ािीला लागावे 

नाि जीवाचां र्ािीशी िुला ठाऊक असाव े

िुझ्या टपोऱ्या डोळ्याि र्ाझ इवलांस गाव र्ावाव.े 

र्ाझ्या छोट्याश्या कुटुांबाि, इवल्याश्या गावाि रटकलीएवढ्या िऴ्याकाठी,र्ी 

िुश िोिे. ,र्ाझ ेगाव िरवल,े कािी दषु्ट व्यक्तींनी, स्वाथावसाठी र्ला हिथून दरू केल.े 

र्ानवाने भूिकाळाि रर्ू नय े म्िणिाि. पण जिर्ाांचा नासूर झाला, दक र्ला 

वेदनाांच्या गावािील िे र्ाझ ेइवलेस गाव, आठवि राििे. 

अहलबाग िस े सर्ुद्र दकनाऱ्या साठी प्रहसद्ध आि.े र्ात्र अहलबागच्या पुढचे 

बेलकड,े िानाव, उसर हि छोटी गावे त्याांच्या हनसगव रम्यिेने िुलिाि. हिरवी शेिे, 

बैलगाड्ा, भाि लावणारे शेिकरी, भारद्वाज पक्षयाांच्या जोड्ा,बुलबलु, साळुांक्या, 

िांडू पिी असे सोबिी असिाि. सोबि फुलाांची राांगोळी हि असि.े 

हनळ्या आकाशाचे हिरव े दकनारे अस े हिरवेगार द श्य असिे. बहिरीर्ािेचे 

र्ांददर व नानासािबे धर्ावहधकारी याांच्या अध्याहत्र्क सांस ो था ,अशा दकनारीने, िा 

गावाचा हिरवा शेला अजूनच िुलिो.  

शाांिपण ेव हनरपेिपणे  फुलणारा हनसगव व साधीभोळी र्ाणस ेि ेया गावाचे 

वैहशठ्य आि े ! िो छोटेस ेर्ाझ ेगाव उसर त्याचे नाव आि.ेकािी काऴासाठी आले, 

बदली िोऊन र्ी ह्या गावाहून लवकरच परि गेले. बघिा बघिा िे गाव र्ागे पडल.े 

रिनेको सदा दर रे्, आिा निी कोई  

िुर् जैस ेगये, ऐस ेभी जािा निी कोई  

अस ेम्िणि िे गाव ,र्ला पुसिा पुसिा बोलावि राििे. 



 

37 अपयशाच ेयश 

 

 

र्नःशाांिी साठी हिर्ालयाि जायची गरज नसिे. र्नाचे अांिगवि 

सुव्यवस्थेसाठी आि बघा व बािरेील जग ि ेपररघा बािरे ठेवा. (िो उपदशे सोप्पाच 

असिो) कािी दिुद घटना हवसरल्यािेरीज पयावय कुठे असिो. त्या हवसरण े

,आपल्याच हििाचे असिे. जीवनािील एिाद्या िणी कळिे, काय र्ागे सोडायला िव े

िोिे, काय धरायला िव ेिोिे. कुणाला दकिपि भाव द्यायचा आहण कुणाच्या शब्दाांकड े

दलुवि करायचे. िलवारीच्या घावाांनी जिर्ी अवस्थेि सुद्धा, ह्या व्यक्तींना पुसिा कस े

टाळायचे ककवा त्या र्नािून दरू कशा फेकून द्यायच्या ि ेकळिे. त्याची नीिी त्याांची 

व त्ती, अस्वाहभर्ानी असेल िर नीिी, ित्वज्ञाांशी सुद्धा िे लोक िडजोड करिाि. 

आपण नीिीला हचकटून आपली टाांगिोडी सुद्धा गोड र्ानावी. 

उसिा िासिाि पल्ह्याट्या उपटिाना 

िळिािाच्या घट्यावर थाांबूनच आि ेगररबी  

भाकरी पेरून आम्िीच उपाशी रािायचे का? 

हवदड्रोल म्िणजे कोशाि हशरण े िा पयावय योग्य आि े का? दक िाच योग्य 

पयावय आि?ेकठोर सत्याची जाणीव िवी, पण स्विःची वेदना र्नाला जाळि ठेवणार 

असेल िर त्या जागेिून दरू जाणेच योग्य असि,ेहनवडुांग जवऴ केला िर काटेच 

हर्ऴनार त्यर्ुऴे कठोर हनणवय घेिले. हनसगावच्या साहन्नध्याि आहण केवळ दिे धर्ाव 

इिकेच, दिेरूप सर्जून, अहलप्त राििा यायला िव.े आलेल ेदःुि ि ेसांधी र्ानावी का? 

अपयश ि े ,कलचे्या द ष्टीने प्राप्त िोणारे र्ोठां  यश असि.े अशक्य कोटीिील घटना 

जीवनाि घडिाि. त्यावेळी हि कला िा ददव र्ाणसाला साथ दिेे. 

ि ैसबस ेर्धुर वो गीि हजसि े 



 रानफुलाांचे थव े

िर् ददव के सूर रे् गािे ि ै

िळव्या र्नाि कला उर्लि.े अश्रूांची फुल े िोिाि व वेदनार्य हृदयािून 

रठबकणारे रक्त, शब्द ,गीि, कला बनिे. कलाकाराला रोजच्या जीवन सांग्रार्ाि, 

लढाव ेलागिे पण िरीिी त्याांनी कला जोपासावी आहण कलचे्या साथीने दःुि िलके 

करावे.  अपयशािील यश ि ेअसेच असि.े िूप वेदना सोसल्या हशवाय बाळ जसर्ाला 

येि निी. नवहनर्षर्िी साठी उध्वस्ि व्िावे लागिे.  

हि आवडिे र्ज र्नापासुनी कला 

लाहविे लळा हि जशी र्ुला- बाळा 

वेदनाांर्ध्ये असिी, प्रसुिीच्या कळा 

  



 

38 ओढणी 

 

 

“इसिी लोगोने ल ेछीना दपुट्टा र्ेरा”, “अोोढणी अोोढके नाचू,अोोढणी” 

अशी अोोढणी बद्दलची गाणी लोकहप्रय असिाि 

बाईने सत्यासाठी सक्त र्जुरी स्वीकारली, िेव्िा एवढी र्ोठी ककर्ि द्यावी 

लागेल अस ेहिला कधीच वाटल ेनव्ििे.हिची अोोढणी िेचली गेली. व्िीसल्ब्लोअरचा 

िून, फुटलले े सािीदार, कलाटणी घेणारे िक्रारकि,ेबलात्कारी, यापूवी आपण 

हचत्रपटािच पहिल ेिोिे. विदी हसनेर्ाि नाहयका पुराव्याचे कागद, कॅसेट बांडल घेऊन, 

एिाद्या िास व्यक्तीकड े पोिोचिे आहण त्याच्या िािाि िे सोपवून म्िणिे, "र्ला 

सयाय द्या" आहण अचानक िीच जवळची वाटणारी, नाटकी प्रव विीची गोडबोली 

व्यक्ती,कायर् िोंडाि सािर ठेऊन वावरणारा िो आदशव र्ानव, हिशािून हपस्िुल, 

चाकू, सुरा काढून नाहयकेचा गेर् करिो. िो हसनेर्ा व िोटी कथा असल्याने नायक 

येउन नाहयकेला वाचविो. प्रत्यिाि र्ात्र अनेक नाहयका, हनभवया धारािीथी 

पडिाि.अोोढणी घालवनू बसिाि. 

स्त्रीची अब्र ूम्िणजे कचकड्ाचे भाांड,े काचेचे भाांड ेवगैरे बालपणापासून ऐकल े

िोिे. चार इांचाच्या हजभेने िोंडी बदनार्ीने, ि ेअब्रूचे भाांड ेिडकवणे सोप्प ेअसि.े 

"रु्न्नी बदनार् हुई " ि ेिरेिर दकिी दःुिद असि.े पण त्या वेदनेचे आयटेर् सॉंग 

िोिो.अशा नाचनायाव बायका व चीप पॉप्युलारीटी चघळणारे बघे सुद्धा िूप जर्िाि. 

त्याांना नाहयकाांच्या प्रश्नाशी त्याांना दणेे घेणे नसिे. हनव्वळ करर्णूक िवी असिे. प्रश्न 

नाहयकाांना स्विःच सोडवायचे असिाि. 

‘लागा चुनरीर्े दाग’ ,र्धील राणी र्िुजी ,जेव्िा बदनार् िोिे ककवा पादकजा 

र्धील र्ीना कुर्ारी जेव्िा, ‘इसिी लोगोने ले छीना दपुट्टा र्ेरा’ अशी िक्रार करि े

िेव्िा िो हिचा प्रश्न इिराांचा प्रश्न म्िणून सर्ाज सोडून दिेो. हिडकीिून बािरेचा जग 

बघणारी र्लुगी, बदनार् िोि नािी, अस े हि नसिे. बांद हिडकीवर नजर ठेवणारे 



 रानफुलाांचे थव े

हवकु्रि हि असिािच. र्हिला हशिण, घेवून नोकरीसाठी घराबािरे पडल्या आहण 

हवक िाांना नेत्रसुि हर्ळू लागल.े अशा आांबटशौदकनाांच्या टोळ्या, इव्ि टीवजग करू 

लागल्या. भारिीय इहििासाि र्िाराणी पहिनीचे दशवन सदु्धा, राजाने, त्या कहथि 

हव्िलन अल्लाउदद्दन हिलजीला, आरशाि ददले िोिे. आिा काळ बदलला व 

पहिनीला विविलले्या नजरेने बघायला, अनेक आांबट शौकीन पुढ े आल े आििे. 

लायकी नसललेे सदु्धा! असे हवक ि त्याांच्या त्या नजराांनी, कार्ावर जाणार् या 

र्िीलाांना, घायाळ करीि राििाि. भारिीय हचत्रपटाांचे िर काय चालले आि े

सर्जिच नािी .दिे प्रदशवन ,विसा बघुन रार्ा-रार्ा,दवेा वाचव या दशेािील बायका 

र्ुवलना, असे म्िणावे लागिे.हशिणासाठी, पगारासाठी बािरे पडललेी, िी र्ुलगी, 

र्िीला आज बोचयाव नजरा भोगिे आि.ेहवकु्रि अशा नजरा, कारण 

बेकाराांची,असांस्कु्रिाांची हबनकार्ी लोकाांची लोकसांख्या वाढिे आि,ेसांस्कार दबुऴे ठरि 

आििे, पैसा दवे बनलाय. 

पोनवचा सुऴसुऴाट झालाय.पुरुष बदललाय,बायका बदलि आििे. 

इसिी लोगोने ल ेछीना दपुट्टा र्ेरा! 

  



 

३९ दऊेळािील दवे 

 

 

अनेक दवेळे पार करून अनेक अनवट वाटा िुडवल्यावर एका िणी र्ला वाटले दक, 

र्ाझ्या र्नाि कुठेिरी एक नाहस्िक लपलेला आि.े बऱ्याच जणाांना दवेाचा कािी 

अनुभव आि ेका? दवे ददसला का? अस ेर्ी िात्री कुणालाच नव्ििी. र्ी एका रात्री 

त्या नित्राांना पुसिे - 

परर्ेश्वर नािी घोकि र्र्  र्न बसले, र्ी अनेक सर्ुद्र, नदी, आकाश, डोंगर, 

दऱ्या, सुिी िण, दःुिी िण सवव दवेाचे अहस्ित्व जाणविे ि ेचाचपून पहिले. कधी 

िळवी िोऊन हचडून गेल.े जनहवजन झाले, हवठ्ठल नार् पाि ेहिकड ेर्ाझे हवठ्ठल आि.े  

दवे ज्याांना र्ाहिि नािी त्याांच्यासाठी दऊेळ धर्व न उर्जे त्याांच्या साठी 

शब्दाांच्या सांहििा.रा.वन हचत्रपटाि म्िटल्याप्रर्ाणे िलनायक शहक्तशाली असल्याने 

दवे िरिो? र्ाझ्यािील ित्ववचिक दवे शोधाि राििो, िर भोळा भाबडा र्ानव 

हनराधार िणी दवेाचाच आधार शोधून जिर्ेवर र्लर्पट्टी करा.  

कािी बोलायचे आि ेपण बोलणार नािी, 

दवेळाच्या दरार्ध्ये भक्ती िोलणार नािी. 

र्ाझ्या अांिराि गांधक कल्प कुसुर्ाांचा दािे 

पण पाकळी ियाची कधी फुलणार नािी. 

अगदी व द्धाांर्ध्ये आपल्यासोबिचे पुढे हनघून गेले र्ात्र आपण र्ागे हजवांि राहिलो िा 

आनांद िोिा. िरुणाांर्ध्ये भहवषयाची स्वपे् िर बालकाांर्ध्य े हनरागसिा िोिी. दवे 

कदाहचि दवेळाि असावा. असे हवचार बऱ्याच जणाांर्ध्ये आढळेल. कर्व काांडाांवर श्रद्धा 

ठेवणारे अनेक सुहशहिि आढळल.े प्रत्येकाची सर्ाधी पूजा पद्धिी नैवेद्य वेगळा. 

र्ानला िर दवे, कराल िी पूजा, "पण दवेा बद्दलची िात्री नािी" 

शोहधसी र्ानव राऊळी र्ांददरी, 

नाांदिो दवे िा आपुल्या अांिरी" 



 रानफुलाांचे थव े

 

िा हवचार र्ानणारे कर्ी आििे. अिराांचा साांग, र्नाचे रांग वेगळे, पण भाव 

िोच िोिा. र्ूर्षिपूजन ििाश र्नाला ददलासा दणेारा, लढिाना शक्ती दणेारा पुढ े

नेणारा असा दवे हनदान िोटी आशा म्िणून असावा असे वाटिे.एकदा दवेाला भक्त 

भेटल,े दवेळाि का येिा? या प्रश्नाचे हनहश्चि उत्तर र्ाहिि नव्ििे कुणालािी. दवे 

म्िणजे दफलगुड? दवे म्िणजे हिसरा िाि? दवे म्िणजे र्ूिी, कठोर हर्त्र जे साांगायचे 

िे साांगणारा. दवे म्िणजे साईबाबा, श्रद्धा आहण सबुरी, म्िणि असणारे. त्याांच्या त्या 

करुणभावाां र्ध्ये आिविा असिे. जण ूअगहिक िे वेगळांच सांदशे दिेाि. जे घडिे आि ेिे 

र्ी दगडी हशळेवर बसून फक्त सत्य व असत्याचा सयाय व असयायाच्या या सह्रयािीि, 

कठोरपणे बघि, र्ी अम्पायर म्िणून बसिो. शक्ती जशी बेटा िुझ्या कड ेनािी िशी 

शक्ती र्ाझ्याकडिेी नािी. ि े कहलयुग आि.े अस े िे साईबाबा साांगिाि अस े र्ला 

वाटिे. िेंद ु बागेिील धनुीि र्ाझे र्न जळिे. दवेळािील दवे र्ाझ्यासाठी बािरे 

असिो. िो दवेळािच राििो आत्र् र्ग्न! 

                   

  



 

४० र्यरू पांि 

 

 

" र्युरा रे फुलवीि य ेरे हपसारा" या शब्दाि कवी नेिर्ी र्ोराला बोलाविाि. 

"नाचणारे र्ोरा आांब्याच्या बनाि" म्िणून नाचविाि. त्या र्ोराचा हपसारा 

र्ोरहपसारा, र्यूर पांि - दकिी सुांदर शब्द आि.े आनांदाने बागडणाऱ्या त्या पावसाच्या 

थेंबाचा सडा पडिाच िशु िोऊन र्यूर न त्य करण्याऱ्या र्ोराचे पांि. 

पांिा र्ध्य े उडण्याचा अथव सर्ाहवष्ट असिो. सुांदर न त्य करणाऱ्या र्ोराला 

उडायला साथ दणेारे पांि म्िणजे दकिी सुांदर आकषवक असिील ना? उडणे सुांदर, पांि 

सुांदर, पाऊस हि सुांदर! 

र्ोरहपसाांचा सिस्त्र रेषा त्यालाच िो डोळा, र्ोरपांिी चकचकीि रांग न 

आवडणारी व्यक्तीि असणेच शक्य नािी. परर्ेश्वराच्या हचत्राच्या आटव ग्यालरीिल े

र्ोनाहलसा हचत्र म्िणजे र्ोरपीस असावे. सवोक ष्ट , नाजूक, कलबटुीने रांगवलले,े 

िरीिी बटबटीि न वाटणारे. "र्ोरनी, र्ैं िेरे बाग दक" म्िणि प्रेयसी आपले प्रेर् व्यक्त 

करिाना र्यूरपांि नजरेि घेऊन बावरिे. दवेी सरस्विीचे वािन सदु्धा र्ोर आि.े आधी 

श्री गणपिीने आपल ेवािन असललेा र्ोर पिी आपला भाऊ कार्षिकेय याला बिीस 

ददला आहण कार्षिकेयाचे नाव र्युरेश्वर पडले. र्युरेश्वर नावाि सदु्धा र्युरपिी व 

त्याच्या त्या नीलरांगाची झालर आि.े त्या भक्तीला र्यूरपांि जोडलेल े असिाि. हि 

भाबड्ा वयाि, शाळेिील वह्या पुस्िकाि आपण िूण म्िणून ठेवलेल े र्ोरपीस 

आठवा. " त्या एका र्ोरहपसाचा दोन र्ोरहपसे िोिाि" ि े हर्त्राने साांहगिल्यावर 

आपण दकिीवेळा िे दडवलेल े र्ोरपीस पुसिा पुसिा चाचपल े असेल, िे र्ोरपीस 

िरवल्यावर बालपण हि ह्यावरून जािे. र्ोराचे न त्य बघिाना वाटिे, इांग्रजीिील र्ोर 

शब्द सदु्धा र्राठीिल्या र्ोर शब्द वरूनच आला असावा. र्ोर त्याच्या पांिाचा 

हपसारा सजवून पावसाि नाचिो. िे द श्य बघनू र्न भरि नािी. पाांढरा र्ोर सुद्धा 

अगदी रेअर पिी आि.े हवरळाच आढळिो. त्याचे दशवन अजून अजून (र्ोर) व्िाव े



 रानफुलाांचे थव े

म्िणून त्याचे नाव र्ोर. राजे रजवाड,े आपल्या र्िालाि र्ोर पाळिाि. र्ोरहपसाांचा 

छत्री चवरी ढाळण्यासाठीं वाऱ्याच्या पांख्यासाठी वापरिाि. न त्याांगना न त्य करिाना 

र्ोरहपसाांचा पांिा िािाि घेिाि ककवा पाठीर्ागे लाविाि. र्ोर असण े ि े सवोत्तर् 

अशा हनसगावचे लिण असिे. श्रीक षणाच्या र्ुकुटावर हवराजर्ान िोण्याचा र्न अर्र 

अिय र्ानिाि. र्ात्र र्यूर पांिाचे डोळे सुांदर असल े िरीिी या डोळ्याांनी िो बघू 

शकि नािी. र्ात्र िचे र्यूरपांि आपल्याला सौदयव द ष्टी दिेाि. 

peacock is the sign of  highly  green  ecosystem . 

  



 

४१ गावाकडची र्ािी 

 

थोडसेे शिरापासून दरू अांिरावर गेल े दक आकाशाचा रांग हनळा असिो ि े

जाणवायला लागिे. एरवी र्ुांबईच्या गदीि केहवलवाणे वाटणारे बगळे सदु्धा स्र्ाटव 

वाटिाि. र्ुांबईिील बगळे म्िणजे र्ळकट कळकटच वाटिाि. त्या उलट गावाकडील 

पाांढरे शभु्र बगळे हपवळी हलपहस्टक, सॉरी चोच हर्रवि उडिाि. 

बगळ्याांची र्ाळ फुले अजुनी अांबराि  

भेट िुझी र्ाझी स्र्रशी साांग का र्नाि? 

ि े गाणे आठविे. ओठाि अस ेर्न िळवे िोिे. र्ुांबईि क हत्रर् गारवा हनर्ावण 

करिा येिो. गाडीि ऑदफस र्ध्य ेएसी असल ेिरीिी गावाकडील िी वाऱ्याची झुळूक 

िो गविाचा ओला वास याची सर कशालाच येि नािी. सांध्याकाळी त्या हिरव्या 

झाडाांच्या र्ागे, िपदकरी डोंगरावर सोने वशपडि घरी परिणारे सूयवनारायण गावाकड े

जसे भाविाि िसे र्ुांबईि जाणवि पण नािीि. गावाकड ेसूयावस्ि नांिर सांधीकाळाि 

सववच सांददग्ध वाटिे. र्न कािर िोिे. 

"ददन अहभ पाणी र्ें िो 

राि अहभ दकनारे के करीब" 

अशी िी हस्थिी असिे. र्ुांबईि रात्र अगदी धाडकन अांगावर येिे. क हत्रर् 

ददव्याांचा चकचकाट असिो. पण रात्रीचा अांधार सदु्धा अहधकच गडद वाटिो. 

र्ुांबईच्या घराांना अांगणाि नसिे. त्यारु्ळे िुळशी व ांदावनाशी ददवा लावणाऱ्या आज्या, 

परवचा म्िणणारी र्लु,े दरू र्ांददराि येणार घांटा नाद जाणवि सदु्धा नािी. घराघराांची 

हसनेर्ा हथएटसव झाललेी असिाि. व रडारडीच्या त्या र्ाहलका त्या घराि हसनेर्ा 

िॉल र्ध्य ेचालू असिाि. "ददवस कसा गेला" "काय ग िपाठ ददला" असे सुसांवाद कािी 

अपवादात्र्क घरािच ऐकू येिाि. रात्र सांपिे.पण एिाद्या फ्लॅट र्धून येणारे ककव श्य 

असे िे दरूदशवनचे ककवा असय आवाज सर्ाप्त नािीि. वीज गेली िर इसव्िटवरवर सदु्धा 

हसनेरे् चालूच राििाि. 24 बाय 7 असे िेच िे दळण दळणारा िो टीव्िी 



 रानफुलाांचे थव े

जीवनावश्यक गरज असिे. गावाकड े आजोबा गोष्टी साांगिाि. आजी अजूनिी 

गरर्ागरर् जेवण भरविे व दवेाच्या आरत्या म्िणिे. बालके सरस्विी र्ािेची वीणा 

वाददनीचीच आरिी गािाि. लक्षर्ी पूजनासाठी कष्ट प्रत्येकजण करिो. पण सांस्क िीची 

चौकट भेदनू जाि नािी. दाराि चर्ेलीच्या वेळ आि.े र्ागील दारी कहपल गायीची 

दधू भरपूर आि.े घराच्या घरी गरर् अशी अन्न हशजवणारी ग हिणी आि.े सांध्याकाळी 

गोधुळीच्या वेळी गाई चरून घराकड ेपरिि आििे. शेिाि पाटाचे पाणी वाििे आि.े 

हिरवलीकड ेडोलून गावकऱ्याांना "या बसा गुळपाणी घ्या" म्िणून त्याांचे व पाहुण्याांचे 

सदु्धा स्वागि करीि आििे. 

वपपळाच्या पारावर व द्ध बसून त्या हशळोप्याच्या गप्पा र्ारीि आििे. 

बाजूच्या पाळावरून त्या चुलाण्यावर हशजणाऱ्या हिचडीचा वास येिो आि.े र्ी 

स्र्रण रांजनाि रर्ि घ्यायला आलले्या यजर्ानाांना हवचारले, "गावाच्या र्ािीचा 

वास अजून येिो?" "जहर्नीला सोसयाचे र्ोल आल े आि.े जहर्नी हवकून श्रीर्ांि 

िोण्याची चढाओढ आि.े वहडलोपार्षजि हपढ्यानहपढ्या चालणारा धांदा बसला आि.े 

कािीजण शेिाि कष्ट करि आििे. आळशी लोक बसून राििाि. प्रत्येकजण टीव्िी वेडे, 

उच्चभ्र,ू श्रीर्ांि ज्याांना परवडिे अस े गावाकडील लोक रोज शिराि जाऊन फेरी 

र्ारिाि. गावकस व गावाकडच्या र्ािीची ओढ धुराळ्याच्या र्ागे पुसि िोऊ लागली 

आि.े शेिी िा धांदा आिा उरला आि ेिो नावालाच. घरी-दारी सववत्र छोटीछोटी घरे 

झाडाांचा पत्ताच नािी. डासाांचे, घाणीचे साम्राज्य आि.े कािी बाबि िळूिळू गाव व 

शिर यािील सीर्ा रेषा पुसि िोऊ लागली आि.े कुठल्या काळािील गावाबद्दल 

बोलिा म्याडर्? िुम्िाला गावाच्या र्ािीची ओढ़ आि.े 

चायनीज हवकि हर्ळिे आिा गावािल्या रस्त्यावरिी. 

र्ोबाईल घेऊन दफरिाि लिान र्ोठे घरीदारी  

िो उत्तरला. र्ी चदकि िोऊन बघि बसल.े र्ाझ्या डोळ्यािील स्वप्ािील 

स्र्रणरांजनािील गाव कुठे गेला? स्वप्ािून र्ी वास्िवाि आल ेव एक र्ोठा उसासा 

सोडला. व बदललेला गाव बघू लागले, ओढ़ लाविे जीवाला गावाकडची र्ािी. 

  



 

 

4२ िक्काांशी भाांडिो आपण 

 

 

िक्क ि े आपल्याला जसर्दत्त अहधकाराने कायद्याने हर्ळायला िवे, पण 

हर्ळिाि का? 

विवर्ानपत्राि "सिुाशी भाांडिो आपण" नावाच्या नाटकाची जाहिराि वाचली 

आहण र्ला नावाचे सदु्धा नवल वाटल.े िरांच सुि कस े एिाद्या बहिसाच्या हगफ्ट 

बॉंक्स र्ध्ये चांदरेी आवरणाि बाांधून त्यावर रेशर्ी ररहबनीचां बो बाांधून यावे. आपण िे 

बहिस आनांदाने उत्सुकिेने उघडावे, त्यािला आनांद वेगळाच असिो. 

िल्ली र्ात्र वषावनुवषे सुिासाठी धडपड करावी लागिे. त्या सिुाची वाट 

बघावी लागिे. आहण िपू िरसल्यावर िे सुि यिेे, युद्ध वजकल्यावर येिे िशी थकावट 

घेऊन हर्ळालले ेिे सुि र्ग उपचारा पुरिेच उरिे. "सुिाशी भाांडिो आपण" म्िणावे 

असेच िे सुि हर्ळवण ेअसिे. 

कहलयुगाि, बदलत्या काळाि, वािावरणाि सववत्र प्रदषूण भरललेे असिाना 

सुि सिप्राप्य उरलेच नािी आि.े िूप लोकसांख्या र्ोठी असलले्या या दशेाि 

र्ाणसाला र्ाणसाचे कौिुक नािी. हर्ळालेल्या यशापेिा अजून कािीिरी िवे म्हून 

धडपड करावी लागिे व इिक्याच सिुाचे एवढे काय कौिुक? अशा शब्दाांनी त्या 

सुिावर गालबोट लावल ेजािे. सिु अजून िवे. गाड्ा दोन असल्या िर हिसरी िवी, 

घर सेकां ड िोर् िव,े सिली वारांवार िव्या, हशवाय दसुऱ्याांच्या सिुाशी िुलना चालूच 

राििे. 

आयुषयभर िा सिुाचां शोध सुिाची िुलना चालचू राििे. भला उसकी साडी 

र्ेरी साडी स ेसफेद कैसे? असे म्िणणाऱ्या बायकाां प्रर्ाण ेिवे ेदावे, अिांकाराची टक्कर 



 रानफुलाांचे थव े

कधीच सांपि नािी. र्ाणसू म्िटलां दक िे एक गन कर्ी व अवगुण जास्िी असेच गाठोड े

असिे. िरुण वय, धावपळ, हवकारी भावना, याि सांपिे. कायर्च दसुऱ्याच्या सिुाचा 

िवेा वाटिो, र्नाचे िोटे सर्ाधान करून व िरां दािवूनिी आिला सल  उरिोच. 

सुिाशी भाांडिो आपण. 

िक्काांसाठी लढिो आपण 

युद्धच जण ू ि े रात्रांददन! अगदी र् त्यूचे स्वगवद्वार ददसले िेव्िा फक्त िा लढा 

सांपिो. 

िीथावटन करीि पोचलो नकळि शेवट िव दारी  

अन िुहझया दारी गवसली र्र्  िक्काची िीथ ेसारी 

  



 

४३ आि ेर्जा जगण्याि या 

 

 

सुिाचा शोध, सुिी र्ाणसाचा सादर, अशा कथा आपण नेिर्ीच ऐकिो. र्ी 

सुिी आि ेिे रोज दिा वेळा हलिा म्िणजे िुम्िी सुिी व्िाल असा हि सल्ला ऐकिो. 

र्ात्र सिु ि ेफसवेहगरी करीि राििे. बऱ्याच काळ दिुी राहिल्यावर र्ी एकदा एका 

िणी सिुी व्िायचा हनश्चय केला. कदाहचि िो चुकीचा हनणवय र्ाझी त्या काळाची 

कािी अांशी गरज िोिी. 

र्ाझ्यािील िी दकत्येक वषव त्या स्लो पॉयझवनग र्ध्ये गुदर्रि िोिी. 

िू जशी िू अशी 

िू फुलाि र्ी पानाि 

र्न जाईच्या कळ्याि 

अशी गाणी आठवूां र्ला नेिर्ीच जुसया िुणा शोधण्याची घाई झालेली असे. 

िािाि िाि हिचा, िाहत्तच्याच (सिज) यावा असा सौम्य सांदशे र्नाि येई र्ात्र हवरून 

जाई. छोट्या पडद्यावरच्या त्या िोट्या पडद्याि र्ी उगीचच वेळ घालवि अस.े 

फुलाांनी फुलायचे, कळ्याांनी िसायचे असे ि ेप्रत्यके िणाचे थेंब कधी सकूुन गेले 

कळलांच नािी. घड्ाळाचे काटे दोन असिाि कारण र्ाणूस दोन पायानी धावि 

असिो. 

एका अपघािानांिर र्ाझ्यािील िी र्ी जागी झाले. वाढत्या वयाबरोबर र्ला 

सांगणक हशकण,े रॅट रेस र्ध्ये धावण ेजर्णार नािी ि ेर्ी जाणल.े टॅप आल्यार्ुळे र्ी 

घरी आजारी झोपले िोिे. ऑदफसची कार्े फोनवरून केली जािो िोिी. घराच्या 

सवावना त्याांची त्याांची कार्े िोिी. पोटाि भकू र्ी म्िणि िोिी. िापाने िािपाय 

चालि नव्ििे. पाठदिुी पाठ सोडि नव्ििी. ऑदफसचे कार् पाठी लागले िोिे. र्ी 

आजारपणाि सुद्धा र्ेिनि करीि िोिे. र्ला औषधाांनी ग्लानी अली.  

र्ोबाईल वाजला, र्ला स्वप्ाि यर्राज ददसल,े िे म्िणाल,े 



 रानफुलाांचे थव े

"र्ी िुला सयायला आलो आि.े 24 िास बाकी आििे. िुझ्या आयुषयाचे. काय 

करायचे िे करून घ"े र्ी र्ोबाईल बांद केला, लाडक्या र्ैहत्रणीला फोन केला. 

र्ुलासाठी गरर् चिा करून स्विःसुद्धा प्याले. अल्केहर्स्ट या र्ाझ्या लाडक्या 

पुस्िकाांची पाने उलटि यर्राजाची वाट पाहू लागले. यर्राज आल ेनािीि. कां दाची 

रॉंग नांबर असावा. त्या िणापासून एक सकारात्र्किा र्ाझ्याि आली. 

फुलण्याचे ददवस परि आले आििे. 

आि ेर्जा जगण्याि या. 

रोजचा ददवस आनांदाने जगणे ककवा आि े त्याि आनांद र्ानाने म्िणजे 

सकारात्र्किा िोय. एक राििे घर असिाना वीक एसड घर िवे, एक गाडी असिाना 

दसुरी िवी, सिली िव्या यािून र्ी अहलप्त झाल.े  

एका कहविेि कवीने म्िटल्याप्रर्ाण े हनशब्द सांध्याकाळ िोिी िी 

आकाश दफकटल्या िाऱ्याांचे झाले िोिे. 

वेलींची कुजबुज नव्ििी दक पानाांचे हििगुज नव्ििे.  

यर्राजाांचा कॉल पुसिा आला, यर्राज म्िणाल,े "िुला र्ी त्या ददवशी नेले पण 

िे त्या पहिल्या कुत्तरओढीच्या धावपळीच्या जसर्ािून उचलले, िा नवा जसर् आि.े 

"र्धुर्ास" नसिानािी र्धुरर्ास वाटि िोिा. म्िणजे यर्राज र्ला सयायला आल े

नव्ििे िर. हनव त्ती कधीिरी घ्यावीच लागिे. हि हनव त्ती स्विःसाठीच असिे. ि े

साांगायला यर्राज सर्ोर ददसावे लागिाि. िूप सर्ोर स्पष्टपण ेयर्राज ददसल े दक 

जगण्याची र्ौज कळू लागिे. जीवनाची ककर्ि र् त्यूचां सर्जावून साांगिो. 

यर्राज पुढे म्िणल,े येईन पुसिा कधी िरी िो पयांि जीवन जग, केवळ 

कसेबस े हजवांि राहू नकोस" 

आि ेर्जा जगण्याि या. 

                   

  



 

४४ उगविा सयूव 

 

 

जसर्ाला उगवत्या सूयावची उपर्ा ददली िर सकाळ र्ाध्यासि सांध्याकाळ अशा 

जीवनाच्या िीन अवस्था, बालपण, िरुणपण, व व द्धावस्था िोय. पण त्याचा काळ 

र्ात्र बदलिो. कधी प्रास्िाहवक उगीचच लाांबावे िसे. बालपण लाांबिे िर कधी 

िरुणपणाच्या झुळझुळत्या झऱ्याचे गाणे र्ांजुळवाणीि गवे िसे िरुणपण िुशनुर्ा 

असिे. सुांदर झाड,े गाणी गाणारी पािरे असे िरुणपण पटकन िशुीि सांपिे. 

उिारवय र्ात्र रेंगाळिे, शरीराची साथ हर्ळेना झाल्याने िळूिळू कुठल्यािरी 

काठीच्या आधाराने कसिेरी ढकलल ेजािे. एक सर्ाज आललेी असिे. पैलिीर ददस ू

लागललेा असिो. त्यारु्ळे त्या हिरप्या उसिाि सावल्या र्ोठ्या वाटू लागिाि. 

डोळ्याि र्ोहिवबद ूआल्यार्ुळे ककवा र्ोिीवबद ू येऊनिी जीवनाचे र्ित्व स्पष्ट ददस ू

लागिे. सूयव नारायण हनत्य नेर्ाने उगवावा, अांधाराच्या दारी प्रकाश पाठवा. उगवत्या 

सूयावला सववच नर्स्कार करिाि. र्ावलीचा सूयव आवडि नािी अस े नािी, पण 

उगवत्या सूयावि ऊजाव असिे. प्रसन्निा दणे्याची शक्ती असि.े अभावाचे, आजीवन 

जगणाऱ्या दगड धोंड्ाना सुवणवर्य करण्याची शक्ती सूयावि असिे. र्ी असे साांगिेय 

म्िणून, "अहलबाग से आएला सर्झा ि ैक्या?" म्िणून टाळू नका. सूयव िा सवव हवश्वाचा 

कें द्रवबद ूआि ेव ऊजेचा स्रोि आि.े 

आज हनसगाविील सवव नैसर्षगक ऊजेचे स्रोि वापरण्याची वेळी अली आि.े 

वाऱ्यापासून चालणाऱ्या पवचक्क्या, सूयवचुली, व नैसर्षगक वािानूकुलीनिा दणेारी 

यांत्रे, जलयांत्रे वापरायला िवीि. 

हनसगवसुद्धा र्ाणसाला दकिी भरभरून दिेो, फुल,े फळे, याची िी टोपली, शुद्ध 

िवा, हनर्वल पाणी िो परर्ेश्वर हनसगावच्या िािी र्ुक्त िस्िे दिेो.  

नािी थकवा, कां टाळा नािी 



 रानफुलाांचे थव े

इिुकी र्ाया कोठेची नािी  

सोनेरी सूयवदकरण जहर्नीवर पसरवि िो सूयावचा िप्त लालजदव गोळा रोजच 

उगविो. पण कां टाळा करीि नािी. नवीन आशा घेऊन येिो. नवीन आशा दऊेन जािो 

जगण्यासाठी 

दकिी सुांदर आि ेहि सकाळ 

दवेा दया िुझी हि शदु्ध दवै लीला 

लागो ना द ष्ट र्ाझी र्ाझ्याच वैभवाला  

नर्स्कार र्ाझा उगवत्या सूयावला. 

  



 

 

४५ िसरिों के दाग 

 

 

 

 

यु िसरिोंके दाग र्ुिब्बि र्ें धो हलए 

िुद ददल स ेददल की बाि किी, और रो हलए| 

चाळीस वषाांपूवी गाजलेली हि गझल आज पुसिा एकदा चचेि आली आि.े 

जो हर्लकर िो जािी ि ैवजदगी र्ें 

उसे र्िुब्बि कििे ि ै

जो छूकर भी पायी निीं जािी 

उसे ग़ज़ल कििे ि ै

त्यारु्ळे हि गझल िशी सार्ासयाांच्या डोक्यावरूनच जाणारी आि.े "िुर् अगर 

र्ेरी नािी िो सकिी िो दकसी और दक भी निीं िो सकिी" अस ेककचाळणारा हिरो, 

िोकड्ा कपड्ाि वावरून शोभेची बाहुली वाटणारी िरेॉईन त्याांचे िे उथळ वागणे, 

झाडाांभोविी लपांडाव िळेणे,हडस्कोि नाचणे, यावरून िरी र्ुिब्बि म्िणजे काय? ि े

कळण्या इिपि िे प्रेहर्क प्रगल्भ वाटिच नािीि. त्याांच्या वागण्यािच गसदी िसरिेच 

िसरि े ददसिाि. उगीचच अँग्री यांग म्यान म्िणून काहलि घेि सववत्र र्ारार्ाऱ्या 

र्धला अजून थोडा र्साला म्िणून टाकलले ेजवळीकिेचे कािी हसन म्िणजे र्ुिब्बि 

असे प्रिेकाांना सर्जायचे असि.े 

आांबट शौकीन लोकाांसाठी िर र्ुिब्बि (अशी) पववणी असलेलिेी उथळ हचिपट 

हनघिाि. र्ग र्ुिब्बि कशाला म्िणायचे? िसरि?ज्याच्याशी एकहनष्ठ रािणे व त्याने 

रािावे हि अपेिा करण-े िसरि सांसार करण-े िसरि  

या सगळ्याांना िसरि म्िणायचे आहण एकर्ेकाांकडून कुठलीिी अपेिा न करिा 

वेगळ्या वाटेने जायचे ि े प्रेर्ाचे रूप अनोि े व आगळे असिे. हशवाय गाहयका पुढे 

कबुलीच दिेे. लिा दीदींच्या आवाजाि बघा  



 रानफुलाांचे थव े

घर से चल ेथ ेिर् िो ख़शुी की िलाश र्ें 

गर् रािर्ें िड़ ेविी साथ िो हलए 

र्ुरजा चूका ि ैददल र्गर ये फूल िी िो ि ै

अब आपकी र्जी इसे पिों र्ें िो हलए 

आजच्या हलव्ि इन ररलशेनहशप च्या जर्ासयाि िसरिोके दाग र्ुिब्बि र्ी धो 

हलये कस ेसर्जावून स्पष्ट करून साांगायचे ? िदु्द ददल स ेददल दक बाि कािी और रो 

हलये. िसरिे शाहिद हुई 

िसरिो के दाग? 

  



 

४६ नाि ेसांबांध 

 

 

 

आदशव असे नािेसांबांध सिुद असिाि र्ात्र िे रटकवणे अवघड असिे. जगािील 

सवव साहित्याचा गाभा नािे सांबांध िाच असिो.  हि नािी र्ाणसा र्ाणसािील 

असिील ककवा र्ानवेिर पाळीवप्राणी पिी ककवा वस्िू या सोबिची असिील. पण 

कथानके नेिर्ी या गूढ नात्याांभोविी गुांफलेली असिाि. हववािबाह्य सांबांधाबद्दलच्या 

कथा हिट जािाि. िल्ली कुटुांबीय, ददवाळीच्या ददवशी साधारणपणे एकत्र घरी 

जर्िाि. अजूनिी िो सण आपले र्ित्व रटकवून आि.े त्या ददवाळी पाडव्याला 

वहडलाांनी सुचवले दक आपण नदीकाठी दफरायला जाऊ या. गाव बघायला आलले े

भावाचे हर्त्र हनघाल,े वाहिनी हि हनघाली. िूपच थांडी िोिी. कािी गावकरी िेकड े

पकडि िोिे. हबळाि िाि घालून त्याांचे िेकड ेशोधणे चाल ूिोिे. बाजूला उांच गावाि 

वाढलेले िोिे. कािी हर्त्र उगीचच शिाणपणा दािवणारे पिी र्ारि िोिे. बेडकाांचा 

एक थवा पाण्याभोविी क्वाक क्वाक आवाज करीि दफरि िोिा. आपापल्या  र्ैहत्रणींसि 

आलेल ेभावाचे हर्त्र त्या वािावरणाने भारल ेिोिे. व वाढलेली पोट साांभाळून दडुक्या 

चालीने पळि िोिे. घरािल्या प्रश्ना र्ुळे दफरण्याची उभारी र्ाझ्या वहडलाांना नव्ििी. 

र्ात्र िरीिी िे नाराजी दािवि नव्ििे. वहडलाांचे वय बघिा िे अजून जास्िी वषव 

र्ाझ्यासोबि राहू शकिील ककबहुना जगिील असे वाटि नव्ििे. त्याांना चालिाना 

धाप लागि िोिी. र्ाझा भाऊ आशावादी िोिा. म्िणजे वडील जगले िरी ठीक 

नािीिर सवव र्ालर्त्ता हवकून परदशेी जाण्याचा र्ागव त्याच्यापुढे िोिा. त्याची पत्नी 

हि टाळा सोबि घेऊन परदशेी जाण्यास उत्सुक िोिी. नाईलाजानेच, घरावरचा िक्क 

जाऊ नये म्िणून िे गावी येि असि. वहडलाांशी त्याने नटे जवळजवळ िोडलेच िोिे. 

फक्त त्याांचे हर्त्र आल े दक त्याांना गाव, वाडा, हनसगव दािवायला िो सिल म्िणून 

घेऊन येई. नदीकाठी दफरि दफरि भाऊ दरूवर गेला. त्याचे हर्त्र र्ागे रेंगाळले आहण 

भाऊ सापडनेा झाला. त्या र्ड्डर्च्या डोिावर हिरवळ िोिी. कुरणावर बकऱ्या चरि 

िोत्या. पाण्याि भोवरे िोिे. भीिीदायक प्रकारे पाणी दिी ददशाांनी वाहून येि िोिे. 

आकाशाि पिी हवहचत्र आवाज करीि िोिे. फुलाांच्या र्ांद सुगांधाि एक हवहचत्र वास 

येि िोिा. र्ानवी नािी उर्लेना िशी फुलिेी रुसली आििे. 



 रानफुलाांचे थव े

नािेसांबांध िा एक गुांिा गुांिीचा प्रश्न उरला आि ेअस ेवडील नेिर्ीच म्िणि. 

आज त्याच्या डोळ्याि िेच भाव िोिे. 

वाििाना बघून धडकी भरि िोिी. भाऊ पाण्याि वाहून गेला नसेल ना? ओढा 

नाले, भरून वािि िोिे. अधाविास वाट बघून आम्िी हिरर्सुून परि आर्च्या घरी 

जायला हनघालो. घराजवळच्या कोपऱ्यावर एका नोकराला आम्िी नदी नाल्या काठी 

जाऊन भावाला शोधण्याची हवनांिी केली. 

नदीकाठी बरेच गावकरी जर्ल.े शोधाशोध करूनिी भाऊ सापडला नािी. रात्र 

वर चढली.सववजण टेसशन र्ध्ये िोिे. उगीचच प्रश्न नको प्रॉब्लेर् नको म्िणून पिाटेच्या 

गाडीने भावाचे हर्त्र पुसिा त्याांच्या घरी र्ुांबईला पळून गेल.े िे हर्त्र! र्ी व वडील 

रडि िोिो पण िे हर्त्र िळूच सटकले. सकाळी, लोक जर्ल,े वाहिनी रडू लागली. ि े

जुने घर अपशकुनी आि ेहवका आहण चला र्ुांबईला" िी म्िणाली. र् त्य ूभीिीि दपुारी 

बारा वाजल,े अचानक भाऊ परि आला. त्याला टॅप चढला िोिा.  

अांगाला थोड ेिरचटल ेिोिे. त्याने साांहगिले, दक िो पाण्याि धपकन पडला 

र्ात्र कुणीिरी त्याला उचलून पलीकडच्या िटावर उांचावर नेल.े रात्र पडल्यावर िे 

लोक घरी गेल ेव त्याला रस्िा सापडनेा. सवावना िरवललेी वस्िू परि हर्ळाली, र्ात्र 

हर्त्राांची पात्रिा कळली.. 

िरवललेी व्यक्ती परि आली. आर्चा िाण हनवळला. 

वस्िू िरवल्यावर व "िी" परि हर्ळाल्यावर हिची ककर्ि कळिे. नािेसांबांधाांचे 

असेच असिे. री -री करि आपण िे हबढार बदु्धीच्या िटला प्रर्ाणे ओढि राििो. 

िेव्िा त्याची ककर्ि कळि नािी. र्ात्र हवरिानांिर त्या नात्याची सर्ज अहधक प्रगल्भ 

िोिे. पसै े नसिानािी िरे हर्त्र असल े िर, ददवस आनांदी जािाि. आनांद र्नाि 

असिो, िॉटेलाि जेवणाि नसिो. सांकट काळी हर्त्र र्ैहत्रणीशी प्रार्ाहणक रािायला 

िवे. राग व्यक्त करायला िी नात्यािील व्यक्ती वापरणे हि चूक बरेच जण करिाि. 

राग लोभ व्यक्त करायची पांवचग बॅग म्िणजे हर्त्र ? िचव करिाना दिेील र्ाणसाने 

आपली ऐपि बघायची, हर्त्राांची नव्ि.े कठीण सर्य येिा कोण कार्ासी येिो? चाांगले 

र्ाणूस नहशबानेच भेटि,े िे रटकवायचे प्रयत्न आपण करावे. नात्या बद्दल अथावि ि े

हनयर् सार्ासयिः लागू आििे. हवहचत्र हवहिप्त व अपवादी व्यक्ती सर्ुपदशेन किेच्या 

बािरे असिाि.  



 

11 ऑक्टोबर िा र्ानहसक आरोग्य ददन र्ानला जािो. त्या र्ानहसक आरोग्य 

ददनाच्या शुभेच्छा. नटे रटकवण्या साठी काय करायचे? र्ैत्री व नािेसांबांध जोडण्याची 

व नािे रटकवण्याची सवय ठेवा. र्हिसयािून एकदा फोन, वषाविून दोनदा शुभचे्छा, 

वषाविून एकदा भेट नािे घट्ट िोिे. 

िपॅ्पी फ्रें डहशप ड े
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४७ स्त्री स्वािांत्रयर् 

 

 

 

स्त्री असरुहििच असि.े भ्रार्क वल्गनेने र्ी र्ुक्त म्िणणायाांनी कधी कोष 

सोडललेाच नसिो. प्रत्यके हवचार एक प्राथवना असिे. व दवे िथास्िु म्िणून िी इच्छा 

पूणव करिो. आपल े र्ानाचां जणू त्या इच्छेला साद घालिे. त्यारु्ळेच हलििानाची 

भीिी स्त्रीत्वाची असुरहिििा पाठलाग करीि राहिली. जीवन म्िणजे यात्रा असिे. 

पण भक्ती र्ात्र नसिे. स्त्रीला ससर्ान का नसावा? कोषाबािरे िी इिकी असुरहिि? 

आजची कसया िोिीस िू उद्याची र्ाऊली 

र्ाझ्या व द्ध र्ािेची लाडकी लाडली 

िुझ्यावर धरायला िवी हिरवी सावली 

िुला दिुावून िुद्राांनी छािी फुगललेी  

आर्च्या र्ुळे व्यहथि दवेी र्ाऊली  

वसुांदरेची काया वेदनेने थरारली  

र्ाफी र्ागावी िाि जोडून र्ुली 

सर्ाजाची िुझ्या बाबिीि द ष्टी चुकली 

िरेिर ना बोलून िू आर्ची लाज रािली. 

 

भूिकाळाच्या कािी वेदना ठसठसिाि व सूड घ्यावासा वाटिो. त्याच वेळी 

दसुरे र्न साांगिे सूड नको सयाय िवा. र्ग िळू िळू आपण सयूट्रल िोिो व आपापल्या 

र्ागाववर चालिो. कुत्रा चावल्यावर कुत्रयाची भीिी वाटावी िसेच कािीस े र्ला 

पयवटना बद्दल वाटिे. जगन्नाथ पुरीला आईला हृदय हवकाराचा झटका आला व आई 

वारली, िेव्िा पासून र्ी कधी पयवटनाला गेल े नािी. विवर्ानाला लागून येणाऱ्या 

भूिकाळाच्या आठवणी कधी बालपणाि नेिाि िर कधी त्या एकाकीपणाि ! िो िण 

र्नाि गारठूनच बसलेला असिो. त्या त्या वेळ परक्या रठकाणी जसे जर्ले िस ेवागून 

वेळ काढला, पण त्यारु्ळेच सर्ुद्र पयवटनाशी र्ाझी हनगेरटव्ि दफवलग जोडली गेली. 

स्त्रीत्व नको वाटि.े स्त्रीला जीवन पयवटनाला जायला शारीररक शक्ती िवी व उगीचच 



 

चड्डी बहनयान छाप टूसववाले िालच करिाि. व थोड े पसैे वाचवून आपण आपल्या 

जवळच्या व्यक्तीच्या आरोग्याशी व आपल्या आयुषयाशी िेळ करिो. असेच र्ला 

वाटिे. सांिाप करून उपयोग नव्ििा. थोडी हचडहचड कां टाळा, सांिापाचा उद्रके, 

िोणारे सिप्रवासी िोिे, पण पयावय कुठे िोिा. र्हिलाांसाठी या दशेाि स्वछिा ग ि े

सुद्धा पुरेशी नािीि. 

आांबट शौकीन सांहधसाधूांचे प्रर्ाण सभ्य पुरुषाांच्या अनेक पट आि.े एकाकी 

र्ुलींचे अनुभव ऐकून त्या असुरहिििेहच भीिी वाटिे. कुटुांब, सयायालय,े स्त्री िक्क 

सांरिण सहर्िीचे ऑदफस, व पत्रकाररिेिील अनुभव लिाि घेिा, स्त्री बद्दलच्या 

द हष्टकोनाला हचत्रपट जबाबदार असावेस ेवाटिे. स्त्री कररयरसाठी बािरे पडून अहधक 

असुरहिि झाली. कोषाबािरे पडून हिचे फुलपािरी पांि अहधक आकषवक झाल.े र्ात्र 

पािरे पकडायचे जाळे व सापळेिी वाढले. 

जीवन म्िणजे येण,े रािणे जाण,े 

कधी गुांिणे कधी डाव र्ोडून जाणे 

एकवीस अपेहिि सोडवनू, हडग्री परीिा पास झाल,े 

कसे जगावे नािी कळल.े पाठ्य पुस्िकाांच्या पानार्ध्ये 

वानवाच िोिी जगार्ध्ये धाडस हशवणाऱ्या शाळाांची  

र्ाांददयाळी र्िलबी पैसे काढू, हबळाि लपणाऱ्या स्नेह्याांची  

फसवणायाांना र्ागे टाकून, डोळे पुसि पुढ ेपुढे जाणे 

आव्िानाांना िोंड दिे ठेच िाि करायचे सांधीचे सोने 

वाळवांटाांवर धाय र्ोकलनू र्न िांबीर िोिे म्िणे 

दवे दोिो आशीवावद र्ाणूस र्ात्र लाहजरवाणे  

सांस्काराांच्या हशदोरीवर िणिणि ेआपुल ेनाणे. 

सोडून गेललेे सोबिी िेव्िा उधळिी स्ि िीसुर्ने 

फायद्याच्या गुळाच्या ढेपपेाशी लबाडीचे लाळ गाळणे 

यशस्वी झाल्यावर र्ात्र येिे घेऊन फुलपाने 

स्त्री म्िणून जगिाना कोषािून ि ेउर्लणे 

न स्त्री स्वािांत्रर् अिविी ि ेर्नूने स्त्रीला नव्ि ेिर परुुषाला उद्देशून म्िटल ेअसावे. 

दक ि ेपुरुषा िुला स्त्रीला त्रास दणे्याचे ि ेस्वािांत्रय योग्य नािी. 
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४८ बॉहबलॉन 

 

 

 

भाषा अभावाचे असणे ि े एक जागहिक सत्य आि.े भाषा न सर्जून अनेक 

गैरसर्ज िोिाि व दभुाषया र्ाफव ि सांवाद आवश्यक ठरिो. बॉहबलॉन बबेेल नावाचा 

एक र्ासा असिो. िो कानाि ठेवला दक सर्ोर असललेी व्यक्ती कोणत्यािी भाषेि 

बोलि असली िरी त्याचा अथव आपल्याला सर्जिो ककवा आपल्या भाषेि िे हवचार 

अनुवाददि िोिाि. चाल्सव बेबेल े या लेिकाची बॉहबलॉन र्ासा हि कल्पनाच आि.े 

प्रत्यिाि अस ेकोणिेिी सयांत्र नािी, जे सवव भाषा एकाच स्िरावर सवावना सर्जावून 

साांगेल. त्यारु्ळेच सांवाद साधणे अवघड जािे. 

1. सर्ोरची व्यक्ती काय बोलिे ि ेकळि नािी. 

2. शब्द सर्जिाि पण अथव कळि नािी. 

3. हवचाराांची िीव्रिा सर्ाजाि नािी. 

4. अथावचे अनथव िोिाि. 

थोड्ा फार फरकाने र्ानवी सांवादाांची सािळी अशीच असिे. कळिे पण 

वळि नािी. ककवा काळािच नािी. सांवाद साधू ना शकण्याची कारण कािी असो 

सांवाद िोि नािी ि ेसत्य आि.े 

दकिीिरी लोक अस ेअसिाि, जे कािीिी कार् करिी नािीि. त्याांना नीट कािी 

कळि नािी पण िे यशस्वी िोिाि. त्याांना वेगळ्या सांवादाची गरज नसिे, उलट सवव 

कािी असून कष्ट करून कािी हवसांवादी ठरिाि. हपशव्या, गाठोडे, फाईल सार्ान डबे 

बाटल्या हपशवीि भारावून अगदी र्ुहूिाववर प्रस्थान ठेवावे िसे सार्ान भरून र्ी 

प्रस्थान ठेवि िोिे, चकपक छान ब्यागा, नटि थटि चाकावली ब्याग ओढि थाटाि 

िोणे र्ला जर्लेच नािी. अभावाचे हजणे र्ाझ्यावर ऐहच्छकपणेच लादल ेगेल ेिोिे. व 

र्ी बॉहबलॉन र्ाशाचा म्िणजे र्ानवी सांबांधािील त्या भावभावनाांच्या गुांिागुांिीचा 

शोध घेि िोिे. एिादी झकपक व्यक्ती िशी सिजगत्या यशस्वी िोऊ शकिे. बेबेल 

नावाच्या हचत्रपटाि व िशाच एका दसुऱ्या हचत्रपटाि भाषा न सर्जल्याने एक 



 

कुटुांबीय िरे ठरवल ेजािे, प्रत्यिाि िे िरे नसिाि. िरे ठरवल ेगेल ेकुटुांब व ठरवणारे 

कुटुांब दोघेिी आपापल्या िासह्या र्ुलाांना जवळ घेऊन रडिाना आपल्याला कळिे 

बॉहबलॉन अहस्ित्वाि असिा िर? र्ाझ्या ह्या सांशोधनाि र्ला अस े आढळले दक 

जगाि र्ानवी र्नाचे सांबांध सववत्र, सवव दशेाि सारिेच असिाि. सवव सुिे असूनिी 

अभावाचे असण ेसोसणारी कािी र्ाणसे सववच प्राांिाि व राज्याि असिाि व रक्ताचा 

रांग सववच र्ाणसाांचा लालच असिो. बॉहबहलन र्ासा अहस्ित्वाि आला िर ि ेसांबांध 

अजून स्पष्ट करिा येिील. 

प्रत्येकच व्यक्तीला आपली बोलीभाषा आवडिे. आपल्या बोलीभाषेि बोलणारी 

व्यक्ती जवळची वाटिे. र्ोबाईलवर बोलणारे जवळच्या व्यक्तीशी बोलण्यापेिा 

दरूभाष पसांि करिाि. भाषेची िुलना इिराांच्या भाषेशी करिाना कािी र्ुद्द ेहवचाराि 

घेिा येिाि. 

1. सोप्पेपणा  

2. उच्चार 

3. भाषेिील ज्ञान र्ाहििी  

4. भाषेची िाकद व कर्िरिा  

5. भाषा हशकिानाच ध्यये  

6. िी भाषा हवश्वव्यापी आि ेका व िी हशकायला दकिी वेळ लागिो. 

7. भाषेिील हशिण पूणव झाल ेि ेकधी सर्जायचे. 

जगािील सवव भाषाांचे वाडःर्य एकहत्रि िोण्याच्या द ष्टीने सवावना सर्जेल 

अशी एकाच भाषा असणे आवश्यक आि.े र्राठीचा, आपल्या र्ाि भाषेचा अहभर्ान 

आिचे. पण हवश्ववापकिेसाठी इांग्रजीिी हशकायलाच िवी. भाषाांिररि साहित्यिी 

वाचायला िवे. व चेियाव वरील िावभाव नीट हनरिायला िवे. बबेलॉन र्ासा 

सापडपेयांि त्याला पयावय नािी. कारण सांवादासाठी भाषा िचे हबनचूक र्ाध्यर् आि.े 
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४९ हवक्रर् दक विेाळ? 

 

 

हवक्रर् आहण वेिाळ ची गोष्ट आपण चाांदोबा ि े बालपणीचे पुस्िक जेव्िा 

वाचिो िेव्िा पासून आठविो. हवक्रर् िट्ट सोडि नािी आहण वेिाळी सोडि नािी. 

"वेिाळा, काय म्िणून िुज कैसे जाणावा बाबा" असे म्िणून हवक्रर् झाडावर उलट्या 

लटकणाऱ्या वेिाळाचे प्रिे घेऊन जािो. हवक्रर् व वेिाळ दोघिेी िट्टी, एकर्ेकाांच्या 

बुद्धीची परीिा घेिाि. राजाला प्रश्न हवचारून हनरुत्तर करणाऱ्या हवक्रर्ला आपण 

बोलू नये ि ेका कळि नािी? िरेिर हवक्रर् राजा असिो वेळाि हि िर अिींदद्रय अशी 

कल्पनाच असिे. दक एका व्यक्तीची िी दोन रूपे असिाि. बोल ूनये कळि असिानािी 

बोलणारा (हवक्रर्) ई टीव्िी वरील िाय टेसशन र्ध्ये, लोकसत्ताच्या िांबी दरुाईच्या 

रफूल एक िाफ र्ध्य े व चाांदोबाच्या अनेक अांकाांर्ध्ये हवक्रर् व वेिाळाचा उल्लेि 

असिो. प्रश्न वेिाळ हवचारिो. र्ग उत्तर िर द्यायलाच िवे, र्ौन कसे रािणार? 

अबोल भाषा कुठून येणार? नशीब आहण ददुवै याची हवक्रर् व वेिाळ हि प्रिीके 

असिील का? लक अँड कोइससीडसस या दोन र्ित्वाच्या टप्प्यावरूनच आयुषयाि यश 

हर्ळिे. सक्सेस इज अ चासस अँड पीस इज अ कोइससीडसस ि ेएक जागहिक सत्य आि.े 

"सत्य " या शब्दालािी िल्ली वेगळाच वास येिो आहण र्नािला वेिाळ प्रश्न हवचारू 

लागिो. हवक्रर् िा राजस दिेणा िरुण वेिाळाला सोबि नेण्याचा िट्ट का धरिो? 

वेिाळ स्र्शानाि राििो हिथे राजा ददुवैाने का पोिोचिो? 

अनेक हवक्रर्ी हवक्रर् राजाांच्या नहशबाि वेिाळ का येिाि? 

जगाच्या अांिापयांि प्रश्न सांपणार नािी. हवक्रर्ाच्या बुद्धीचा फायदा घेऊन 

वेिाळ त्याला बोलिा करणार व हनरुत्तर िोऊन हि वजकणार? का कोणी ठरवल?े 

हवक्रर् आहण वेिाळ नक्की दोन वेगळ्या व्यहक्तरेिा आििे का? एकाच व्यक्तीि 

कधी कधी हवक्रर् आहण वेिाळ असिाि. हलिावे न हलिावे या अशा दोसिी व्यक्तीच्या 

गोंधळाि हवक्रर् श्रेष्ठ ठरला. म्िणून हलिावेस े वाटले. पण ररकार् े आकाश भकास 

दवे्िारे पाहून र्ाझी शब्द बघून र्ौन भांग पावल्याने वेिाळ उलट िोऊन झाडावर 

लटकू लागला. पुसिा वेिाळाचा वजकला. 



 

५० जय श्रीरार् 

 

रार् भजन करूया आपण रार् भजन करू या 

नार्स्र्रण करूया 

पूवव सुक िे लाभ जािला, नर दिेार्ध्य ेजसर् हर्ळाला 

पावन त्या करू या आपण रार्  

ि ेघर र्ाझ ेबालक र्ाझ े

िणभांगुर ि ेसवाांचे ओझे सिि र्णी स्र्रुया ||1|| 

सांसाराच्या भव सागरी या  

रार्भक्तीची नौका करूया, सुलभपण ेिरु या ||2|| 

प्रभू श्री रार्चांद्राच्या बद्दल प्रेर्, आदर, कौिुक असे वेगवेगळे भाव जनर्ानसाि 

आढळिाि. प्रभ ूश्री रार्चांद्राांच्या बद्दल चचाव, सीिार्ाई बद्दलची गूढ सिानुभूिी या 

सवाांची चचाव नेिर्ीच िोिे. वेगवेगळ्या काळानुरूप सर्ाजर्नाचे कवडसे, हर्सळि 

हवहवध लोककला व लोकगीिे कथा, दशाविार, नाटुकली या र्ध्ये प्रभ ू रार्चांद्राचे 

चररत्र दािवले गेले. 

रार्ायण हि जीवाांची सकारात्र्क बाजू आि.े सत्याचा हवजय िोिो, 

सदगुणाांर्ध्ये सार्थ्यव आि,े ि ेसांदशे रार्ायणािून हर्ळिाि. 

रार्नार्ाचे र्ित्व फार पूवावपार काळापासून चालि आललेे आि.े ज्या प्रर्ाणे 

कायावरांभी श्रीगणेशाचे स्र्रण केले जािे त्या प्रेर्ाने कायव पूणवत्वाला जािाना प्रभ ू

श्रीरार्ाांचे स्र्रण केल ेजािे.  

जसे रार् रार् पाहुण,े आिा रार् म्िण ूया 

आम्िी जािो आर्च्या गावा 

अर्ुचा रार् रार् घ्यावा 

र्िात्र्ा गाांधींच्या सांधीवर "ि ेरार् " अस ेहलहिले आि.े 

रार्ो राजर्णी सदा हवजयिे 

रार्र् रार्ेशां भजे, असे शाळेि हशकवले जािे. 

गीि रार्ायणािील रार्ायणाची र्ोहिनी जनर्ानसावर अजूनिी रटकून आि.े 

प्रभू श्रीरार् िचे आपल्या जगण्याचे कारण आििे. जीवनािील रार् आििे. 



 रानफुलाांचे थव े

 

५१ अप्रकाहशि 

 

 

 

प्रकाश झोिाि न आलेली कलाकार व्यक्ती व त्याची अप्रकाहशि कला अपयश 

दऊेन जािे. या अपयशाच्या वेदना साांगणे कठीण असिे. सर्ोरच्या व्यक्तीला ह्याची 

आिविा कळि नािी. दोन िीन वेळा पुसिा पुसिा िरल ेदक वजकायची ईषाव सांपिे. िुम्िी 

त्या वेळी रेटा दिे लढि आजूबाजूचे र्जाच बघिाि. कधी आजूबाजूचे िुर्च्या जवळचे 

असल ेिरी कैक र्ील दरू असिाि. िुम्िी रडि दवेळाांचे उांबरठे हझजविा, वाट पाििाां 

त्याला जाग येईल, दवेाच्या क पेने िरी साहित्य प्रकाहशि िोईल. वप्रट र्ीहडयािील 

कुणीिरी र्दि करेल, फासे पालटिील. र्ात्र कुणीिरी पुढे आिर्ध्य ेसत्याची कल्पना 

आलेली असिे. कुणीिी येणार नािी, िुम्िी प्रयत्न िर करिा पण पुसिा िरिा. शेवटी 

िुम्िाला कळिे र्ी हर्सदफट आि.े र्ी म्याच र्धून बािरे पडले आि.े आय ह्याव िू 

क्वीट. कािी अांिर  चालि बािरे आल्यानांिर कळिे त्या दलदलीिून बािरे पडणे सदु्धा 

अवघडच िोिे. इिराांच्या िसण्याने िरैाण िोिाना वाटिे, "इिर काय म्िणिाि, 

कशाला हवचार करायचा?" पण ि ेउर्जण ेकठीण असिे. िुर्च्या बाजूला कुणी िोिे 

का? वाचकािील सवव नािी िरी बहुिाांश लोक िर फायद्याच्या बाजूनेच असिाि. िे 

त्याांना कर्ी त्रासाचे कर्ी कष्टाचे असि े िे करर्णूक प्रधान वाचण्यािच वाचकाांचा 

आनांद असिो.  

हलहििाना सांयर्, हर्ळालेल्या दिुःचा स्वीकार, नवीन बदलाशी िडजोड, 

करावीच लागिे. र्नुषय आि े चुकणारच, यािील कािी चुका,िुर्चे आयुषय उधवस्ि 

करू शकिाि. या चुकाांबद्दल लोकाांद्वारे केली जाणारी टीका, ददले जाणारे बौहद्धक 

ऐकावेच लागिे. चुका हवसरायला सवय करावी लागिे. प्रॅहक्टस करावी लागिे. 

बऱ्याचदा या अहभव्यक्ती स्वािांत्रयाची गळचेपी िोिे. ककवा सांधी नुसार हनयर् 

बदलिाि. जे हवकिे िे हलिल ेजािे. सत्याच्या अपयशाची चचाव सववत्र िोिे. चप्पा 



 

चप्पा चचाव चल ेअस ेझाले आि.े र्नाि र्ाचीस जळि राििे. सर्ुद्रपिी चाांदण्याचे 

कोष असे ि ेस्िांभ आििे. दरूदशवन, रेहडओ , इांटरनेट र्ुळे हलिाण कादांबऱ्या ि ेसाहित्य 

एक भूिकाळच बनले आििे. वाचनालयािील गदी कर्ी िोिे आि.े र्ात्र याचवेळी 

आपण वाचलले्या गोष्टीची एक चौकट बनवून त्याि आजचे अनुभव बसवू इहच्छिो. 

आपण वाचलले्या धड्ािुन किाण्यािून, सांवादार्धून आपण कािीिरी हशकिो. 

स्विःला ओळििो, भावना जाणिो. वाचनाच्या आनांदािून आपण बािचे्या जगासाठी 

जाण बाळगिो व र्ाहििी काढून घेिो. त्यारु्ळे सववप्रकारचे वाचन आवश्यक असि.े  

डायरी हलहून कािी व्यक्ती रोजच्या अनुभवािून बाजूच्या व्यक्तीशी 

भविालाशी व वैश्वीक भावनेशी नाळ कधी जुळली जािे ि ेजाणून घेिाि व िो प्रवास 

हलहििाि. हि डायरी एक सांवाद असिो. अज्ञाि वाचकाांशी त्या अज्ञाि शक्तीशी व 

जीवनाशी सुद्धा ! त्याि फक्त करर्णकू नसावी. 

जीवनाचे प्रहिवबब म्िणजे साहित्य िोय. त्याि सार्ाहजक, आर्षथक, िाांहत्रक, 

बदलाांचेिी प्रहिवबब ददसिे. उदा.कबुिराद्वारे सांदशे दणेाऱ्या काळापासून पत्रे, िार, 

फोन,र्ोबाईल, इांटरनेट अशा प्रकारे झालेला सांदशे वािनाचा प्रवाशी या साहित्यािून 

कळिो. 

अांिगवि सांघषव, युद्ध,े असुरहिििा, वाट पािण,े लढाया या सवाांचे प्रहिवबब, 

ित्कालीन साहित्याि ददसिे. आपले अनुभव स्वपे्, यशापयश, आशा, या सर्ान 

भावना व व्यक्तीची भीिी साहित्या द्वारे सर्जिे. त्यारु्ळे कुठलेिी हलिाण ि े सवव 

सर्ावेशक बनू शकिे. अथव क्राांिी सुद्धा घडवू शकिे. प्रत्येकाचां लिे त्यारु्ळे प्रहसद्ध िोण े

चाांगले व योग्यच ठरेल. हलिाणाद्वारे र्नापासनू व्यक्त केललेे भाव प्रकाहशि िोवो न 

िोवोि िे सांवाद साधिाि. आशा दिेाि. िे लिेकाांच्या हलिाणाला रद्दीि हवकलेल े

बऱ्याच हचत्रपटाि दािविाि. अप्रकाहशि साहित्यावर सुद्धा िी वेळीसदु्धा येिे. र्ात्र 

काजव्याप्रर्ाणे कािी काळ िरी त्या हलिाणाने एिादा िण िरी उजळललेा असिो. 

प्रकाहशि व अप्रकाहशि या शब्दाि फक्त "अ" चाच फरक असिो. पण अण ू

सुद्धा अ पासूनच सुरु िोिो. त्यारु्ळे सववप्रकारचे साहित्य प्रकाहशि िोिे. आवश्यकच 

असिे. 

दवेळािल्या अांधाऱ्या कोपऱ्याि सदु्धा सुांदर र्ूिी अस ू शकिे िस े अप्रकाहशि 

साहित्य सदु्धा सुांदर अस ूशकिे. सवावना सांधी हर्ळाली िर? 

  



 रानफुलाांचे थव े

 

५२ एक दपुार ससु्िावललेी 

 

 

सुददन, सुवेळा अशा शब्दाि दपुारचे वणवन कधीच केल ेजाि नािी. उसिाळी 

दपुारच्या वेळी कार् सांपवून र्ी बसल े िोिे. र्ोलकरीण कार् करून गेल्या. नवरा 

ऑदफसला व र्लुे कॉलेजला गेली. दपुारची सुस्िी चढि िोिी. वेळ जाि नव्ििा. कार् 

करण्याचे म्िटल ेिर कार्े भरपूर िोिी. पण कुठलेिी कार् आिपयांि पोिोचि नव्ििे व 

शरीर "कार्ाला लाग " हि आज्ञा स्वीकारिाच नव्ििे. जण ूसक्तीची हवश्राांिी िोिी. 

पण शरीराला िी िवी िवीशी वाटि िोिी. 

कािीिरी करावे कािीिरी हलिावे पण शब्द सदु्धा वेदनेचे पांि घेऊनच येिाि. 

आिून जसर्िाि, र्ाध्यासिीची उसि े शरीराला िूपच शुषक करिाि. पण कार्ाांच्या 

नादाि कधी लिािच यिे नािी. ददवसाांच्या या दपुारवेळीचा ददवसाचा भाग म्िणून 

आपण कधी हवचारच करीि नािी. सुपारीला सुरुवािीला िूप फोन यायचे. ि े कस े

करायचे, िे कसे करायचे वगैरे. र्ी हि याचे काय झाले, त्याचे काय झाले? चौकशी 

करून असे करा, िसे करा सूचना दईे. पुढ ेपुढे त्याच त्या र्ागे पडलेल्या ऑदफसच्या 

गोष्टींचा चोथा नको वाटू लागला. र्ाझ्या वाचून कुणाचे अडि नव्ििे. ककवा 

पडल्यावर र्ाझी र्दि िे घेिाि ि े िेव लपवि िोिे. र्ग र्ीच एक ददवस फोन घेण े

बांद केले. धावपळ लगबग नािी अशा दपुारी हचर्ण्या बघा कावळे बघा, झाडाांची पाने 

कशी लयबद्ध िलिाि. पिी कसे पांि फडफडाविाि, पाणी प्यायला अांगणाि येिाि 

त्याचेिी हनरीिण झाल.े सुस्िावलेली दपुार अजूनच अांगावर येऊ लागली. 

लिानपणी शाळेि "र्ािरेची वले" नावाची कथा अभ्यासाला िोिी. दपुारच्या 

उसिाने र्ागवललेी वले घरा बरोबरच वाििे. सकाळी उठिे, दपुारी कां टाळिे, व 

सांध्याकाळी पुसिा िरिरीि िोिे. अशी िी गोष्ट िोिी. र्ला र्ात्र िल्ली हिसिी हत्रकाळ 

कां टाळा येई. सजवन रांग व स जन गांध जवळ दफरकिच नािी. हलिायची वेल हि 

रात्रीचीच असिे. 



 

जुनेच अन्न पोटाि स्वस्थ पडलले ेअसिाना नवीन आिा भरावेस ेवाटि नव्ििे. 

एवढ्या गरर् झळाांच्या उसिाळ्याि चिा प्यावासाचां वाटि नव्ििा. दपुारची झोप र्ी 

कधी घेि नािी, त्यारु्ळे नुसिे लोळण ेपण नकोच ठरवल ेआि.े 

सोबिीला वाचनालयाची पुस्िके िोिी. जवळ फोन िोिा. टीव्िी हि िोिा. पण 

एक अबोल शाांििा र्ला कािीिी करण्यापासून थाांबवि िोिी. वेळ घालवण्यासाठी 

कािीिी न करिा हवचारिाच वेळ गेला. सांध्याकाळ झाली दक वाटणारी गडबड व 

दपुारच्या सुस्िावलेपणाची शाांििा याच्या सीर्ारेषे पाशी कपबश्याांची दकणदकण ऐकू 

येऊ लागली. र्ीिी चिा करायला उठल.े दपुार सुस्िावलेली सांपली िोिी. ददवस पुढ े

सरकि िोिा. 
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5३ "कॅर्ोप्लेज" 

 

स्विः चे अहस्ित्व रटकवण्यासाठी रांग रूप बदलनू वेष बदलून शत्रलूा यकु्तीने 

फसवण े याला कॅर्ोप्लजे म्िणिाि. हनसगावि प्राणी, कीटक, पिी याांच्याि ि े रांग 

बदलणे आढळिे. 

अस्वल (पोलर हबअर) िा बफावच्छाददि जागाांवर आढळिो. त्याच्या पाांढऱ्या 

फरने िो बफावि ओळिू येि नािी. व शत्र ूपासून त्याचे रिण िोिे. 

सरडा रांग बदलिो म्िणून त्याच्यावर टीका िोिे पण उडणारे पिी, घारी 

जनावरे याांच्या पासून रिण करण्यासाठी ज्या झाडावर ककवा लाकडी िोडावर ककवा 

ज्या दगडावर असले त्याचा रांग स्वीकारून रांग बदलून सरडा शत्र ूपासून स्विःचे रिण 

करिो. िारीचा रांग झाडाच्या िोडा सारिा असिो. कािी दकड ेहिरव्यागार पानाांआड 

लपून रािण्यासाठी हिरवा रांग धारण करिाि. कािी फुलपािराांचे ककून (टोपली 

सारिे) पिाांच्या हवष्ट ेप्रर्ाणे रांगरूप धारण करून शत्रू पासून स्विः चे रिण करिाि. 

फुलपािरे फुलासारिा रांग धारण करिाि. कधी जहर्नीवर बसणारी 

फुलपािरे बािरेून जहर्नीच्या आकाराची व आिून रांगीहबरांगी असिाि. हपवळी 

फुलपािरे झाडाची सकुलेली पाने वाटावी अशी िायबरनेट करिाि. 

पक्षयाांचे हट्ट्वटर आवडिेच. छोट्या पिाांना र्ोठ्या पिाांपासून िाल्ल ेजाण्याचे 

भय असिे. ि े पिी पाना आड दडिील असे रुपरांग घेिाि. कासव शत्रूची चाहूल 

लागिाच पाय पोटाि घऊेन दगडा सारि ेरूप घेिो. झाडाच्या ढोलीि बसणारे घुबड 

पूणवपणे ढोलीच्या लाकडाचा रांग व रूप घेऊन लपून राििे. बघणाऱ्यालािी कळणार 

नािी अशा रीिीने िे त्या झाडाचाच भाग बनिे. त्याचा आवाजसुद्धा झाडाची फाांदी 

वाजल्यासारिाच असिो. चाहूल न दिेा सुांदर र्ोरहपसारा पसरून र्ोरणीला 

आकर्षषि करणारा र्ोर हपसारा बांद केल्यावर त्याचे र्ािकट पाय घेऊन झाडार्ागे 

लपून राहू शकिो. 

सर्ुद्र पिी त्याच्या हनळ्या पाांढऱ्या रांगारु्ळे त्या हनळ्या पाांढऱ्या लाटाांर्ध्ये, 

सर्ुद्राच्या फेसार्ध्ये िडका आड सिजच लप ूशकिो. र्ाणसू िा कीटक, पिी प्राणी, 

याांच्यािील थोडा प्रगि प्राणी आि.े व र्ाणूस सदु्धा काळ-वेळ बघून रांग बदलू शकिो. 

शत्रू पासून स्विः चे रिण करण्यासाठी ककवा यशासाठी झेंड्ाचा रांग बदलू शकिो. िे 

हि कॅर्ो प्लेजच असिे. या रांग बदलत्या जगार्ध्ये र्ाणसाची हनयि ठीक नािी. 

साांभाळून रािा सख्यांनो. र्ाणसाचे इर्ान हवकिे. 



 

 

५४ िी वळे आली आि े

 

 

या दशेाला भोगाची ग्लानी चढली आि.े दरूदशवन अहवचाराांसाठी वापरल ेजािे 

आि.े प्रत्येक गोष्ट घडण्याची एक हनयि अशी वेळ असिे. लोकसत्ता र्ुबई ददनाांक 

11/4/12 र्धील "गररबी हवसरण्यासाठी स्वप्रांजनाचे व्यसन" िा लिे वाचून र्ला 

अस ेवाटिे दरूदशवनच्या व्यसनाांपासून सर्ाजाला वाचवण्याची वेळ आली आि.े उशीर 

िोण्यापूवीच कािीिरी करायला िव ेआि.े दऊेळ या हचत्रपटािील व द्ध आई दवेळाि 

जाि नािी र्ात्र दरूदशवनच्या र्ाहलका र्ात्र चुकवि नािी. अनेक झोपड्ाि प्यायचे 

पाणी नािी र्ात्र टीव्िी िवाच व र्ाहलकािी िव्याि. घराि हशरिाच र्ाणस ेिल्ली 

दरूदशवन सांच सुरु करिाि. िो रात्री अपरात्रीपयांि चालूच असिो. पूवी जेव्िा 1979 

साली फक्त दरूदशवनच िोिे िेव्िा नर्स्कार आजचे कायवक्रर् सांपले. पुसिा भटूे या उद्या 

सकाळी, म्िणून हनवेददका आपली रजा घेि असे. आिा भरर्साठ चॅनल बशीपासून 

छत्री पयांि! हडश अटेँनाांनी, पडके असले िरीिी ) करर्णुकीचा अहिरेक करीि, 

स्वप्रांजनाला ििपाणी घालि लोकसांख्या वाढि राहिली. व ददवस रात्र चालणाऱ्या 

दरूदशवनच्या हचत्रवाणी सांचासाठी अहधक वीज िवी म्िणून हवजेची र्ागणी वाढली. 

वीजकपाि टाळण्याचा सिज सोप्पा र्ागव म्िणजे सववच चॅनल रात्री दिा वाजिा बांद 

करण े िोय. पणूव दशेाची जी अनेक र्ेगावॅट वीज वाचेल त्याच्यार्ुळे भारहनयर्न 

करायची गरज पडणार नािी. स्वप्रांजना बरोबर कठोर वास्िवाचे भान रािायलाच 

िवे. दरूदशवन वर हनयर्न टाकून रात्री दिा वाजिा टीव्िी बांद करणे, िोण,े आवश्यक 

आि.े कािी करायचे असले िर आत्ताच करायला िवे, नािीिर दारू सारिी टीव्िीची 

नशा चढेल. 
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५५ फलश्रिुी 

"िचे काय फळ र्र्  िपाला", अस ेआपण नेिर्ी म्िणिो. (म्िणजे फळाची 

अपेिा असिे) गीिेचा सांदशे साांगिो, कर्वण्ये वा हधकारस्ये ना फलेष ु कदाचन. 

कोणिेिी व्रि करिाांना आपण फलश्रुिी काय असे हवचारिो. गणशे स्िुिी र्ध्ये सदु्धा 

या श्लोकाच्या वाचनाची फलस िी साांहगिललेी असि.े रांगीबेरांगी फुले दकिीिी 

आनांददायी असली िरीिी, फळाचे र्ित्व जास्िच असिे. फुलझाड ेव फळझाड ेयाि 

उपयुक्तिा व दकर्िीि फळझाड े वरचढ ठरिाि. शात्रज्ञ सर एझेक सयूटनला 

झाडावरील एक फळ िाली पडिाना पाहून सयूटन चा फलदायी गुरुत्वाकषवणाचा 

हनयर् सुचला. ऍडर् व इव्िने ऍपल म्िणजे फळ िाल्ल्यार्ुळे पुढे प्रजनन झाले िे 

ऍपल फळाचां िोिे. उपवासाला फळे कां दर्ुळे िाऊन व्रि केल्यास लवकर फळिे. (फळ 

शब्द आलाच) 

फळाांचे व फळबागाांचे कौिुक व ककर्ि जास्िीच असिे. फळफळू द ेम्िणि 

आशीवावद ददला जािो. फुल े फुले असा आशीवावद दिेाना फुलाांच्या पेक्षया फळने 

र्ित्वाचे असिे. प्रेर्ाच्या वेलीला फुल येणार म्िांटल ेिरीिी फळाची अपेिा प्रेर्ािच 

असिे. श्रुिी श्रुिी म्िणजे साांगोपाांग ऐकीव र्ाहििी. िी र्ििी फळ कसे र्ित्वाचे िे 

साांगणारी एक गोष्ट असिे. ि े फळ दकिीिी स्वाददष्ट असेल व िी जीवनसत्वाांनी 

भरलेली असली िरी त्याांना नाशवांििेचा शाप असिो. धासय अहधक काळ रटकिे र्ात्र 

फळे लवकर िराब िोिाि. हवषणूच्या पूजेला फुले पत्री व फळे घ्यावी असिे साांहगिल े

जािे. फळे हि उांचावर असिाि. व फळे िोडण्यासाठी कष्ट करावे लागिाि. छोटी 

ककवा र्ोठी फळे सवव वजनदार असिाि. त्याांच्या 75% भाग पाणीच असिे. फळाांचे 

रांग सदु्धा दकिी आकषवक असिाि. हनसगव व व ि वल्ली वानवळा फळाांच्या टोकारीच्या 

रूपाने एक बहिसाचां दिेो. िे र्ानवाच्या व ि सांवधवनाचे फहलि असि.े (फळ शब्द 

आलाच) स्विःच्या लावलेल्या झाडाची फळे िायला हर्ळायला भाग्य लागिे. 

सार्ासयपणे हपबानी नाददया स्वयांर्े नाभ्यर्, परोपकाराय इांद शरीरर्! आांबे अस े

म्िणि झाड े स्विः ची फळे िाि नािीि. असचे साांहगिले जािे. सकुारे्वा, केली, 

हचक्कू, सांत्री, श्रीफळ हि सवोक ष्ट फळे आििे. िी फळे लाभदायी असिाि. 

यथा हर्लीिोपचारेन, फलेन पुहजिांर्या 

परपुणवर् िादास्िुर्े ! ह्या फलपरुाणाचे हलिाण र्ी केल ेआि.े हि फलश्रिुी 

आि ेर्ला फळ हर्ळू द!े 



 

५६ हिरपी उसि े

 

 

आयुषयाची हिसिीसाांज झाली दक जीवाांचे उसि कल ू लागिे. झाडाांच्या 

शेंड्ावरून सूयवनारायण चोरपावलाने हनरोप घिे आििे. र्ी जड र्नाने व दिुऱ्या 

पायानी बघिे आि.े झाड े दकिी सोहशक असिाि, र्ोसर् पाहून रांग बदलिाि, पणे 

गाळली िरीिी गप्प बसिाि. एकत्र राििाि पण एकेकटी जगिाि. एकावर कुिावडीचा 

िल्ला झाला िरीिी गप्पा का बसिाि? पयावय नसल्याने एका जागी हस्थर राििाि. 

र्ाणसाांना चालवेच लागिे. िरेिर, र्ाणसाांचे िरी वेगळे काय असि?े हस्थर रािाव े

लागिे. र्जबुरीने ! 

यु सारी वजद र्र र्र के जी हलये, ि ेगाणे फेर्स झाले कारण िे सत्य आि.े 

गोष्टी र्ागची गोष्ट िीच असिे दक िडजोड करि र्रि र्रि जगावे लागिे. एिाद्या 

गावािील वचचोळ्या गल्लीिून बािरे पडावे लागिे व िांििी व्यक्त करिा येि नािी. 

भारद्वाज पिी िाठ्याि वावरिो. पण िो हि र्ाणसाची चाहूल लागिाच उडून जािो. 

िसे स्वाहभर्ानाचे नाटक केल ेिरीिी "यु सारी वजदगी र्र र्र के जी हलये" ि ेसत्यच 

ठरिे. उरिे. उसि े र्ाध्यासिीची असोि पण त्याांना हिरपी उसि े व्िावेच लागिे. 

वयोर्ानाने स्वािांत्रय दशेाला हर्ळाल ेर्नाांना नािी. दारुड ेज्याप्रर्ाण ेदःुि हवसरायला 

नशा करिाि िसेच वेगळ्या ग्लानीि व नशेि र्ाध्यर् वगीय अहलप्त राहून वावरि 

आििे. अपघािाचे फोटो काढणारे त्या अपघाि ग्रस्िाांना र्दि करिाि का? दक फक्त 

चचावच करिाि? एकादी चाांगली व्यक्ती िरिे िी िार वैयहक्तक नसिे सांपूणव 

सर्ाजाच्या नीहिर्त्तेची असिे. वाईट र्ाांससे असिािच पण ददुवै ि े दक चाांगली 

र्ाणसे त्याचे किवव्य टाळिाि. अहलप्त राििाि. उसि े कलली आििे व स्त्री म्िणून 

असललेी सिनशीलिा आिा सांपि आली आि.े उरली आि े एक अनाहर्क भीिी ! 

वचध्या झालेली अहस्र्िा, अपर्ानाची सल घेऊन  थकलेल्या गात्राहण हनरोप घ्यावा 

लागिो आि.े सर्ाज र्ात्र प्रश्न टाळून दफलगुड वर िशु राििो आि.े करर्णुकीचा 

अहिरेक झाला आि.े 
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गगन ठेंगणे व्िावे एका गोंडस िषावने 

लेक र्ाझी म्िणिाना र्ाझी म्िणून ओळिावी 

सर्ाजाि डौलाने हिऱ्याप्रर्ाणे चर्कावी  

असे म्िणणारे आई वडील काळाच्या पडद्या आड गेले आििे. व चर्कू 

शकललेी र्ी अांधाराच्या पडद्या आड चालली आि.े िो र्ी िरल ेआि.े उसि े कलली 

आििे. आहण छोड आये िर् वो गलीया , ि ेसत्य आि!े 

  



 

५७ हिसरी हिज 

 

 

अिय ि िीय िा र्हुूिव साडिेीन र्ुहूिाांपैकी एक आि.े अिय शब्दािच िीन 

अांगाांची पूजा अपेहिि आि.े िन,र्न,धन! िनासाठी शरीरासाठी आरोग्यदायक 

पदाथाांचे सेवन केल े जािे. र्नशुद्धीसाठी दान केल े जािे. व धनासाठी हिरे सोने व 

चाांदीची वस्िू िरेदी केली जािे. या ददवशी केलेल्या कायावला िय म्िणजे नाश िोि 

नािी. 

भौहिक, अध्याहत्र्क व सार्ाहजक अस ेिीन पररणार् याि आििे. हचत्र शुक्ल 

ि िीयेच्या पहिली िीज, गौरी िीज िोय. चैत्र क षण िुरटीईची दसुरी िीज, व आषाढ 

ि िीयेच्या हिसरी िीज, आहि िीज अस े ि े सौभाग्य शयन व्रि दोन टप्प्याि चढिे 

उिरिे असिे. या हिथीला युगादी हिथी म्िणिाि. या ददवसापासून त्रेिायुग सुरु िोिे. 

ग ि िरेदी, वािन िरेदी साठी िा शभुयोग उत्तर् योग असिो. 

वासांहिक उत्सवाचे अनेक कायवक्रर् या ददवशी िोिाि. नैसर्षगक रांगाांचा व 

वस्िूांचा आनांद सण व उत्सवाि घ्यावा. या ददवशी कुबेर व लक्षर्ीची पजूा करिाि. 

सुदशवन कुबेर यांत्राची याच ददवशी स्थापना करिाि. रेणुकार्ािा व परशरुार्ाचे सदु्धा 

पूजन केलेलां जािे. याच ददवशी परशुरार् जयांिी असिे. हि नाव वषावची पहिली 

ि िीया असल्याने चैत्रगौर र्ाांडून गौरीपूजनाला सुरुवाि िोिे. गौरीपूजा व्रि 

िळदीकुां कू, गौरी पुढे िळे फुगड्ा, दवेीच्या आरत्या व असय असे वासांहिक उत्सवाचे 

कायवक्रर् असिाि. 

िनू आरोग्यासाठी सरबि, र्ािीच्या र्ाठािील जल, पांि,े आांबे सुगीचे धासय 

याांची पूजा िोिे. सांपूणव कुटुांबीय आर्रसपुरी ककवा श्रीिांड पुरीचे हर्ष्टान्नाचे भोजन 

करिाि. 

गोवा व कोकण हवभागाला परशरुार् िेत्र म्िटल े जािे. परशरुार् ह्याांना 

हवषणूचा सिावा अविार र्ानिाि. परशुरार्ाांची सर्ुद्र र्ागे िटवून भूर्ी वासवल्याची 

कथा आि.े कुटुांबािील सवावनी िेळीरे्ळीने ऋिूबदलाचे व हनसगव बदलाचे भान ठेवून 

पयाववरणाचीिी जाण ठेवावी. पूववजाांच्या नावाने जप िप दान करून त्याांच्या 

आत्म्याच्या शाांिीसाठी प्राथवना करिाि. अिय ि िीया िा ददन आपण सवावना िूप िूप 

आनांदाचा जावो. 
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५८ नागर्ोडी वळणां 

 

 

नागर्ोडी वळणाचे आकषवण र्ाणसाला नेिर्ीच असिे. घाटािील वळणदार 

रास्िा, वळ्णावळणाची पायवाट, वाकड ेझाड, वाकडी वेल, नागर्ोडी अांकुर, नदीचे 

दकनारे, आयुषय एक नागर्ोडी वळणां असिे, कधी यश कधी अपयश! चढ -उिार-

सपाटी ि ेसत्य कधीिरी स्वीकारावे लागेल यासाठीच िे आकषवण जसर्ाला येि असाव.े  

'कधी हशहशर कधी वसांि 

दोसिी एक परांिु  

डोळ्याांर्धले असू पसुिी  

ओठ वरल ेगाणे 

अशी हि वळण ेयेिाि व पुढे सपाट पायवाट लागिे. प्रत्येक वळणावर र्नाचा 

एिादा कोपरा दिुावललेा असिो. कच्च्या काचेची वस्िू िुटि,े पण पक्क्या काचेच्या 

हिडक्या टेबल दीघवकाळ रटकिाि िशी िुटलेली स्वप् िकलाद ूम्िणायचे व वळणां पार 

करायचे. आपण र्नाला लावून घेिल ेनािी दक बास! अथावि ि ेभलिेच अवघड असि.े 

स्विःला पके्क करायला िवे म्िणून िळवेपण सांपि नािी. र्ैत्री करायला जावे िर 

हनरुत्साि भेटिो आहण हवना प्रहिसाद रािायचा प्रयत्न करावा िर शत्रुत्व हर्ळि. आटव 

ऑफ हलवव्िग इिकीच आटव ऑफ हलवव्िग सदु्धा र्ित्वाची ठरि.े जाऊ द्या सोडा, 

म्िणायचे पण त्यािच रांगळायचे दकवाां सोडून आलेल्या वस्िूांची धूळ पायाला घेऊन 

वावरायचे. पण हिम्र्ि िरायचे नािी पुढे पुढे जायचे.  

र्ैं गीिा रििा हू, कुरान रििा  हू 

बायबल ग्रांथ भी रििी हू  

र्ैं र्झिबोनके फकव  र्ी निीं पडिी  

क्योकी िे ददल र्े विदसु्थान रििी हू  

कोई विद,ू कोई र्ुसलर्ान 

कोई इसाई ि ै 

और सबने इससान ना बननेकी कसर् िाई ि ै

दफरका दफरस्िी परी दो र्े किा िोिी ि ै

कभी र्ांददर पे जा बैठे कभी र्हस्जद पे  



 

पण र्ाणसू जािी, धर्व दशे प्राांि सवव प्रकारचे भेट व वभिी घेऊन वावरिो. 

हजने िुटिाि, पूल कोसळिाि, राजवाड े ऐहििाहसक स्र्ारके िुटिाि पण वभिी 

अभेद्यच राििाि. परीिा अली दक िाण येिो. ि े वळणां घािक ठरिे. सरळ रस्िा 

नेिर्ीच नहशबी येि नािी. र्ैत्री नेिर्ीच हर्ळि नािी. जे सर्ोर येईल त्या नागर्ोडी 

वळणावरून पुढे जावेच लागिे. 
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५९ अपयशाची भीिी 

 

अपयशाच्या भीिीने र्ी नेिर्ीच दचकून जागी िोिे. अपयश सिन 

करिानाच्या कल्पनेच्या वेदना ह्या प्रत्यि दःुि जेव्िा सार्ोरे येिे. त्यापेिा िूपच 

कर्ी का असिाि? कल्पनेिील भीिीनेच आपण िे दःु ि दोनदा भोगिो. एकदा 

कल्पनेि व दसुयाांदा वास्िवाि. 

दफयर ऑफ फेल्युअर इज वसव द्यान फेल्युअर इट सेल्फ  

3 र्ेदीि जेव्िा िहजसयाच्या शोधाि आपण र्लैोनर्ैल जािो िेव्िाच्या वेदना 

त्या स्वप्पूिी साठी केलेल े प्रयत्न असिाि. यणेाऱ्या सवव सांकटाांचा आपण त्या वेळी 

सार्ना करिो. र्ात्र िरल्यावर जर िरलो िर परि येिाना चार पावले टाकण ेसदु्धा 

र्ुहश्कल िोिे. र्ात्र यशाचे स्वप् सववप्रकारची हिम्र्ि दिेे. जर हिम्र्ि केली नािी िर 

सरळसोट आयुषय हर्ळिे. चढ उिार नसिाि. सुरहिििा असिे. 

ह्या स्वप्ाला या ध्येयाला र्ी योग्य आि े का? र्ाझी योग्यिा आि े का? या 

स्वप्ाला शोधाि या लढाईि र्ला बरेच कािी गर्वावे लागेल का? र्ला कष्ट पडिील, 

जवळच्या व्यक्तीि र्ाझ्यापासून दरू जािील या भीिीने अनेक स्वप् र्ळुािच िुडली 

जािाि. अथावि लढाई सोप्पी नसिे. कधी कधी या लढाईि र्ोठे नुकसान िोण्याची 

शक्यिा असिे. कािी शत्रू िूपच दषु्ट असिाि. स्वप्ाच्या नादाि शत्रलूा पण कर्ी 

लेिून फसिो. िालच्या पािळीवरचा, शत्रू एिादा वर असा करिो दक, िो प्रिार 

सिन िोण्या पलीकड े असिो. साांहघक िल्ला करणारे दषु्ट लोक सदु्धा असिाि. 

झाशीची राणी शिीद झाल्यावर हवदशेी सािबे बरोबर डावाि झोडणारे सदु्धा 

असिािच दक! 

किाला डोक्याला त्रास त्रास िवा, काढा कसेिरी ददवस असा सल्ला दणेारेिी 

असिाि. 

अजून अजून दःु ि दणे्यासाठी पायाि काटे टोचण्यासाठी नवीन स्वप्ा र्ागे 

धावण्यासाठी उरली नािी उर्ेद पदरी,  

सरली आििे स्वपे् सारी दवेावरचीस श्रद्ध दकिपि िरी? 

दवे नसिोच का त्या र्ांददरी? 

िूप सध्या वाटणाऱ्या र्ाणसाांर्ध्ये वावरून बहघिले. पण त्यािील कािी 

सार्ासय व्यक्ती सदु्धा आपल्या अांगरख्याच्या आि शस्त्र दडवून िोत्या. कधी ि े शस्त्र 



 

कपटाचे िोिे, कधी फसवणुकीचे िोिे, कधी दलुवि करण्याच्या व त्तीचे िोिे. युद्ध 

झाल्यावर कािी शिीद पडलेल ेआढळल ेपण नक्की काय झाले, आपल्याला कस ेफसवून 

र्ारण्याि आले ि ेत्या र् ि व्यक्ती साांगू शकणार नव्ित्या. कािी िून ि ेएका झटक्याि 

सुरा िुपसून झाल.े कािींना िालिाल करून र्ारले िर कािीजण जिर्ाांर्धून रक्त 

वाहून र्ेल.े एक भीषण शाांििा त्या जागेवर उरली. एिादी ओढणी झालले्या 

नरसांिाराची र्ाणुसकीच्या िुनची गोष्ट साांगि राहिली. पण त्या र्ळक्या, डागाळलेय 

ओढणीकड े कुणीिी लि दिे नािी. बेअबू्र झाललेी िी बळी गेली हवस्र् िीि जािे. 

ज्याचे त्याचे नशीब ज्याला त्याला त्या ददशेने ओढून नेि असि.े "जायचे" ठरवनूहि 

उपयोग नसिो. "जायचे नािी" म्िणूनिी नसिो. 

हि नोकरी र्ला काय दईेल? 

र्ाझी लेिणी र्ला कुठे नेईल? 

र्ला िी काय सांदशे दिेे? 

कोणिा झेंडा घेऊ िािी? 

झुांडीचा झेंडा ठेऊ िालिी? 

दत्तगुरु कुत्री घेऊन राणीवाणी भटकिाि. त्याांच्या कुत्रयाांच्या भुांकण्याला कुणी 

घाबरि नािी. साईबाबा श्रद्धा आहण सबुरी साांगिाि. 

अध्याव रात्री अांिररिािुन जाणारे हवर्ानािून शांकर पावविी प थ्वी बारीक 

एकाकी लढणाऱ्या रडणाऱ्या बालकाांना र्दि करिाि. त्या गोष्टी फक्त पुराणािील 

कथा किाण्याांर्ध्येच असिाि. प्रत्यिाि दवेळे म्िणजे सांस्थाने असिाि. दवे सुद्धा 

िल्ली दवेळाांर्धल्या सिुासीनिेची चटक लागून वेगळाच वागू लागला असावा का? 

र्ांददराि आलाि या, दशवन घ्या 

प्रसाद िा, पावत्या फाडा पावत्या. 

सोसयाचाांदीचे दाहगने दवेाला अपवण करा 

दवेाच्या चरणी लावून स्विःलाच नटवा 

पण या गाभाऱ्यािील र्िूीकड ेबघा 

िी प्रहिक िी आि,े सत्य नािी 

या दवेळाि दवे उरलाच नािी ! 

नवीन दवेासाठी घासाघीस चाल ूआि,े टेंडर र्ाहगिली, भरली आििे. 



 रानफुलाांचे थव े

दवेाचे सजावटीचे दर फार र्िाग आििे. 

िशी दवेाची जागा ररकार्ी राहिली िरी 

फारशा कुणाला सर्जणार नािी िरी ! 

नािी दवे सापडला दवेळाि 

िरी आनांद आि ेया राऊळाि  

छान हपकहनक करावी िसेच 

उांच दवेळािील दफलगुड असेच 

र्ानण्यावरच नीिी ददसू असेच ! 

फार वषवपूवीच त्या दवेाने प थ्वी वरून र्ुक्कार् िलवला आि ेनेर्ाने 

शोधिाना र्ानवाला लागली धाप  

आडोशाला गदी झाली आपोआप 

दवेळार्धला दवे नािी सार्सयाला पावि ! 

कारण अगहिकपणे ज ेघडिे िे बघण ेफक्त त्याांच्या िािी आि.े 

म्िणून िर ििाश चेिरा घेऊन बसिाि. हशळेवर! र्ाझ्या प्रश्नाचा हवचार न 

करिा!  

युद्ध  असो ककवा दोन व्यक्तींचे अिांकाराच्या टक्करीचे युद्ध असो. शक्तीच्या 

सांिुलनासाठी दवे दोसिी बाजूांच्या र्ागे असिो. त्यारु्ळे अशी यदु्ध े अहधक काळ 

रटकिाि. या युद्धार्ध्य े िि झाले िरीिी िे िि नसिाि िी िरच असिे. कर्ी 

शहक्तशाली व्यक्तींवर शहक्तवान व्यक्तीने केललेी कुरघोडी असिे. शेवटी शहक्तवान 

व्यक्तीचीच हवजय िोि असिो. दबुळ्या व्यक्तीला अिांकारी, र्ूिव सर्जून बािरे फेकल े

जािे.  युद्धाचा शेवट ठरललेा असिो. नेिर्ी शहक्तशाली व्यक्तीच दबुवलाांची गळचेपी 

करिे. आहण आपला हवजय साजरा करिे. उत्सवाि सत्य लपिे. िीन गोळ्या घालून 

चाांगल्या हवचाराांना नेिर्ीच र्ारल े जािे. त्यार्ुळेच अपयशाची भीिी वाटिे. 

असत्याची भीिी वाटिे. अज्ञािाची भीिी वाटिे. 

िार दबुवल िरणार व िाकदवान वजकणार ि ेहनहश्चि असिे, िर दवे दबुवलाला 

वजकण्याची िोटी अशा का दािविो? 

र्ला अपयशाची भीिी वाटिे आि.े र्ात्र जर र्ी िरले, िर ..... 

कोणी हवचारेल जेव्िा िरळी कशी इथे र्ी 

िेव्िा जरून साांगा लढल ेकशी इथ ेर्ी. 

  



 

६० र्ांगळसतू्र र्िोत्सव 

 

 

 

"पुणे हिथे काय उणे" अशा आपल्या त्या साांस्क हिक शिराि र्ुबई सारिेच 

आांग्लाळलेल े वािावरण िल्ली झाले आि.े िरे िर नको त्या घटनाांनीच पुण ेजास्िी 

गाजिे. त्याच त्या पुण्यनगरीिून गाडी येि असिाना एक जाहिराि वाचून र्ी चदकि 

झाले. िी जाहिराि िोिी 

"र्ांगळसूत्र र्िोत्सव" 

र्ांगळसूत्राांर्धून आपल्याला आवडले िे र्ांगळसूत्र िरेदी करा" 

आांबा र्िोत्सव असिो, युथ फेहस्टवल असिो, पुणे फेहस्टवल, गणेश फेहस्टवल, 

िास आिा र्ांगळसूत्र फेहस्टवल असा, साड्ाांच्या सारिा सले लावावा! ककवा चार 

िेळणी, दोनचार भेळेच्या, चायनीज च्या गाड्ा, आकाशपाळण,े एिाद्या िथाकहथि 

व्िी आय पी च्या िस्िे व उपहस्थिीि ररऍहलटी शो ककवा िौसी असावा आहण 

र्िोत्सवाि जाऊन र्जा अली म्िणि ढेकर दिे घरी हनघावे िसेच र्ांगळसतू्र 

र्िोत्सवाचे र्ािौल!  

ि ेबघा र्ांगळसूत्र र्िोत्सव म्िणजे जरा िीच िोिे आि ेअस ेर्ला वाटले बघा! 

फार फार पूवी म्िणजे िरांिर ऐहििाहसक काळापासूनच चार काळ्या र्ण्याांचे 

जबरदस्ि आकषवण स्त्रीला असि.े बाळाच्या िािािील र्नगट्या व स्त्रीच्या गळ्यािील 

काळे र्णी ि ेहिच्या सिुाचे हनधान असिे. आहण र्ांगळसूत्राच्या र्ांगल धाग्याांभोविी 

स्त्रीचे हवश्व कायर् दफरि असि.े  

र्ांगळसूत्र िरेदी  

लग्न ठरले बस्िे बाांधले दक र्ित्वाची असिे िी म्िणजे र्ांगळसूत्र िरेदी. दोसिी 

कां दाची हनवडक र्ांडळी ठेवणीिील दाहगने शेलके कपड ेघालून गोडवा हजभेवर पेरून 

िूप र्णभर अपिेा घेऊन र्ांगळसतू्र िरेदीला यिेाि. र्ांगळसतू्रािील दोन वाट्यापैकी 

एकवटी व दोन र्णी याांचे पैस ेर्ािरेचे लोक दिेाि. नवरा बायको व इिरजणाांच्या 

सल्ल्याने थाटार्ाटाि लग्नाच्या र्ांगलप्रसांगी बाांधले जािे. हववाि सौदयव कुठे असिे? 

िुला चार र्ण्याांर्ध्ये त्या र्ांगळसूत्राि? र्ी सुांदर नािी? 



 रानफुलाांचे थव े

स्त्री जात्याच सुांदर असिे पण त्या र्ांगळसतु्रचा घालण्याचे हववाहििा अहधकच 

सुांदर ददसिे. द ष्ट लागू नािी म्िणून काळया र्ण्याची िी पोि ककवा जडावाचे िे 

र्ांगळसूत्र घालण्याची प्रथा आि.े 

पुराणकाळ  

पूवीच्या दवेी दवेिाांच्या हचत्राांर्ध्ये, सीिार्ािेच्या र्ूिीवर लक्षर्ी र्ािेच्या 

पोथ्याांर्ध्ये सदु्धा र्ांगळसुत्रचा उल्लिे आि.े याचा अथव र्ांगळसूत्र घालण्याची परांपरा 

फार पुरािन असावी. 

पिीचे आयुषय 

पिीचे आयुषय वाढावे म्िणून स्त्रीने र्ांगळसूत्र हशवाय कधी हि राहू नये अस े

हिला वारांवार साांहगिले जािे. ग्रार्ीण भाषेि "डोरलां" या शब्दाि र्ांगळसुत्रचा उल्लेि 

केला जािो. घटस्फोट ककवा वैधव्य आल्या नांिर स्त्रीचे गळ्यािील डोरल ेकाढले जािे, 

म्िणजे र्ांगळसतू्र िा अलांकार नसून सौभाग्य अलांकार आि.े हववािाशी सांदभव आिचे! 

दोन वाट्या 

र्ांगळसूत्रािील दोन वाट्या, सासर र्िरे अशी दोसिी घराची नािी दशवविाि. 

एका वाटीि िळद, व दसुऱ्या वाटीि कुां कू भरलले ेअसि.े एकाच वाटीची फॅशन पुढ े

अली िेव्िा वदु्धा हस्त्रया "हि वेगळे घर करणार" नवऱ्याला घेऊन सासरच्याांना 

िोडणार बघा" अस ेम्िणि! वशपल्याच्या आकाराची र्ांगळसूत्राची वाटी लाभि नािी. 

वशपला ररकार्ा राििो असािी एक प्रवाद िोिा. पुढ े जेव्िा िाद्याचे र्ांगळसतू्राचे 

पदक घालायचे फॅशन अली िेव्िा वाटी नसलेलां िे र्ांगळसतू्र बघून दकिी जणींनी नाके 

र्ुरडली. िेव्िा जुनीच वाटी जसर्भर नवीन गांथनाि घािली जय. शेवटी जस्सी ला 

सुद्धा र्ेकअप करून सुांदर दािवल ेगेल ेिस ेर्ग र्ांगळसूत्राििी र्ेकओव्िर केल ेबदलल े

र्ॉडनव झाले. 

पण हस्थर िोि र्ाझी ओळि र्ीच अस ेम्िणणाऱ्या किवबगार हस्त्रया बारीकस े

ददसेल न ददसले अस ेएिादा काळा र्णी, बाकी चेन अस ेर्ांगळसतू्र घालू लागल्या. 

ड्रसेवर छोटे चार गॅ्रर् सोसयाचे, साडीवर लाांब वाट्या असललेां, (काांजीवरर्वर ) 

हशफॉन साडीवर पोटापयांि लोंबणारे, लग्न कायाव साठी घसघशीि  चाांगले चार 

िोळ्याचे अशी वेगवेगळ्या पॅटनवसची र्ांगळसतू्रे र्ुले- हस्त्रया- व द्धा सदु्धा िरेदी करू 

लागल्या. र्ांगळसतू्राने अलांकार दाहगना असे रूप धारण केले. र्ांगलदायक त्याचे रूप 

िरीिी बदलले नािी िो सौभाग्य अलांकारच िोिो व अजूनिी आि.े  



 

पुरुष कुठे र्ांगळसूत्र घालिाि, आपण कशाला घालायचे? असे म्िणि पॅसट शटव 

वर शोभि नािी म्िणून िल्ली िर र्ांगळसतू्र घािले जाि नािी. अगदी "जुने िे सोने" 

व "नवे िे सवव वाईट" अशी टीका र्ी करीि नािी. पण सवाषण म्िणजे हववाहिि 

असललेी स्त्री व हिच्या गळ्यािील चार काळ्या र्ण्याांनी िी सुरहिि वाटिे, हि 

कल्पना सुद्धा पुण्यनगरीिील त्या नराधर्ाांनी िोटी ठरवली आि.े पण शवेटी काय स्त्री 

असण्याचा िो अग्ली साईड एफेक्ट आि.े िरीिी आपण चार काळे र्णी घालून, 

र्ांगळसूत्र घालून हववािाच्या र्ांगल नात्याचा आदर करायला काय िरकि आि.े  

र्ांगळसूत्र र्िोत्सव बघनू थोडसे ेधक्का ग्रस्ि र्ाझे र्न र्ांगळसुत्रचा र्हिम्याने 

सावरल.े 

र्ांगलधाग्याांच्या, र्ांगल नात्याचे  

प्रिीक आपण जपायचे. 

चार काळे र्णी र्ित्वाचे 

र्ांगळसूत्राला सौभाग्य र्ानायचे. 

  



 रानफुलाांचे थव े

६१ काय बोलाव?े 

 

 

 

काय बोलावे व काय बोलू नय े

कुठे थाांबावे, कुठे थाांबू नये, 

साांगणाऱ्याला अहधकार नसिो 

बोलणाऱ्याला सांस्कार नसिो! 

काय बोलावे दकिपि बोलावे या गोष्टी कोणत्यािी शाळेि हशकवल्या जाि 

नािीि, िरे िर बोलिाना िारिम्य बाळगणे आवश्यक आि ेि ेजाणणारे फार थोड े

असिाि. र्ुद्दार् सभेि एिाद्याचा अपर्ान करणे, एिादीला सुांदर स्त्री, गोरी स्त्री 

म्िणणे उद्धटपणाचे लिण आि.े सांभेर्ध्ये औपचाररक व कायावलयीन गोष्टीं बद्दलच 

बोलावे. श्रोिे ककवा कर्वचारी याना  हबग बॉसची बदनार्ी िोऊ नय ेम्िणून  त्राहसक 

भाव चेिऱ्यावर न आणिा ऐकून घ्याव े लागिे. िीच िीच गोष्ट आपण दकिी वेळा 

यापूवी साांहगिली आि ेयाचे भान न ठेविा रेकॉडव पुसिा पुसिा वाजवणारे सािबे काय 

साध्य करिाि? कुठल्यािी कायवक्रर्ासाठी हनयोजन लिेन आहण पूववियारी न करिा 

त्याच त्या गोष्टी उगाळणारे सदु्धा असिाि. त्याांच्या वागणुकीि दांभ व अिांकार असिो. 

दसुऱ्याला ि ेकरा िे करा, िुर्च्याकड ेफार शक्ती आि ेवगैरे साांगणारे, स्विःहुन 

वेगळेच वागिाि. िचव कर्ी करा अस े इिराांना साांगणार् याच्या ऑदफस र्ध्य े गरज 

नसिाना पांि े एसी, ददवे चाल ू असिाि. हर्ठाईची रेलचेल असिे, फार र्ोठ्या 

प्रर्ाणाि पाट्याव असिाि. पांक्ती झडि असिाि. त्याच रठकाणी िचव कर्ी करा साांगि 

सािबे शदु्ध स्विः हजलब्या िाि इिराांना हिडची िायला दिेाि. कर्वचाऱ्याच्या क्लब 

भरलेला असिो. िी िी चाल ूअसिे. जे बोलिाना हवषय सांदभव सोडून भरकटि जाि 

असेल िर िुम्िी बोलण े बांद करावे. कािीजण जास्िी वेळ बोलल्यावर बोबड े बोल ू

लागिाि. पण इिराांना ऐकण्याची हशिा सोसावी लागिे. ऑदफस र्धील भटे असो 



 

ककवा िाजगी असो सभ्यिेच्या र्यावदा सोडू नये. र्हिलाांचा त्याांच्या आडनावाने ककवा 

र्ॅडर् म्िणावे. एिाद्या स्त्री चा उल्लेि हिच्या पहिल्या नावाने केल्यास लोक र्ागे 

नावे ठेविाि. एवढा र्ोठा "कौन बनेगा करोडपिी" चा शो र्ात्र िेथ ेश्रीयुि अहर्िाभ 

बच्चन "दवेी और सज्जानो" म्िणिाि. िेवढ्या पुरिे िेवढेच िजरजबाबी बोलून 

औपचाररकिेच्या योग्य र्यावदा साांभाळिाि. काय बोल ूनये िे आपल्याला कळिे काय 

बोलावे ि ेसदु्धा कळायला िवे. व वळायला िव.े काय बोलायचे? 
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६२ कुठे थाांबाव?े 

 

 

पूवी पाांथस्थ ककवा वाटसरू रस्त्याने र्ागवक्रर्ण करिाना ज्यावेळी थकवा येईल 

िेव्िा थाांबि असे. पाणथळ जागा, हिरवे झाड, एिाद्या जलाशय बघून िणभर 

हवश्राांिी घेिली जाई.  पुढे धोका असले अहस्थर पररहस्थिी यदु्धभूर्ी असले िर 

धर्वशाळेि दवेळाि, ककवा िात्पुरिा िांबू ठोकून र्ुक्कार् केला जाई. 

दो गज जर्ीन के नीचे" या कथेि "सूयावस्िा पयांि, पाळल्या नांिर जेवढे अांिर िू 

कपल्स िी जर्ीन िुझी असा वर हर्ळाल्यावर नायक पळि सुटिो. आहण शेवटी िाली 

कोसळिो. जेवढ्या जहर्नीि त्याला पुरिाि िेव्िडी दोन िाि जर्ीन त्याची िोिी. 

त्याला हर्ळिे. बाकी सवव जर्ीन आहण त्याचा जगण्याचा अनर्ोल िक्क िो 

इिलोकीच्या सोडून जािो. सिलीसाठी साठवलेल े पैसे िसेच राििाि. र्ांददराच्या 

गभवग िाि दाहगने उरिाि. लिानपणी आपण रस्त्यावर सापडलेली हसगारेटची पादकटे 

गोळा करायचो. त्या चांदरेी चकचकत्या चाांदीची आपल्याला केवढे आकषवण वाटायचे. 

एकर्ेकाांना आपण िुझ्याकड ेदकिी पादकटे जर्ली अस ेहवचाराि एकर्ेकाांचा िवेादावा 

करीि अस.ू आज िुझ्या कड े दकिी गाड्ा आििे? बांगले दकिी आििे? सोने नाणे 

दकिी आि?े अस ेप्रश्न हवचारिो. आरोग्य, जीवनाची ददशी, सर्ाधान या बद्दल बोलि 

नािी. त्यावेळी त्या हसगारेटच्या पादकटाांचे पुढ ेकाय झाल?े आठविे? र्ाहिि नािी. 

त्या हसगारेटच्या पादकटाांचे र्ोल काय िोिे? जजवळजवळ कािीच नािी. आज िी 

सांपत्ती अनर्ोल वाटि ेआि ेिी उद्या इथांच रािणार आि.े आपण स्विःची काळजी घेण े

िूपच आवश्यक आि.े कुठे िरी िणभर हवश्राांिी वरेक ककवा स्वल्पहवरार् िवा. सॅन 

र्ाणसाला िचे साांगिाि.  

आनेवाले कल दक िािीर  

याजक ये पाल र्ि िोना  

पूणवहवरार् िर ठरललेाच आि.े त्यापूवी आि े त्या सुिाचा उपभोग घऊे या 

आर्ची आई र्रिाना म्िणायची एक ददवाळी र्ाझ्या र्ुलाच्या घरी र्ुांबईला करायची 

आि.े पुढच्या वषी अस ेम्िणाली. ि ेजग सोडून गेली. पूणवहवरार् येण्यापूवी कुठे थाांबावे 

ि ेजाणून घ्या हि ददवाळी आपल्या आपे्तष्टाां सोबि आनांदाने घालावा. 



 

६३ "एिाद ेजण" 

 

 

आनांद हचिपट राजेश िन्ना अनोळिी व्यक्तीला बाबू र्ोशाय म्िणनू िाक 

र्ारून र्ैत्री करिो. आपलीिी एिादी िास र्ैत्रीण असावी हि इच्छा असिेच. 

असे एिाद ेजण असावे 

ज्याला आपल ेआपल ेम्िणावे 

बऱ्याच ददवसाि भेट नािी 

म्िणून उसासे सोडावे 

हवचारणा करीि असिाना 

"या या "म्िणणार् यानेच याव े|| 

जेवण करूनच हनघायचे 

र्नाने ठरवून साांगून टाकावे 

ि े"जण" हि व्यक्ती शोधनू 

सापडली नािी. गेले राहून 

र्ग र्ी शोधली पुस्िके 

र्ला हर्ळाल,े िूप हर्त्र जीवेभावे || 

र्ैत्रीण - एक र्तै्रीण परेुशी असिे, 

अांधार दरू पळवायला 

काांद ेबटाटे, भाजीपाला यािच सारा जसर् गलेा 

चाांदण्याि दफरायचो दोघे , आठव दकिी काळ झाला 

आिा र्ी कट्ट्ट्यावर शोधिे अनोळिी िाि 

र्ैत्रीसाठी आससुि राििे रोजच आिल्या आि || 

हि र्ैत्रीण कसया सुपतु्री अस ू शकिे, हि र्ैत्रीण एिादी व्यक्ती सिकारी अस ू

शकिे. नािेवाईक अस ूशकिे. पुस्िक अस ूशकिे. पण कसया श्रेष्ठच!  

कसया व्िावी ऐसी प्रेर् आईसर् दईेल अशी' 

कसया कोवळी काली आणेल कुळाला झळाळी 

कसया श्रेष्ठ िार पावली आि ेउद्याची र्ाउली 
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हनणवयाचा िक्क स्त्रीला नसिो. सर्ाज पुरुष िा चिा िर स्त्री उरलेला कुच्च 

र्ानिो. 

त्यारु्ळे स्त्री हि नेिर्ीच सज्जन व ससर्ासय र्ागावने र्ैत्रीण शोधिे. हि र्तै्रीण 

कसया असिे.  

दवैी सांकेि िुडवू नका. र्लुाचां जसर् अडव ूनका 

अक्कल आपली लावू नका, र्ुलाचा ढोल बडवू नका. 

र्ुली असले अफसर बटेी, िरी बनेल धनाची पेटी 

"र्ुांगी आहण राव आम्िा सारिाची दवे" असे सांि म्िणिाि. आपण र्ात्र र्ानव 

जािीिील स्त्री व पुरुष याांच्याि भेद करिो. िे एिाद े जण स्त्री पुरुष कसया-पुत्र, 

बिीण-भाऊ, हिऱ्िाईि सुद्धा अस ूशकिे. 

  



 

६४ नवी सकाळ 

नवी सकाळ हि नेिर्ीच सुांदर असिे. हिच्याि अहनहश्चििा असू शकिे. 

ददवसाची जलद गिी हिच्याकड ेनसिे. केवळ वर येण्यापूवीची वेळ म्िणजे उषःकाल 

असे अहजबाि म्िटले जाि नािी. िाांबड ेफुटले, उषःकाल झाला.  ददवस उगवला सिा 

शब्दाि त्या पिाटेचे नव्या नव्या सकाळचे वणवन करिा येिे. त्यावेळी आपण आपलेच 

असिो. आपल्या त्या िास वेळाि इिर कुणी वाटेकरी नसिो. 

फार फार पूवी ददवसाची सुरुवाि भूपालीने केली जाई. र्ांददरा र्धील 

घांटानाद, आरिी, भजने ऐकू येि असि. त्या नांिरच्या काळाि रेहडओची धून 

बािम्याांचे आवाज ऐकू येि असि.नांिर झाडाांच्या त्या शेंड्ावर नांिर अांगणाि व नांिर 

पडवीवर िो सूयवप्रकाश िजार िोई. िावदानावरून िो प्रकाश उषण िोऊन घराला 

जाग आणी. िल्ली सकाळी विवर्ानपत्र येिे जे पूणव जगाच्या सांपकावि आपले घर 

आणिे. त्या विवर्ानपत्रासोबि येिो वाफ़ाळलाि चिा, जो शरीलाला गात्राांना जाग िी 

आणिो. अांघोळीने िऱ्या अथावने पारोसेपण सांपिां नवेपण सुरु िोिे. आपण नवे िोिो. 

जुना डाव र्ोडू नय ेअस ेआपल्याला या सकाळीच वाटिे. िाजी सकाळ नवी सकाळ 

हिचा आनांद घेऊन बघा.  

गजबजलेल्या रस्त्यावर र्ाणूस कािी गोष्टी िरवून बसिो. त्या कोलािलाि 

कािीिरी िरवरूनच जािे. र्ात्र सकाळ एक सुांदर भेट दिेे.  

र्ला ि ेकेव्िा कळले? 

डोंगरदारीचे सोडून नािे  

पल्लव पाचूचे सोडूहन घरटे 

सुि दःुिाची अशी सारिी 

प्रीि जीवन ओढ लाविे.  

सूयव प्रकाशाि हर्ळणार आनांद व िेज व ऊजाव र्ोजिाि येणे शक्य नािी. 

िारकाांचे अि हजिके सुांदर ददसिे हििकेच ि े सोनर्ोिोर अांगावर पासघनरलले े

सकाळचे आकाशिी सुांदर ददसिे. नवा ददवस िा एिाद ेनवीन बिीस , एिाद नवीन 

हगफ्ट घेऊन यावा. पॉहलसी हवथ ऍडडे बेहनदफट अँड र्स्ट नॉट बी अ पहनशर्ेंट. नव्या 

ददवसाि नवीन कािीिरी घालेल हि अशा असिे. दवेाचे आशीवावद असिो. श्वासाि 

सकाळ भरून घेऊन आपण आपल्या जागेपणच आनांद घेिो. प थ्वी म्िांजे लके लाडकी 

या घराची िर सूयवनारायण म्िांजे जावई लाडके या घराचे. िोच िो आळस दकिी 

ददवस बाळगणार? नव्या सकाळचा आनांद कािी घेणार? शुभप्रभाि ! गुड र्ॉर्मनग ! 
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६५ दवे आणी आनांद 

 

 

 

दवे कािी जणाांना अस ेउर्दवे्यहक्तर्त्व दिेो आणी केवळ एकट्या दवेानांदला 

हचरिारुण्याचे वरदान दिेो. दवे आनांदच जसर्  1910 सालचा आज. त्याच्या बरोबर 

कार् केलले ेअनेक कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेल.े पण दवे आनांद अजून हचत्रपट 

हनर्षर्िी िेत्राि आि.े त्याचा नवीन हचत्रपट कर्ाांडर येि आि.े त्याि त्याची भूहर्का 

सुद्धा आि.े दवे आनांदचे हचिपट व दवे आनांदच्या नाहयका िा नेिर्ी चचेचा हवषय 

असे. हचत्रपटाि त्याने ब्रेक ददल्यावर त्या नवोददि नाहयकेचे भाग्यच उजेडाि असे. 

वहिदा रिर्ान, जाहिरा, र्ुर्िाज, झीनि अर्ान, टीना र्ुनीर्, हि उदािरणे आििे. 

वयाने िूप लाह्या नािींबरोबर सुद्धा दवे हबनधास्िपणे वावरि असे. वन ट्री हिल 

म्िणजे उांच टेकडीवरील एकाच दिेणे झाड अशा शब्दाि दवे आनांदचे वणवन करिा 

येईल. त्याच्या नांिर आलेल े नािां हभनिे आरोग्याच्या िक्रारी घेऊन वावरिाना दवे 

आनांद र्ात्र हचरिरुण राहिला. चॉकलेट हिरो, रोर्ँरटक हिरो, परदशेी नािीला घेऊन 

हचत्रपट करणारा हिरो, वेगळ्या हवषयाांची ओळि करून दणेारा ददग्दशवक अशीिी 

त्याची ओळि आि.े "लांके पिला पिला प्यार" अशा शब्दाांर्ध्य े  जुसया आठवणी दरू 

ढकलून दवे आनांद दडूु दडूु धाविच राहिला. िरेक षण िरेरार्, गाईड, प्रेर्पुजारी, ि े

त्याच्या कररयर र्धल ेर्ित्वाचे टप्पे िोिे. आज पूणवहवरार् आला " क्या से क्या िो 

गया, िेरे प्यार र्"े अस ेम्िणणारा गाईड र्धील दवे आनांद कािीच िरा नव्ििा. 

र्ैं वजदगी का साथ हनभिा  चला गया  

िर दफक्र को धुवे र्े उडि चला गया  

अस ेम्िणणारा दवे आनांद िाच िरा चेिरा दवे आनांदाचा आि.े त्याची आनांदी 

हिलाडू व त्तीची िाच त्याच्या हचरयौवनाचा र्ूळ र्ांत्र असावा. एका र्ुलाििीि त्याने 

र्ध व अल्पािार ि ेत्याच्या चाांगल्या िब्बेिीची रिस्य साांहगिल ेआि.े  सौदयव व कला 

याांची आसक्ती आज या वयाि सुद्धा दवे आनांदने जोपासली आि.े जीवन गौरव 



 

पुरस्काराने ससर्ाहनि दवे आनांद बद्दल शाांिा शळेकें नी केललेी एक कहविा. वाचनाि 

आली. 

आनांदाच्या अर्रलिेवर  फुल उर्लल ेएक अचानक 

र्धुर्ासाचे िया चुांहबिा, रजि पटाचे  बनले कौिुक  

चैिसयाचा झरा नाचरा. िारुण्याचे हिहिज र्नोिर  

त्याचे िसण,े त्याचे गाणे, प्रसन्निेला फुटला अांकुर 

असा दवे आनांद साजरा, जसा कधी त्याला स्पशीला 

हपढ्यानी हपढ्याांची स्वपे् ज्याच्या स्र्रण ेसिि िषावली 

शाांिा शेळके 

दवे आनांद असा िा सांयोग म्िणजे हचरिारुण्य िोय. 
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६६.  201६ चा शवेटचा ददवस गोड़ व्िावा 

ज्याचा शेवट गोड़ िे सारेच गोड़ अशी एक म्िण आि.े जुसया वषावची हि आक िी 

पाठर्ोरे पुढ े पुढ ेजाि आि.े आठवणींचे, घटनाांचे, जुसया जीणव अशा बारा र्हिसयाांचे 

गाठोड ेघेऊन िी आक िी पुढे जािे आि.े 2015 वषव पुढे जाऊन 2016 चे वषव घेऊन 

येणार आि ेककवा स्विः जाऊन नववषावला जागा दणेार आि.े2016 नवी स्वपे् घेऊन 

येणार आि.े 2014 जाऊन अांिराळाि हवलीन िोणार आि.े जन पळभर म्िणिील िाय 

िाय, र्ी जािा पुसिील कायव काय? नवीन वषावि यश हर्ळे, कािी शांका दरू ठेवून 

आपण नव्या वषावचे स्वागि करीि असिो. या वषावच्या बरोबर त्याने आपल्यासाठी 

आणलेल्या बहिसाि, हगफ्ट बॉक्स र्ध्य े काय आि?े एक उम्र्ीद, नवीन वषव सुिी 

जाण्याची उम्र्ीद! जणू ह्या वषावि एक यशाची गुरुदकल्ली आि.े चैत्री पाडव्याला 

विदूांचे नाव वषव सुरु िोिे. जुने जाऊ द्या र्रणालागुनी म्िणून आपण र् त्यचूा हि आदर 

करिो. ददवाळीि यर् हद्वहियेला यर्ाची, यर्राजाची पूजा करिो. वेगवेगळ्या 

नाटकाांर्ध्ये हि र् त्यबद्दल चचाव असिे. उदा. इच्छा र्रण(चचाव ) एकूण र् त्यू बद्दल 

आपण फारसे बोलि नािी. "जाणे" एवढेच बोलिो. जुने वषव असेच जाणार आि.े 

र् त्यूच्या हर्ठीि, अजब असा पूणव हवरार् घेऊन 2015 हनघून जाईल. र्ात्र 2016 ला 

पाठवेल  

पाांघरशी जरी असला कपडा 

येशी उघडा जशी उघडा 

कपड्ाची कररशी नाटक 

िीन प्रवेशाचे 

या िीन प्रवेशाच्या नाटकािील एक भाग, एक वषव सांपिे आि.े जुसया वषावची 

आठवण िीन चार ददवस येईल, 2016 ऐवजी चकून 2015 साल टाकले जाईल, 

हलहिल ेजाईल, नांिर आपण 2016 शी पररहचि िोऊ, 2015 ला आनांदाने हनरोप द्या 

आहण 2016 चा शेवट गोड़ व्िावा 2015 ला आनांदाने हनरोप द्या. 2016 चे स्वागि 

करा. िपॅी सयू इयर 2016 (पाडाव्या पासूनचे सार्ासयिः जीवन ि े ट्रीहनटीचे 3 डी 

असिे. एक हर्िी सांपिे एक जािे, एक चाल ूअसिे, एक येणार असिे. भिूकाळ स्र् िी 

िा आऊट डटेेड चेक भहवषय काळाची हुांडी आि.े नवे िसे कािीच नसिे. 



 

६७ शवेटचा ददवस गोड़ व्िावा 

 

 

 

हवठ्ठल नार् घेिाना त्या पांढरीच्या राजाचे रूप नजरे सर्ोर येिे. 

कानडा राजा पांढरीचा. 

परब्रम्ि भक्ती साठी उभा ठाकला भीरे्काठी  

उभा राहिला भाव सावयव जणू पुांडहलकाच्या  

कानडा राजा पांढरीचा 

िा नार्याची िीर चाििो 

चोिोबाांची गुरे राििो. 

पुरांदरचा िा परर्ात्र्ा वाली दार्ाजीचा|| 

कानडा राजा पांढरीचा 

पांढरपूर वरील जाणे, गळ्याि हवठ्ठलाची र्ाळ घालण े त्या हवठ्ठलाच्या 

स्र्रणाचा हृदय नाद हत्रभुवनी जपणे हि भक्ती परर्सिुाची हनधाने आििे. 

हवठ्ठल नार् जपण्याि परर्सुि असिे. िुळशीर्ाळ गळा कर ठेवून कटी  

कासे हपिाांबर कस्िुरी लल्लाटी अशी िी हवठ्ठल र्ूिी भक्ताला सद  दिे राििे. 

हवटेवर हस्थर उभा असा िो हवठ्ठल पार्राांना हस्थर रािण्याचे र्न शाांि ठेवण्याचे 

सांसाराि सदु्धा अहलप्त रािण्याचा सांदशे दिेो. 

नार् स्र्रणाची र्ाहििी सवव कालीन आि.े धर्व ग्रांथार्ध्ये हि त्या जप र्हिम्या 

बद्दल हलिल ेआि.े हवठ्ठल नार्ाचा गजर िा र्नाि आनांद लिरी उत्पन्न करिो. ओल े

ठसे उर्टवणारे शब्द जपून ठेवावे िस ेि े हवठ्ठल नार्ाचे ठस ेघेणांच पलैिीरी जायचे 

असिे. हवठ्ठल नार् जण ू वल्ह्या प्रर्ाणे दिेाच्या नावेिून परर्ाथावच्या दकनारी नेिे. 

जीवाांच्या दगदगीि वाळूच्या कणा सारिे ददवस उडून जािाि. आयुषयाची हिसिी 

साांज िोिे व हवठ्ठल नार्ाचा टािो अहधकच वाढिो. 

बसू नकोस राणी िोऊन केहवलवाणी 

डोळ्याि साांजवेळी आणू नकोस पाणी 

जगण्याचे ददवस, रािण्याचे ददवस उरण्याचे ददवस सरि आल ेआििे. शवेटचा 

ददवस गोड़ व्िावा हि त्या हवठ्ठल चरणी प्राथवना. 
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६८ टायर रोटेशन 

 

 

टायर रोटेशन म्िणजे गाडीची टायसव बदलणे. आपण त्याच्या टायर रोटेशन 

म्िणजे थकल्यावर कार्ाि करायचा बदल असािी उल्लिे करू शकिो. नात्याि, 

नोकरीि असा बदल िवा. नात्याांच्या सर्षव्िवसगच्या शीषवका िाली एक लिे वाचला 

िोिा. त्याि टायर रोटेशनचा उल्लिे आि.े कािी वषाव नांिर जेव्िा टायसव घासून 

गुळगुळीि िोिाि िेव्िा पुढची टायसव र्ागे व र्ागची पुढे लावली जािाि. त्यारु्ळे 

कर्ी हझजललेी चाके जोराि धाविाि व अहधक हझजलेल्या चाकाांना आरार् हर्ळिो. 

पिी पत्नी म्िणजे सांसाररूपी रथाची दोन चाके असिाि. असा उल्लिे नेिर्ी 

केला जािो. या दोन चाकणर्ध्य ेसदु्धा एक चाक जास्ि भासल ेजािे. अथावजवनासाठी 

कष्ट करणारा पुरुष व ग िक त्यदि  पत्नी या र्ध्ये शारीररक कष्ट  वेगवेगळे असिाि. 

पूवी शेिीची कार्े करिाना पुरुष कहधक आत्तापेिा अहधक कष्ट करीि असे. स्त्रीची 

शारीररक शक्ती र्लूिःच कर्ी असल्याने शारीररक कष्टाची कार् े केल्यास हिच्या 

शरीराची झपाट्याने झीज िोिे. 

कत्याव पुरुषा साठी चाांगला आिार ियार करणारी स्त्री स्विःच्या आरोग्याकड े

दलुवि करिे. कािी वषावनांिर दोघाांनीिी सारिाच पौहष्टक आिार घ्यायला िवा. 

छांदाचेिी असेच असि.े बाईच्या जािील कस ेछांद? "घराचे िोि नािी हिला, 

हनघाली गायन हशकायला." अशा शब्दाि हिचे छांदाांची अविलेना िोिे. भजनी र्ांडळ, 

एिादी सांस्था, एिादी वैचाररक साि या सवाांच्या र्दिीने स्त्री सुद्धा आपला छांद जप ू

शकिे. लग्नािील गाणी, भजने, अांगाई, डोिाळेजेवणािील  गीिे, यािून गायनाचा छांद 

जपला जािो. िर राांगोळी, वारली हचत्रकला, साड्ाांवरील भरिकार्, यािून 

हचत्रकलेचा छांद जपला जािो. कार्ािील बदल असे या टायर रोटेशनचा अथव काढिा 

येिो. 

एिादी िीथवयात्रा ककवा पयवटन, नािेवाईकाांच्या भेटीगाठी, या रूपाने िवा 

पालट, जागा बदल, करून टायर रोटेशन र्ित्वाचे असिे. नोकरीि िेच िे कार् करून 

येणार कां टाळा, टाळण्यासाठी रोटेशन केल ेजािे. टायर रोटेशन हनजीव वस्िूां इिकेच 

र्ानवी जीवनाि सुद्धा लाभदायी ठरिे. 



 

६९ चैिसयाचा ददवा 

 

 

 

जीवनाचा सांबांध चैिसयाशी असिो. अांधाराचा सांबांध अचेिनाशी िोिो. 

अांधारावर र्ि प्रकाशाचां करू शकिो. 

म््णूनच ददव्या ददव्या ददपत्कार  

कानी कुणाला र्ोिी िार- म्िटल ेजािे. 

ददवाळी िा प्रकाशाचा सण सांपल्यावर, परदशेीयाांचा हिसर्स येिो. त्यावेळी 

सुद्धा रोषणाई केली जािे. थोडक्याि काय अांधार दरू पळवणे, सवावनी एकत्र जर्ून 

नवीन अशा पल्लहवि करणे िाच सणाांचा अथव असिो. हिसिी साांजेला दवेा जवळ ददवा 

लावला जािो. अांगणाि पणिी लावण,े याि प्रकाशाचा गौरव असिो. वाटसरूां ना 

उजेड ददसून रास्िा कळवा. जांगली जनावराांपासून सांरिण, उजेडार्ुळे वाटणारी एक 

सुरहिििा अशा अनेक आशावादी घटनाांशी व भावनाांशी त्या ददव्याचा सांबांध 

जोडलेला असिो. जीवनाला प्रवास म्िणिाि. 

पायािालच्या जुसया ददशा जरी िरवल्या अशा  

िरी नव्या वाट घेिील त्याांची जागा 

आहण प्रत्येक नव्या वळणारवर  

पुसिा असिील डवरलले्या अनोख्या फुलबाग.  

िणभर हवश्राांिी नांिर र्ी पुसिा चाल ूलागेन 

िेव्िा नव्या वाटेवरून चालू लागेन 

िािािील ददवस फक्त हवझू नये 

जीवनािील चैिसयाचा प्रकाश सरू  नये 

चैिसयाचा ददवा घेऊन चला  

नवनवीन वाटाांवर प्रकाश पसारा. 

ददव्याांच्या अर्ावास्येला सदु्धा आपण ददव्याांचे पूजन करिो. 

प्रकाशदायी  ददव्याचे पण दकिी प्रकार असिाि. हनरांजन, लार्णददवा, सार्ी, पणिी, 

दवेदास ददवा, अिय दीप, पहलिे, र्शाली अशा वेगवेगळ्या आकाराच्या व प्रकारच्या 
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ददव्याांना सववच धर्ावच्या उत्सवाि फार र्ित्वाचे स्थान असिे. विदूांचा आकाशदीप, 

हिश्चनचा िो स्टार (चाांदणीच्या आकाराचा आकाशददवा) ददव्याांची र्ाळ अशा 

ददव्याांच्या सजावटीहशवाय सण पणूव िोिाच नािी. शरीररूपी कां ददलाच्या काचेवरची 

काजळाची झटकून, कोनाड्ाि जळर्ट काढून धरुकट वभिी स्वच्छ रांगवनू  राांगोळ्या 

काढून ददव्याांचे स्वागि व प्रकाशाचे स्वागि केल ेजािे. िा उत्सव चैिसयाच्या ददव्याचा 

उत्सव असिो जीवनाचा! कोटी ददवाळ्या दसरा आम्िी िचे झाल ेपुरे  

घरोघरी ओवाळणी हवठ्ठल दहेिला नयनी 

पाजळलां ददपू दफटला अांधकार अर् िर्नी! 

  



 

७० ददवसाांच ेरकान े

 

 

 

प्रत्येक िारिलेा कॅलेंडर र्ध्य े एक रकाना ररकार्ी जागा असि.े जरी कािी 

ददवस सांपि सांपि नािीि र्ोजून नाईलाजानेच िे ददवस काढावे लागिाि िेिी. ददवस 

िसे ददवाळीचेच िोिे. िवेि थोडासा गारवा िोिा पण हवदभाविील त्या हवभागाि 

रिरिाट जाणवि िोिा. र्ाझे नेरवपगलाई दवेी जवळच्या िांडावर बसून र्ावळिीचा 

सूयव हनरिाने चाल ू िोिे, िेवढ्या एक ट्रक जवळ येऊन थाांबला. ट्रकच्या ड्रॉयव्िरन े

र्ागची फळी उघडली त्यािून एक स्टूल काढला, त्या स्टुलवरून उिरून 4/5 र्ुली 2/3 

र्ुले उिरली. नांिर व द्ध आई वडील उिरल.े सववजण दशवन घेऊन आले. िाली सिरांजी 

टाकली. स्टोव्ि काढला. त्याच्या सोबि एक कढई व िवा िोिा. कढईि हपठलां केले, 

िव्यावर भरारी केल्या, विवर्ानपत्राच्या कागदावर जेवण केली व करावा पुसिा पुढ े

हनघाला. अगदी अहिसार्ासय घरािील कुटुांब िोिे पण त्याांना जणू आनांदाची पेरटका 

सापडली िोिी. अर्राविीच्या अांबादवेी जवळ िेच. स्टुलवरून पुसिा कुटुांब वर चढले, 

िेव्िा त्याांच्यािील एकजण म्िणाला बेसन सांपले आि.े िे घ्या आजी म्िणाली र्ी 

रािण राििे. िुम्िी दफरून या. एका वबपोल प्रर्ाणे फक्त वेळ उभी रािावी म्िणनू 

आधाराला लावलले्या काठी प्रर्ाणे िी व्यक्ती नुसिी असिे, पण हनरुपयोगी नसिे. 

असयथा फक्त दरूदशवन वरच्या र्ाहलका बघून वळे काढणाऱ्या र्हिला कािीच सध्या 

करीि नािीि कािी घरी िर पुरुषसुद्धा अशा र्ाहलकाांच्या व्यसनाि गुांिू लागल े

असिाना िी आजी िे सवव रािि बसली. हिने काांद ेकापले, दधू हवकि घिेले, चटईवर 

आडवी पसरली. आजींना र्ी बोलिे केल े िेव्िा म्िणाल्या, "र्िागड्ा भाज्या व 

पसारा परवडणार नािी, सत्तावीस जण, िा ट्रक, काांद ेबेसन भाकरीचे पीठ व सिरांजी 

यावर आर्ची हि सिल आि.े कारचायला पसै ेनािी. र्ात्र ददवाळीची र्जा, जर्लेल्या 

र्ुलाांना सिलीची गम्र्ि आहण आम्िाला दरूदशवनच्या त्रासािून सुटका आहण 

दवेदशवनचे पुण्य हर्ळिे. अगदी एिाद्या ददवशी हिचडी करिो. चिा रोज करिो. िचव 

कर्ी ठेविो. वषवभर आम्िी या सिलीची चचाव करिो. ददवाळीि घर लिान असिे 

म्िणून एकत्र जर्ि येि नािी. ग हिणी घरकार् करि राििे त्यापेिा अशा सिलींना 
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र्जा येिे. एिाद्या दवेळाि औिण करून घेिो.फराळाचे र्िागड ेपदाथव करण्या ऐवजी 

लाडू हचवडा सोबि घिेो. एिाद्या दवेळा सर्ोर या पोरी राांगोळी काढिाि. चार 

वभिींनीच घर बनिे काय? हजथे सोबि आपली र्ाणस ेआििे हिथे आनांदाने ददवाळी 

साजरी करायची. र्ी ददवसाांचे रकाने भरिाना कधी कधी त्या आजींची आठवण 

काढिे. आला ददवस साजरा करायचे म्िणजे रकाने भरिाि! 

  



 

७१ र्ी िमु्िाला हवचारिये? 

 

 

 

र्ी जेव्िा स्त्री भ्रूण ित्येवर एकपात्री प्रयोग करायचा ठरवलां िेव्िा िो हवषय 

नाकारला गेला. एक र्लुगी र्ाझ्या र्नाच्या कोपऱ्याि रडि बसललेी र्ला नेिर्ीच 

ददसिे व र्ी ब्लॅक िोण्याचे टेसशन भल्या भल्याना असिे पण त्या िणी र्ला 

अहस्ित्वच रािि नािी. सर्ोर प्रिेक उठोि बसवि, कािी फरक पडि नािी. ि ेिरे 

नािी. गेल े असिील कािी टॉयलेट ला म्िण ू शकि नािी एकपात्री िा आपला 

एकट्याचाच र्ागव असिो. त्याला साथीला कुणी नसिे. वाटेकरी नसिे िे वाल्याकडून 

पैसे वसूल करायची व त्ती असि.े 

हबघडले िे सोडून द्यावे! जाऊ द ेगेले उडि " असो दकिी जणाांना िुम्िी उडि 

पाठविा? िरेिर िुटलले्या िाराांना जोडिा येि नािी. नुकसान िोिे. पण र्न र्ारून 

"र्जबुरी का नार् र्िात्र्ा गाांधी" अस ेजुळवून घ्यावे लागिे. 

पत्रकार व कलाकार या दोन डगरींवर पाय ठेवून िोल जाण्याची भीिी िोिी, 

पण र्ला पयावयच नव्ििा. िा ओरिडा र्ला फार दिुावून गेला. र्नािील लिान 

र्ुलाांच्या रडण्याने वैिागू नये. त्याला शाांि करणे शक्य नसेल िर त्याच्या कड ेदलुवि 

करावे ि ेिरे आि.े पण िा ओरिडा र्ाझ्या अहस्र्िेवर पडला. 

लोकाांना बाई िवी असि ेिी शरीर म्िणून! र्लुगी र्ॅडर्, बॉस, अशा रूपाि िी 

अली दक त्याांचा अिांकार दिुावला जािो. हस्त्रयाांना त्याांचा रास्ि िक्क व ससर्ान 

दणे्याची इच्छा या लोकाांची नसिे. "बाया हिथे बुवा" अस े बायकार्ागे जायचे 

व्यवच्छेदक लिण त्याांच्याि नसिे. र्हिलाांचे यौगडाां जाणून घेण्याि सर्ाज नेिर्ीच 

र्ागे असिो. र्िाराष्ट्राि नव्ि ेिर भारिाि नव्ि ेिर परदशेाि सदु्धा "र्ुली नको" हि 

भावना दकया यावी? पुरुषाांच्या अिांकाराचे काटे हस्त्रयाांना का टोचावे? 

स्त्री भ्रूण ित्ये बद्दल हलहिल ेजाि नािी 

त्या बद्दल बोलणिेी टाळले जािे. 

बौहद्धक चचाव करिाना स्त्री हि घरकुल जुांपली जािे. िुला काय कळिे? गप्प 

बस! अस ेम्िणून स्त्रीचे हवचार र्ारल ेजािाि. 
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आज र्ला स्त्री भ्रूण ित्या थाांबहवण्यासाठी कािी करावेस े वाटिे. र्ी र्ाझा 

"क्या इराणी बरी हू र् ैर्ाँ बाबा " िा प्रयोग त्या साठीच बसवला पण त्या प्रयोगाला 

सुद्धा गभाविच र्रण पावावे लागल.े स्त्री भ्रूण ित्या हवरोधाि जाग िीची ित्या िोिे. 

याला पयावय काय? र्ी िुम्िाला हवचारिे आि?े 

                          

  



 

७२ गोववदा रे गोपाळा 

 

 

श्रावण शदु्ध सप्तर्ी या अष्टर्ीला श्रीकुषण जसर्ोत्सव व गोपाळकाला  जे सण 

साजरे केले जािाि. श्रीक षणच्या बाललीला ज्ञाि असल्या कारणाने आहण 

बाळक षणाची पूजन घरोघरी केले जाि असल्या करणारे श्रीक षण िा िऱ्या अथावने 

उत्पत्ती -हस्थिी- लय या िीन अवस्थाांर्धील उत्पत्तीची जी अवस्था त्या अवस्थेिला 

दवे र्ानायला िरकि नसावी. 

दवेकीसुि गोववदर् वासदुवे जगत्पिे  

दिेी र्ी सवव सुिां त्वार् र्िा शरणां व्रज  

 

असे म्िणून आपण भौहिक सिु र्ागिो. म्िणनू िो हस्थिी अवस्थेचािी दवे 

ठरिो. सवव गोष्टी क षणपवणर् अस्िु म्िणून आपण श्रीक षणाच्या चरणी अपवण करिो. 

म्िणून श्रीक णाां िा "लय" या अवस्थेचािी दवे ठरिो. गुरख्याांचा दवे अशा शब्दाि 

त्याचे वणवन केले िरी िो आपलासा वाटणारा दवे आि.े गरीब सुदाम्याच्या घरी पोि े

िाणारा, हर्त्राांवर प्रेर् करणारा, क षण हशष्ठायी चचाव करून भाांडणे, वादावादी 

सोडवणारा, आपल्याशी सांवाद साधणारा दवे वाटिो. युद्धभूर्ीवर गीिा "श्रीर्द 

भगविगीिा" साांगून श्रीक षणाने सार्ासयाांना जगण्याचेच र्ागवदशवन केले आि.े 

काहलयाचा वध करणारे, घोर सांकट काळी गोवधवन पववि करांगळीवर 

उचलणारे श्रीक षण भगवान र्ला सांकटाि पार करणार नािीि का? जरूर करिील हि 

श्रद्धा वाटावी अशाच "श्री क षण लीला " आििे. 

दिी दधू लोणी िाणारा, र्स्िी करणारा बाळक षण, गोपालक षण सोसयाची बेटे, 

द्वारका राििो, म्िणजे िो वैभवशाली दशेील आि.े सुदशवन चक्राने िो शत्रूचा वाढ करू 

शकिो. त्याच्याि इिकी शक्ती आि,े सार्थ्यव आि ेम्िणून िो सांकट नाशक दिेील आि.े 

िुरे काांबळा, डाांगेवरी हवषाण वेणू घेऊन करी 

वैजयांिी रुळे कैशी वि स्थळावर  

गोववद ुवो पैल गोपाळू र्ाये 
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सुरिरू िळवटी दिे ेकैस ेउभा आि.े 

िांडावर काांबळे, र्स्िकी र्ोरहपसाांचा िुरा, िािाि बासरी ,व हवषाण वाद्य व 

वि स्थळावर रुळणारी िुळशीची र्ाळ. कदांब व िािळी व ांदावनाि, गोपाळाांसोबि 

र्ाझा श्रीक षण उभा आि.े(ज्ञानदवेाांचे अभांग) 

भक्त जसा कल्पले िास िा दवे आि.े त्याला र्ीरेची भक्ती हि आवडिे व राधेची 

हि आवडिे. म्िणूनच 

राधा का भी शार् 

र्ीरा का भी शार् म्िणिाि 

गोधन पशुधनाचे र्ित्व साांगणारा श्रीक षण कठीण भक्ती साांगि नािी. झेपेल 

िशी भक्ती हि केली िरीिी श्रीक षण भगवान पाविाि. यर्ुनेच्या िीरावर क षण 

र्ुरारीच्या र्धुर सुराांनी गायी लुब्ध झाल्या. गोहपका कार्धार् हवसरल्या. या सववनाचे 

र्धुराभक्तीचे नटे आि.े िा दिे श्रीक षणाचे घर आि.े 

चौकटी बािरे पडून हनसगावशी घट्टर्टु्ट र्तै्री करावी असे सगळ्याांनाच वाटिे, 

पण रानफ़ुलाांशी र्ैत्री करायला, जांगल वाचायला हवस्िार हि सांस्था एका हनहर्त्तच 

आि.े ज्या र्ाफव ि ि ेशक्य आि.े असयथा वेळच हर्ळि नािी. 

"कास रांगी रांगल ेर्न" या कायवक्रर्ाि वरचेच हवचार अधोरेहिि केले िोिे. 

जागहिक वारसा असलेल े कासचे पठार पहश्चर् घाटाच्या सौदयावचा 

र्ुकुटर्णीच आि.े कास पठारावरील वेगवेगळी फुल े कारवी, िेरडा, रानफुल े याांची 

सुांदर र्ाहििी फोटोसि त्याांनी ददली. पावसाळ्याि हनसगव िूपच रम्य िोिो, त्याि 

अजून हिरवा शाल ू लेवून नटिो. नेचरनट्ट्स द्वारे हनसगावशी सांवाद साधने, 

पयाववरणाशी र्तै्री करण.े सिज शक्य आि.े नजरेने त्या द श्याांचे हचत्रीकरण पाििाना 

वाटल,े आपणसुद्धा त्या फुलाांचा गावाला जावे. 

कास पुषप पठारावर अनेक सांस्थाांिफे सिली जाणार आििे. 

जाऊ या का? 

  



 

७३दोन घरटी 

 

 

ऑदफसला  सिसा कुणी घरटे म्िणि नािी. िे वरवरचे कायावलयच असिे. 

नोकरदार र्ाणस ेव नोकरपेिा लोकाांचा अहधकाहधक काळ ऑदफस र्धेच जािो. ि े

घरटे सुांदर िोिे का? दक या घरट्याला फक्त ऑदफस म्िणावे असा प्रश्न स्विःच्या 

र्नाला हवचारल्यास  50% लोकाांना ऑदफस र्ध्ये िपू सर्जून घेिले जािे र्ायेची 

उब हर्ळिे व िे ऑदफस त्याांना घरच वाटिे. 50% कां टाळल्यावर हवस्कटलले्या त्या 

घरट्याच्या काड्ा कशाबश्या कशािरी एकत्र िोत्या असे म्िणिाि. एका छोट्याश्या 

धक्क्याने त्या हवस्कटलेल्या िे हविुरलेले अवशषे गोळा करण्याचे हि त्राण र्ाझ्याि 

नव्ििे. िे घरटे र्ी िसेच सोडावे दक र्ागे वळून बघाव?े र्ी त्रागा कारवी दक 

पिाप्रर्ाणे र्ी स्थलाांिररि व्िावे. दक हपवळ्या पांिाच्या पक्षयाांप्रर्ाणे झाडावर बसून 

गप्प हनषपणव पांगिीि जळालेल्या व िावर हनर्षवकार बसून रािावे? ऑदफस म्िणजे 

दसुरे घर, सेकां ड िोर् असिे. लड झगड आगे बढ, करि र्ी या ऑदफस र्ध्ये िीस वषव 

काढली. िरेिर गहणि का चुकवे? िािचा घेिल्याने दक पाढे येि नव्ििे म्िणून? दक 

अांदाजाने हलहिलले े उत्तर चुकीचे असावे? कौन बनेगा करोडपिी सारि ेझाल े िोिे. 

अनेक ऑप्शन सर्ोर िोिे, र्ात्र थोड्ाफार फरकाचे व गोंधळाि घालणारे िोिे. 

त्यावेळी त्या िीस सेकां दाच्याच वेळाि त्यािील एक पयावय हनवडून र्ी या नोकरीि 

आल े व र्ग पोटासाठी धावि राहिले, घोड्ाने त्या झापडाांपलीकड े बहघिल े दक 

चाबूक पाठीवर पडिो. जगाच्या पाठीवर कुठे हि जा िी झापड आपोआप गळून पडि 

नािी. र्ळलले्या वाटेवरून  वेगळ्या वाटेवर जायचा पायांडा पडायची भीिीच वाटिे. 

म्िणूनच र्ग चेिन भगि सारिा लिेक बँकेि क्लाकव  असिो. अर्रापूरकर सारिा 

डॉक्टर नािां िोिो. व.पु,काळे पेशाने आर्ककटेक्त्त िोिे व लेिक म्िणनू गाजले. ि े

प्राक्तन असाव.े त्याांचे व रहसकाांचेिी! त्याांची दोसिी घरटी कशी ठेप ठेवली जायची 

याचा अांदाज आिचे. र्ात्र त्या दोन रेषाांवर पावल ेठेवून कलाकाराची फरफट िोिेच. 

कधी कलाकार वजकिो. कधी कर्वचारी वजकिो. कधी दोघेिी िरिाि. दरर्िा हनहश्चि 

हर्ळणाऱ्या पगाराच्या सािळदांडाि कला गुदरिे. चालि चालि र्ी िपू दरू हनघनू 
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आल ेआि.े रास्िा चुकल ेआि.े आिा िीस वषे र्ान र्ोडीची सवय लागली, चाकोरी 

सोडवि नािी. आहण हिम्र्ि करून उभे रािवि नािीये. जीवनाची लढाई, 

अहस्ित्वाची लढाई सांपली आि.े पोटाची धडपड सांपिाच नसिे, वय उिरले िरीिी 

लढाई चालूच राििे. 

सांपली आि ेहिम्र्ि पण र्ोडला नािी कणा 

आशीवावद दऊेन, अजून लढ म्िणा 

नव्या वाटेवर चाल कलाकार िो म्िणा 

दोसिी घरटी हवसरून लोकहप्रय बना 

  



 

७४ पयावय 

 

 

"कौन बनेगा करोडपिी" अगदी वरच्या पडावाला पोिचल्यावर ख़ुशी. एिादा 

पयावय चुकीचा हनवडला दक र्ाणूस धडाधड िाली कोसळिो. त्यावेळी त्याला वाईट 

वाटिे त्याला दोष ददला जािो. र्ात्र िे त्याचे नशीब असिे. आपल्याला सदु्धा कधी 

वाटिे आपण वेगळा पयावय वेगळी वाट हनवडायला िवी िोिी. टर्षनग पॉईंट पाशी 

हनणवय चुकिो दक िा हनणवय हवहधहलहिि असिो? जे हर्ळिे त्याला पयावय नसिो. 

त्याचा स्वीकार करूनच घ्यावा लागिो. िे इांररव्िरहसबल असिे. आयुषयाच्या 

उिरणीच्या वेळी जर-िर हवचार छळू लागिाि. पण ररवाइांड जाि नािी.  

जीवनाच्या सांध्याकाळी र्ी ि प्त आि.े र्ला कशाचाच पश्चािाप नािी. र्ी िुश 

आि"े हि वाक्ये हनव त्तीच्या हनरोप सर्ारांभाला छान शोभिाि. आयुषय कसेिरी वेगळे 

घडायला िव ेिोिे. असे नेिर्ी वाटिे. 

"िुर् हर्ल जािे, िो िो जािी पुरी अपनी रार्किाणी" 

िार घर िाजर्ि बन जािा 

गांगाजल आँिोंक पानी|| 

पण अस ेिोि नसिे, म्िणून िाजर्िाल एकाच आि ेव गांगाजल हि दहूषि आि.े 

िू निीं िेरा गां 'िेरी जुस्िजू भी निीं 

गुजर रािी ि ैकुछ वजदगी ऐसे जैसे इसे दकसी सिारे दक आरजू हि निीं |  

हवना िक्रार र्नािून चडफडि दसुऱ्याचा िवेा करि जगणे र्ानवी स्वभाव 

आि.े कररयर चाांगले नसणे, जीवाांसाठीची हनवड चुकणे, हर्त्राची हनवड चुकणे. 

आपल्याला सवव सेकां ड बसे्ट, सेकां ड हर्ळण ेअशा प्रकारची जिर् र्नाि राििे. ज्याांना 

स्वपे्च नसिाि ज्याांच्याि कािी िास गन नसिाि, त्याांच्या र्नाि "जर अस े झाल े

असिे िर?" िा सल नसिो. बाकी हि िांड बऱ्याच जणाांच्या र्नाि असि.े नाईलाजाने 

का िोईना जीवनाि आलेल्या व्यक्तींना स्वीकारावे. स्विःच्या जीवनािील सवव 

हनणवयाांना व सिु दःुिाांना आपण स्विः जबादार असिो. इिर कुणीिी असिे आहण 

इिराांना दोष दऊेनिी कािी फरक पडि नािी. नूरजिाँ राणी, अकबरा बरोबर 
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नाईलाजानेच आली. आपण हिने िे स्वीकारले. प्रहसद्ध हचत्रकार शल्य हवशारद, 

कलाकार सुद्धा जी कररयर हर्ळिे िी करिाि. स्वीकाराची भावना ठेवली दक "ऑल 

इज वेल" िोिे.  जे बदलू शकि नािी त्या बाबि दःुि करून काय उपयोग पयावय 

आिचे कुठे? 

  



 

७५बोलावरी डी दक कोलावरी डी 

 

 

 

िरेिर हलिणे िा हबन कार्ाचा छांद ! काय हि र्लुगी कोलावरी डी 

हबनकार्ाच्या छांदािील हनरथवक शब्दाांच्या भेळेने त्याला यश हर्ळविे. पोट न भरिा 

येणार छांद पाळून काळ्या वर पाांढरे करून नक्की र्ी काय हर्ळवले? िा प्रश्न र्ला 

नेिर्ी पडिो. कोलावरी डी वाचल्यावर िर .... दकिी हि भारी सुचिे कहविाांच्या 

ओळी, 

पोट भरायला लागिे अन्नाची थाळी 

अशी एक वेदना र्ला चालिे. शदु्ध वेदनाांची पायवाट चालावीच लागली िेव्िा 

नवोददि पासून थोडी ओळिीची एवढी ओळि हर्ळाली. 

अनार्वीरा हजथे जािला िुझ्या करून अांि 

स्िांभ िुझा न कुणी बाांधला पेटली ना वाि 

अशा शब्दाि नवोददिाांची व्यथा, श्रद्धाांजली वाहूनच व्यक्त िोिे. अशा ना 

नवोददिाांच्या स्ट्रगलसवला लुबाडणाऱ्या जगाि एक नवोददि र्ात्र गाजि आि.े 

कोलावरी डी म्िटल्यावर कॉडहलव्िर ऑइल आठविे. एक व्िाईट हस्कनची (गोरी 

गोर्टी)र्ुलगी हि कशा प्रकारे त्रास दिेे ि ेएक िाहर्ळ र्ाणूस हर्श्र भाषेि साांगिो. 

आहण भाव िाऊन जािो. िो अगदी जगभरािील रेकॉडव र्ोडिो असे गाणे असे का 

गाजावे?केवळ योग योग्य? एिाद्या गाण्याचे नशीब दसुरे काय! सोप्पे शब्द, हनरथवक 

हवस्कळीि वाक्ये त्याि आििे. शब्दाांना नसिे दःुि शब्दाि सिु हि नसिे. 

िे विािाि जे ओझे िे िुर्चे आर्चे असिे! कोलावरी डी र्ध्य ेअशाच प्रकारचे 

शब्दाांचे ओझे अहभनेिा धनुष याने आपल्या पहिल्या गाजलले्या कोलावरी डी या 

गाजलेल्या गीिाला ददले आि.े यु ट्यूबचा सुवणव पुरस्कार हर्ळवणारे ि ेगाणे म्िणजे 

शब्दाांचे एक कोलाज आि.े "र" ला "ट" "ट "ला "प" 

कहविा िोईल आपोआप  

अशीिी कोलावरी डी र्ी ऐकल्यावर र्ला पटले, सक्सेस इज अ चासस. 'िेरी 

एक िसीके बदल र्ेरी ये जर्ीन लेल.े म्िणणाऱ्या गुलजाराांपेिा हि छान अस े याि 

िरेिर कािी नािी. जगभराि पहिल्याच गाण्याला पहिल्याच हव्िहडओला इिके ि ेयश 
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हर्ळणे नशीबच! थ्री हचत्रपटािील ि ेगाणे म्िणजे भाजीचे हर्श्र अस ेकडबोळे आि.े 

िाहर्ळ, विदी,व इांग्रजी अशा िीन भाषाांर्ध्ये ठुर्के व िालाचा ठेका व बालकहविेची 

चाल, चला िी नीट कळवा त्या नांिर त्या शब्दाांचे थालीपीठ हव्िडीओ वर थापा, 

आशय असो नसो, िे गीि गाजेल. असा एकिी कट्टा नािी एकिी हनयिकाहलक नािी 

ज्याि या गाण्या बद्दल हलहिल ेनािी. काय हि र्लुगी ?(कोलावरी डी ) 

काय ि ेनशीब! काय ि ेशब्द, काय करू ईषाव िोिे कोलावरी डी 

  



 

७६राजघराण े

 

 

 

राजे रजवाड,े राजकसया, राजपुत्र, राजवाडा अशा शब्दाांचे प्रत्येक सार्ासय 

र्ाणसाला  आकषवण असिे. त्या राजघराण्याशी सांबांहधिाांना त्या राजघराण्याच्या 

सांबांधाांचा सांदभावचा सदु्धा अहभर्ान वाटिो. लाह्या बालकाला आई जेव्िा लिानपणी 

"एक िोिा राजा, एक िोिी राणी" राजर्िलाला िजार दरवाजे िोिे. वगैरे वगैरे 

साांगिे िेव्िा िीिी िूप िोिे. िी अशी गोष्ट साांगिे िेव्िा िे बालक ककवा बाहलका डोळे 

हवस्फारून बघिे. राजघराण्याचे आकषवण प्रत्येकाच्याच र्नाि िेव्िापासूनच सुरु िोिे. 

सांशोधनाि िर अस े हसद्ध िोईल दक साधारण 50% घरी र्ुलाचे नाव राजा असिे 

ककवा र्ुलीचे नाव राणी असिे. िरेिर आपल्या र्ुलाचे नशीब व आयुषय राजासारि े

असावे त्याचे नशीब उज्वल व्िाव े हि आशा, अपेिा त्या राजघराण्याशी सांबांहधि 

नावारु्ळेच व्यक्त िोिे. उदा. राजू का था एक ख्वाब, राजू राजा राजा साब! श्रीर्ांि, 

आदरणीय अशी स्वािांत्रयपूवव काळािील अनेक राजघराणी सरकारद्वारे ददले जाणारे 

िनिे, भत्ते बांद केल्यावर त्या हनणवयार्ुळे आर्षथकद षट्या प्रभाहवि झाली. अनेक 

एकराांर्ध्ये परसरलले्या वाड्ा, बागा, बग्ग्या, करोडोंचे जयदाद, हिरेर्ाणके अस,े 

सांपत्तीचा िहजना राजघराण्यार्ध्ये िोिा व आि.े कािी रठकाणी उदा. जम्र्ू, जयपूर 

आशा रठकाणचे राजवाड े ि े पयवटकाांसाठी िॉटेल, हनवास स्थाने अशा रूपाि 

पुनरुज्जीहवि झाले. जनिा जनादवनाच्या र्नार्ध्ये या राजघराण्या बद्दल आदराची 

भावना िोिी व आि.े 

राजघराण्या भोविी असलले ेएक आकषवक वलय व आदर यार्ुळे राजघराणी 

सर्ाजर्नाि पाय रोवून आििे. अनेक रजवाडे, दकल्ल,े याांचे वारसदार त्या जुसया 

वैभवशाली इहििासाचा वारसा जपिाि. आधुहनक काळाि इांटरनेट र्ोबाईल च्या 

जर्ासयाि सुद्धा हडस्ने कॅसल, हस्गड, िाजर्िाल, हशवनेरी अशा ऐहििाहसक वास्िूांचे 

आकषवण अजूनिी र्ानवी र्नाि असललेे िे राजा सांदभाविल ेआकषवण दािविे. राजा 

ककवा राणी ि े त्याांच्या स्विः च्या आयुषयाचे प्रर्ुि नायक असिाि. लोकनाच्यिा 
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धानाचे आकारशन असिाि. वभैव,इहििासम्र् आर्षथक सुबत्ता, यार्ुळे स्वप्ाळू 

वयार्ध्ये प्रत्येक िरुणी वसड्रलेा बनून राजकुर्ाराची प्रिीिा करिे. िर राजकुर्ार 

ित्तीच्या सोंडिे र्ाळ घालून राजकुर्ार शोध साांहगिल्यास ित्ती आपल्या गळ्याि 

र्ाळ घालून राजा म्िणनू हनवडले अस ेसर्जिो. राजघराणे र्ानवी र्नाि असे राज्य 

करीि असिाि व ससर्ाननीय असिाि. 

  



 

७७धक धक गलव 

 

 

 

अनेक हृदयाांना धकधक करायला लावणारी, िरुणाची धकधक वाढवणारी 

व द्धाांना दफदा करायला भाग पडणारी र्ाधुरी एका दरूदशवन र्ाहलकेच्या परीिकाच्या 

कार्ासाठी भारिाि परिली आहण जाहिरािीर्ध्ये हिची छबी झळकू लागली. एक 

िप िरुणाच्या हृदयावर राज्य करून र्ाधरुी वावरली. हर्हलयन डॉलर स्र्ाईल, दसुरी 

र्धुबाला, अस े'दकिाब हिने हर्ळवले, हर्स वल्डव ऐश्वयाव रॉय बरोबर िी दवेदास र्ध्य े

अगदी बरोबरीने िी िलुली. 1987 पासून हचत्रपट हिने पाय रोवल ेिोिे. िे िेजाब 

हचत्रपटापासून ! एक डॉ िीन चार पाच चे ि े हिचे गाणे व न त्य जबरदस्ि गाजले. 

र्ध्यांिरी लोकहप्रयिा चढू लागली व यथाकाल कर्ी झाली. र्ात्र 1997 र्ध्य े"ददल िो 

पागल ि"ै ने हिला पुसिा यश हर्ळवून ददले. व र्ाधुरी सांपली आि,े हलिणायाांना उत्तर 

ददले. योग्यवेळी श्रीरार् नेने नावाच्या अहनवासी भारिीयासोबि लग्न करून िी 

परदशेी गेली. 

अर्ेररकेिील डसेव्िर यथे े िी स्थाहयक झाली. दोन र्ुलाांची आई झाल्यावरिी 

हिची भारिभेट, हिचे हट्ट्वटर वरील वक्तव्य हिची फोटो हिच्या र्लुाििी या बद्दल 

िूप उत्सुकिा सर्ाजाि िोिी. 

पुकार, लज्जा, ददल, बेटा या हचत्रपटानांिर  धकधक गलव म्िणून गाजलेली 

र्ाधुरी उत्तर् न त्याांगना सदु्धा आि.े कािी काळ र्ो.हुसेन या हचत्रकाराने हिची 

काढलेली हचत्र यार्ुळे हिला पुसिा प्रहसद्धी हर्ळाली. हुसेन याांनी काढलेल्या 

"गजगाहर्नीिील " हिची न त्ये प्रेिणीय िोिी. र्ात्र िूप गवगवा िोऊनिी िो हचत्रपट 

चालला नािी. 

कािी नटाांसोबि कार् करिानािी िी वेगळ्या कारणाने चचेि अली िरी 

हिच्या चेिऱ्यावर िे िसू व डोळ्याि चर्क कायर् राहिली. र्राठीपण सदु्धा हिने 

जपले. हिच्या न त्याच्या कललेा कें द्रस्थानी ठेऊन "आजा नचले" िा हचत्रपट बनवला 

गेला. पण "आजा न चल"े म्िणून िोिी हचत्रपट आपटला. 
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र्ाधुरीची हचत्रपटस ष्टीिील दसुरी इवनग सुरु झाली आि.े बघ ू या िी फस्टव 

क्लास िोिे दक सेकां ड क्लास! अथावि र्ाधुरी आि े िी हिची इवनग स्पेशन इवनग 

असणार ि े हनहश्चिच ठरल ेआि.ेश्री रार् नेने बरोबर हववाि केल्याने  हिची नौका 

िरणार 

  रार्नार् नौका  

श्री रार्नार् नौका भावसागरी िराया 

सुटेल अफाट वारे र्न िारू त्याि हबथरे 

या वादळािुनी नेईल रार्राया ||ध || 

 

भ्रर् भोवऱ्याि अडली, नौका परी न बुडाली. 

धरुनी सुकाणू िािी, बसलेि रार्राया || 

र्ांद लोभ लोभ ससुरी, दकिी डांि, दकिी हवषारी 

िे दःुि शाांिावया, र्ाांहत्रक रार्राया || 

  



 

७८कालची आपली र्ाणसे 

 

 

 

कलके अपने ना जाणे क्यू िो गय ेआज पराये? िरेच काय कारण असिे? 

डुबा सुरज दफरसे हनकले  

राििा निी ि ैअांधेरा  

र्ेरा सरुज ऐस ेडुबा 

दिेा ना र्ैने सवेरा  - अशा हनराश र्नहस्थिीिील "अर्ानुष" या हचिपटािील 

ि ेगाणे आि.े 

कलके अपने ना जाणे क्यू िो गय ेआज पराये? 

दोष निी ि ैिूफानोका 

र्ाझी हि के डुबे 

ददवानापनकर बन कर रि गय े 

र्न के र्न सुब े 

िाशोनक घर सार्ने आये  

बनिे हि गीर जाये  

रेि का सागर प्यार का सपना 

प्यासा हि िडपाय े

प्यार ने क्या क्या रांग भरे थ े

हलिी थी दो िाकदीरे  

आई जो आांधी बनकर र्ीट गयी 

बादल दक िस्वीर , प्यार का रांग ि ैकैसा रांग डाग बन जाये. 

र्ाणसे अशी बदलिाि, नािी बदलिाि' 

काळ आपली असलेली र्ाणसे आज साथ सोडून जािाि. 

र्ाणूस ओळिण्याि चूक िोिे ? दक र्नुषय स्वभाव ओळिण्याि िोिे? ब्रेकअप 

र्ैत्री िुटण ेअदलाबद्ल! 



 रानफुलाांचे थव े

आपली र्ाणस े कायर् आपलीच रािावी म्िणनू आपण नेिर्ीच प्रयत्न करिो 

पण त्याि यश येिेच अस ेनिी. आपली र्ाणस ेकायर् आपली रािण ेअशक्य नसिे पण 

अवघड असिे. 

आपली र्ाणस े म्िणजे िरी नक्की काय? र्ाणसाांवर काय आपण िक्क 

ओनरहशपचे राईट टाकू शकिो का? त्यारु्ळे बादल ि ेस्वीकारावेच लागिाि व दरुून 

बघून म्िणायचे हि कालची आपली र्ाणस"े 

प्रेर्ाच्या रांगाचे डाग धुवून पुसून िरडून सदु्धा जाि नािीि. 

                          

  



 

७९बलुडोझर 

 

 

एका िणाि बलुडोझर दफरवून त्यानीच िर र्ाझा या सांस्थेशी असललेा सांबांध 

सांपवला. नटे िणािणाने, कणाकणाने सदु्धा िुटिे. पण र्ाझा या सांस्थशेी जुना सांबांध 

कधीच सांपला आि.े ज्या ददवशी र्ला बोगस चाटवशीट ददल े त्याच ददवशी िो 

बुलडोझर नीिीवर दफरला. त्या सांपलेल्या नात्याचे कलेवर उचलून र्ी 8 र्हिन े

काढले. "इथून बािरे पडल्यावर िुझा या सांस्थेशी कािीिी सांबांध निी. र्ी स्विःलाच 

बजावले." पूवी पासूनच या सांस्थेि िुझे कुणीिी नािी. र्न म्िणाले िू िुझ्या एिाद्या 

चाांगल्या कायवक्रर्ासाठी या लोकाांना बोलावले िर िे कािीिरी हवहचत्र बोलिील. त्या 

शािेि कार् कशाला करायचे? कजव कशाला र्ांजूर करायचे? कार् कर्ी करावे पण 

व्यवहस्थि करावे. अस े म्िणणारे दार्ोजीपांि या बँकेि आििे. िे यशाची भागीदारी 

र्ागायला आल ेआििे. र्दिीला नािी. िे िांडणी र्ागणारे व्यवस्थापक िायेि. कार् 

करू नका साांगणारे आििे. या सांस्थेच्या आवाराि दोन इांचाच्या जागेि एक वेल 

वाढली िोिी. इिराांच्या िवे्या दाव्याकड ेदलुवि करून! इन ऍहक्टहव्िटी म्िणजेच हशस्ि 

असे म्िणणारे व सर्जणारे आल ेत्याांनी र्ोठा बुलडोझर आणला आहण---- 

पाररजािकाच्या फुलाचा सदा वशपणाऱ्या झाडाला िोडून टाकल.े याची िांि 

कुणालाच नव्ििी. 

शोर र्ी िार्ोशी ि"ै म्िणि िो कोलािल सिन करणे सोप्पे नव्ििे. कािी 

र्हिने िे सोसले. एका प्रकारच्या आांदोलनाि झाड िोडिाना िे िोडले जाऊ नय े

म्िणून कायवकिे त्या झाडाला घट्ट र्ोठी र्ारून िे झाड िोडण्यापासून त्या 

लाकूडिोड्ाला पराव त्त करिाि अस े कोणीच आले नािी. रोज वाटायचे कािीिरी 

चाांगले घडले. पण िे घडलेच नािी. 

दकसी ख़ुशी का र्ेरे ददल को इांिजार निी. घरादारावर नगर दफरवला हि म्िण 

जशी दःुिदायक असिे िेवढी हि वेल िोंडाने कुणालािी दःुिदायक नव्ििे. त्याांच्या 

जर्ािचावच्या हिशोबाि एका वेलीच्या नसण्याने कािीच फरक पडला नािी. 

फरक र्लाच पडला आि.े बलुडोझर र्ाझ्याच नहशबी का यावा? 
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८०थांडीची धुांदी 

 

 

 

थांडीची धुांदी आपल्याला आळशी बनविे. कािीजणाांना हिवाळा आवडिो पण 

हिवाळ्याचे नाईलाजानेच नेर्ेहच येिो हिवाळा असे म्िणि आपण स्वागि करिो. 

ऋिुचक्र ि े चालूच राििे. ऋिू बदलि रािणार व चार र्हिसयाांनी नवा ऋिू व 8 

र्हिसयाांनी हिवाळा परि येणार ि े हनहश्चि असिे. बादल र्ाणसाला िवाच असिो. 

नाव गालाि असिे, गरर् कपड े टोचिाि, कां टाळवाणे वाटिे  आलास येिो. आला 

हिवाळा िब्बेि  साांभाळा " असे व द्ध स्विःला सर्जाविाि. थांडीला गुलाबी थांडी, 

र्घाची थांडी, बोचरी थांडी, िळवी थांडी नवरांगी थांडी अशी दकिीिी नाव ठेवली िरीिी 

हडसेंबर र्हिम्याि थांडी िजेरी लागिेच. हिसर्स (25 हडसेंबर ) ला बफावच्या राशी 

िुडवि साांिाक्लाज येिो. त्याच्या त्या बफावरवर चालणाऱ्या घोडा गाडीिून नवीन वषव 

घेऊन येिो. नोव्िेंबरच्या शेवटच्या थांडी हिहिजावर ददसिे व हडसेंबर िे फेब्रुवारी िी 

हस्थराविे. र्ाचव र्ध्ये िी काढिा पाय घेि.े 

थांदीच्या ऋिूला हिव भरिे म्िणून हिवाळा म्िटल े जािे. हिवाळ्याि पॉट 

ररकार्े वाटिे. कारण थांडीने भूक लागिे. त्यार्ुळेच ददवाळी, हिसर्स नवां वषावची 

पाटी , सांक्राांि भोगी असे सण हिवाळ्यािच येि असावे. हनसगावने आनांद व्यक्त 

करण्यासाठी फळ फुलाांची टोकारी आणलेली असिे. ऋिूचे वळण आपण पुसिा एका 

वळणावर आिोि ि ेसाांगिे. भाज्या, गाजर र्टार र्ुळे सांत्री हपवळी केळी रिाळी, कां द, 

वाांगी , हिरव्या भाज्या अशा हवहवध रांगाांच्या या टोकारीिून हिवाळा एक बिीस 

आणिो जे आनांददायी या आरोग्यदायी असिे. पिाटे, कोवळे सोनेरी ऊन सुिाविे. 

उत्तरेकडील दशेाांर्ध्ये बफव  पडिे. ददवस छोटा िोि जािो. 

हिरव्या झाडाांच्या शेंड्ाांवर सकाळी व सांध्याकाळी सूयवनारायण सोने 

वशपिाि. पाचूच्या हिरव्या र्ािरेी, ऊन िळदीचे ओल"े 



 

असा सोनेरी प्रकाश पसरिो. थांडीची धुांदी र्ाणसाला र्दिोश बनविे. 

चुलाण्यावर चिा उकळू लागिो. रस्त्याच्या कडलेा हुरडा भाजला जािो. रात्री शेकोटी 

केली जािे. गरर् कपड्ाांद्वारे शरीर उबदार केले जािे. जुसया ठवणी काढून सिली 

काढून र्नाला सदु्धा नािे सांबांधी उब ददलीजािे. थांडीचे ददवस भराभर जािाि. पटकन 

थांडीिी सांपले आहण र्ग चाहूल लागेल उसिाळ्याची! ऋिू ि ेबदलणारच ! िो हनसगव 

हनयर् आि.े अस ेजगाचे दफरे चक्र बाळा 

पावसाळा हिवाळा नांिर उसिाळा. 
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८१िा र्ाणसाांचा र्ॉल 

 

 

 

र्ॉल र्ध्य ेजशी वेगवेगळी असांबद्ध दकुाने एकत्र असिाि, िशीच या जगाि 

वेगवेगळी र्ाणस ेवावरिाि. त्याांचे बाह्यरांग व अांिरांग, अथवव्यविार सववच वेगवेगळे 

असिे. कािी कलाकार रोज जळि असिाना, हनरो नावाचा कवी त्याचे वाद्य दफडल 

वाजवि िोिा. कलेचा आनांद असा असिो. वरवरचा आपल्या त्या भेटपत्राच्या, 

ग्रीरटग्स काड्सव वरच्या र्ाहििीचािी पुढे असि े िी व्यक्ती! त्या व्यक्तीचा बनिो िो 

सर्ाज, या सर्ाजाचे र्न सर्ष्टी/एकहत्रि बनि िो िा सर्ाज िा र्ॉल! सार्ासयिः 

आपले र्न िसे दबुळे असिे, त्यारु्ळे आपल्याला इच्छा शक्तीच्या बळावर यश हर्ळण े

अवघड जािे. र्न िा िरां िर दबुळा साधा िक्क न गाजवणारा नोकर असिो. र्ात्र या 

र्ानाने जर आपल्या सवव कायाववर हधकारी गाजवायला सुरुवाि केली िर िो एकदर् 

अिांकारी र्ालक बनिो. आपला अिांकार शुद्ध असेल िर गोष्ट वेगळी पण जर "कसेिी 

करून यश हर्ळवायचाच ठरवल ेिर िा अिांकार आपल्याला चुकीचा र्ागव दािविो. 

िास र्ॉल त्याचे साांहघक हनणवय चुकू शकिाि. 

र्नािील अांधारी भाग िा र्ाणसाला आपल्याशी करिो. िचविो, िर र्नाचा 

शुद्ध सांकल्प त्याला यश दिेो. "जब जुनून पागलपन दक िद िक बढ जाये िभी इससान 

कुछ कर सकिा ि.ै " सर्ाजाने त्याचा िा अहधकार योग्य वापरलां िर िो योग्य िो 

दबाव सरकारी कार्काजावर पडू शकिो. जस ेअण्णा िजारेंच्या आांदोलनाि आपण 

पहिले िसे ि ेसर्ाजर्न हवधायक कायव करू शकिे. बजेट प्रर्ाणे आवड व गरजे प्रर्ाण े

या र्ॉल र्ध्य ेवस्िू हवकि हर्ळि नािीि िर अनुभव  हवकि हर्ळिो. कधी फुकट हि 

हर्ळिो. असेिी िल्ली प्रत्येकच व्यक्तीचे सदु्धा र्ॉल र्धील दिेण्या आकषवक, 

सजावटीने सजलले्या एककाि रूपाांिर झाल ेआि.े नको त्या दकुानाला भटे द्यायची 

नािी िशीच या सर्ाजाि नको त्या र्ाणसाांना, नात्यानां टाळण्याची सुद्धा पद्धि अली 

आि.े जस ेर्ॉल र्ध्य ेआपण ववडो शॉवपग करून िशु राििो. िस ेहि या र्ाणसाांच्या 

र्ॉल र्ध्ये र्ाणसे वाचायला हशकले पाहिजे. प्रत्येक र्ाणूस एक बघण्या वाचण्याची 



 

गोष्ट असिे. छोट्या छोट्या गोष्टींर्ध्ये आनांद हर्ळवणे अवघड नसिे. पण सिज शक्य 

सुद्धा नसिे. दसुऱ्याच्या सुिाची ईषाव ठेवली िर आपण कायर्च असर्ाधानी राििो. 

(अथावि ि ेकळायला एक ठराहवक वय लागिे.)  

र्ाणसाांच्या र्ॉल यार्ध्ये एकदा गदीि सांध्येि चक्कर र्ारून या! या र्ॉल र्ध्य े

ववडो शॉवपग करून र्ाणसे बघा. 

 

भरिीिील अस े परदशेािील असो. र्ॉल यार्धील वस्िू र्िाग िोिाििे, व 

र्ाणुसकी र्िाग िोिे आि.े आपलुकी र्ाहिि िोिे आि.े फक्त र्ॉलच चर्कि आििे. 
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८२गलेे ि ेजाि े

 

 

सुांदर र्ाझ ेजािे ग दफरिे बहुि  

ओव्या गाऊ कौिुके िू रे ये बा हवठ्ठला || 

 

जीव हशव दोसिी िुांटे िो, प्रपांचाचे नेटें िो 

लावुहनया पाची बोटे, िू रे ये बा हवठ्ठला || 

 

सासू आहण सासरा, दीर िा हिसरा 

ओव्या गाऊ भ्रिार, िू रे ये बा हवठ्ठला || 

 

बारा सोळा गडनी अविीभोविी, जर्ल्या काहर्नी 

ओव्या गाऊ बैसूहन, िू रे ये बा हवठ्ठला || 

 

प्रपांच दळण दहळल ेपीठ िो भररल े

सासू पुढे ठेहवल ेिू रे य ेबा हवठ्ठला || 

 

स्वत्वाची आधण ठेहवले, पुण्य िो भाररल े

पाप िे ओिून गेल ेिू रे य ेबा हवठ्ठला || 

 

जणींचे जािे गेल कीिवन रािील 

थोडासा लाभ िोईल िू रे ये बा हवठ्ठला || 

 



 

हवठ्ठलाचे नार् स्र्रण करीि जनाबाई दळण करीि असिे, जात्यावर ओवी 

म्िणिे. "िररभजना वीण काळ घालवू नको रे." ि े म्िणिाना िो सांदशे घेऊन जणी 

दळिे. िो कालच असा असिो, केशरी भक्तीने दळण दळिाना जात्यावर सदु्धा हवठ्ठल 

नार्ाचा जप केला जािो. 

र्ाझे र्ािरे पांढरी आि ेभेर्दचे्या िीरी 

कानडा राजा पांढरीचा, हवठ्ठल सर्चरण िुझे धररिे, धाव घेई हवठ्ठल, जीव 

हवठ्ठल हशव हवठ्ठल, सावल्या िनुचे र्ज लागले हपसे ग, हवठ्ठल आवडी प्रेर्भावो. 

सावल्या हवठ्ठल िुझ्या दारी आल.े पाहू दे  र्ज हवठ्ठलाचे र्ुि अशा अनेक 

भजनाांबरोबर जनाबाईची जात्या वरच्या दालनाची ओवी सदु्धा भक्तीि चूर आि.े 

आिा जािी उरली नािी, जात्याांवरच्या ओव्या नािी.जनाबाई नािी, 

हवठ्ठलाच्या नावाने हवठू गाजर करणाऱ्या कदड्ा अजूनिी आििे. कधीिरी अन्नदािा 

सुिी िो म्िणून जेविाना वाटिे. "गेले िे जािे" 

र्ागे हवठ्ठल नार्ाचा िो टािो, ओवी म्िणि दळण दळण्याचे कार् सांपले. हवठ्ठल 

र्ात्र हृदयी उरला. जे गेल ेिे जािे. जे उरि ेिे राििे. हिसिी लोकी परुून उरला हवठ्ठल 

र्ाझा. 
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८३र्ाझ ेघर 

 

 

घराला सुांदर रूप िवेच असे नािी पण श्रद्धा व सांस्काराांचे अहधष्ठान िवेच िवे. 

आचार हवचार घराची आिणी आि.े 

प्रेर् िा घराचा पाया आि े

थोर र्ॅनसव हि घराच्या वभिी आििे 

हजव्िाळा िा घराचा कळस आि े||1|| 

र्ाणुसकी हि घरािील हिजोरी आि े

गॉड शब्द हि घरािील धनदौलि आि े

शाांििा हि घराची लक्षर्ी आि े

आत्र्हवश्वास ि ेदवेस्थान आि े||2|| 

दजुाभाव हवसरण ेहि घरािील सर्ई आि े

पैसे िा घराचा पाहुणा आि े

गर्षवष्ठपणा िा घराचा वरैी आि े

अिांकार िा घराचा सववनाश आि े||3|| 

आहिथ्य िचे घरचे वभैव आि े

नम्रिा िीच घराची शोभा आि े

व्यवस्था सर्ाधान सुि आि े

सदाचार िा घराचा सुगांध आि े

चररत्र सांपन्निािी घरची कीिी आि े 

दवेाचा वास अशाच घराि आि े(सांग्रहिि ) 

घर सजावट, इांरटररअर डकेोरेशन, वास्िू सजावट, प्रकाश योजना, या सवव 

गोष्टी घराला आकषवक बनविािच, र्ात्र घराला सांस्काराांचा भक्कर् पाया असेल िरच 

िो बांगला अथवा फ्लॅट घर बानू शकिो. 

घर दगडाांचे नसिे 

घर र्ाणसाांचे असिे 

घर वभिींनी ददसिे 

पण र्नानी बनिे 

बांगल्या र्ध्य ेफ्लॅट र्ध्य े



 

सांस्कार ठेवा र्ना र्ध्य े

शाांिी वसावी घरार्ध्ये. 

कजव िोईल असा िचव करू नका. पापाची कर्ाई िाऊ नका. अपशब्द बोल ू

नका. उगीच वचिा िोईल अस े जीवन जगू नका. म्िणजे िुम्िी अहभर्ानाने म्िणू 

शकाल. ि े"र्ाझे घर" 
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८४शब्द प्ररेणा 

शब्दाांचे जीवनािील स्थान फारच श्रेष्ठ असि.े शब्द जी प्रेरणा दिेाि त्या 

शब्दाांच्या प्रेरणेचे स्थान एकाद्या वरदान प्रर्ाण ेअसि.े त्या प्रेरण ेकड ेदलुवि केल्यास 

र्ोठे नुकसान िोऊ शकिे. शब्द कधी कधी उलथा पालथ सदु्धा करिाि. शब्दाांचे एक 

र्ोठे अजब शास्त्र असि.े शब्द शास्त्राबद्दल िूपच नवलदायक र्ाहििी हर्ळू शकिे. 

एिादी व्यक्ती बोलिाना नीट ऐका. हिचे शब्द, उच्चार, शब्दफेक, हवचार, अपेहिि 

अनपेहिि पररणार् बघनू शब्दाांना शस्त्र का म्िणिाि िे कळिे. पररणार्िीन शब्द 

सुद्धा कुरिडण्याचे, बोअर करण्याचे, कां टाळा दणे्याचे कार् करिािच! िे 

टाळण्यासाठीच प्रेरणा दिेाि. जेव्िा आपण गुरु प्रेरणा गुरु र्ाऊलीच्या प्ररेणेचा प्रसाद 

अांिनावद प्रेरणा या हवषयी बोलिो िेव्िा पण हि प्ररेणा शब्दाांनी ददललेी असिे. शब्द 

नवीन हिहिजे िुली करिाि. नव्या ददशा दािविाि. एिाद्या कीिवनकार, दकर्यागार 

नवीन वाट दािवू शकिो. 

अन्न, वस्त्र, हनवारा, या इिकेच शब्द सदु्धा जगण्यासाठी आवश्यक असिाि. 

दोन शब्द कुणाशीिरी बोलिा यावे म्िणून आपण र्ांददराि, बाजाराि, हर्त्र र्ांडळीि, 

घरी, ऑदफस र्ध्य ेकधी कधी कासावीस िोिो. या शब्दाांना आपण ग िीि धरिो. पण 

िचे शब्द बोलण े व ऐकणे सदु्धा जेव्िा दलुवभ िोिे िेव्िा आपल्याला त्याची ककर्ि 

कळिे. 

चाल्सव बेबेज नावाच्या शास्त्रज्ञाांनी बेबल नावाच्या र्ाशाची एक कल्पना केली 

आि.े या कल्पनेि बेबेल र्ासा जर कानाि ठेवला िर सर्ोरची व्यक्ती कोणत्यािी 

भाषेि बोलली िरी त्याचा अथव उर्गिो. र्ित्व शब्दाचे केवळ नसिे, िर त्याच्या 

अथावचे हि असिे. त्या अथावच्या आकलनाचे असि.े म्िणजे शब्द प्रेरणा, शब्दाचा गर्षभि 

अथव र्ित्वाचा असिो. शब्द प्रेरणेि हबनर्ांत्र, आरिी, स्िोत्रे याांचािी सर्ावेश अस ू

शकिो. कािी शब्द अढळ ध्रुव िाऱ्या प्रर्ाण ेर्नाि घालि प्रेरणा दिेाि. कािी जिर्ी 

करून दिेाि. कािी आशा लावून दिेाि. कािी हवरांगुळा ! शब्दा वाचून सवव केवळ 

अशक्यच ! र्ी शब्दाांच्या घालुनी बसिो अर्ाप राशी 

जिर्ी िोिो धावि जािो शब्दाांपाशी 

शब्दच झाले र्ला आिा या जगण्याचे 

जनावराने काबीज केला िा दरवेशी. 

  



 

८५नाटक म्िणज ेकां दी पढेा 

 

 

लोकसत्ता र्धील नाटक वेड ेलांडन िा प्रशाांि सावांिाांचा लेि वाचला. नाटकाांचे 

रहसक ि े अहधक चोिांदळ असिाि. आर्ची आई म्िणि असे, हसनेर्ा म्िणजे 

चुरर्ुऱ्याची भेळ, र्ात्र नाटक म्िणजे कां दी पढेा! म्िणजे हसनेर्ा र्ध्ये सवव हवषय 

वेगवेगळ्या चवीचे असिाि. नाटकाि एकाच हवषय िािाळलेला असिो. 

भेळ स्वस्ि असि,े कां दी पेढा र्िाग असिो. (नाटकाचे हिकीट सुद्धा र्िाग 

असिे) नाटक बघण्याचा शौक र्िागडा असिो. उच्च अहभरुची असलेल्या व्यक्तींनाच 

नाटक बघण्याि आनांद कळिो. 

साधारण 1974 च्या दरम्यान पुण्याला बालगांधवव नाट्यर्ांददराि नाटके 

बघायला जायचो िी आठवण अजूनिी र्नावर कोरली गेली आि.े प्युअर हसल्कच्या, 

नारायणपेठ काठपदरी साडी घालून ललना नाटक बघायला येि. "कोपऱ्यावर 

राजिांस" नावाचे िॉटेल िोिे. हिथ ेगजरेवाला उभा असे. प्रत्येक स्त्री गजरा र्ाळून  येई  

नाटक िाऊस फुल अस,े आधी हिकीट काढावे लागे. आि हशरिाच बालगांधवाांचे 

िैलहचत्र सर्ोर उभे राहून, रहसक अांिर्ुवि िोऊन बांद करीि असि. नाटक उच्च 

अहभरुचीची पूणव असि. व नाटक बहघिल्याचा आनांद दीघवकाळ र्नाि रेंगाळि रािी. 

नाटक म्िणजे कां दी पेढा 
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८६सण सािळी 

 

 

 

प्रहि, 

हप्रय दादास, 

स.न.हव.हव. 

र्ाघी गणपिी उत्सवाच्या शुभचे्छा. िुला र्ी रािी पौर्षणर्ेला बोलावले िोिे. 

पण जर्ि नािी असे कारण साांगून िू येण्याचे टाळले. "िल्लीच्या धावपळीच्या हबझी 

शेड्ुल र्ध्य,े आशा सणासाठी वेळ घालवण ेर्िूवपणाचे आि"े अस ेिू म्िणाला िोिास. 

अरे भारिाि वषवभर सण सािळी असि.े 

प्रत्येक सणासाठी िुला दकुान बांद ठेवावे लागिे. त्यारु्ळे िुझे पैशाचे नुकसान 

िोि. अस े कारण साांगून िू येण्याचे टाळल े िोिेस. भारिाि वषाविून 100 सण 

असिाि. सारिेच दकुान बांद करून िायचे काय? अशी हचडहचड सदु्धा केली िोिीस. 

त्यावरून िुला ि ेसर्ज दणेारे पत्र हलिावे अस ेर्ी अनेकदा ठरवले िोिे. र्ात्र आज 

वाईटपणा पदरी घेऊन र्ी िुला सणाांचे र्ित्व साांगणार आि.े भाऊ बहिणीच्या पहवत्र 

नात्यासाठी अनेक सण आििे. र्ात्र सांस्क िी सांवधवन साठी असिे. भाऊराया वषवभर 

भेटू नकोस. र्ात्र बीजेला  आल्याहशवाय राहू नकोस. भाऊबीजे बद्दल अशी एक ओवी 

प्रहसद्ध आि.े प्रत्येक नात्यासाठी सणाांर्ध्ये िास जागा आि.े पिी पत्नी साठी पाडावा. 

आई र्ुलगा साठी कोजाहगरी पौर्षणर्ा, वडील र्ळू याांच्या साठी धनत्रयोदशी प्रहसद्ध 

आि.े 

सणाांच्या उत्सवी वािावरणार्ुळे, जीवनाि या सणािून विद ू धर्ावचे सांस्कार 

िोिाि. जे पुढच्या हपढी कड े पोिोचवल े जािाि. िल्ली नवीन वषव इांग्रजी कॅलेंडर 

प्रर्ाणे जानेवारी र्ध्ये सुरु िोिे व िुम्िी आधुहनक लोक पाटी करून सिली काढून 

नवीन वषावची सुरुवाि करिा. आपण िरांिर चैत्री पाडाव्या पासून र्राठी र्हिसयाचे 

पांचाांग वषव पाळायला िवे. जानेवारी पासून वषवभराचे सण र्राठी र्हिसया नुसार कस े

साजरे करावया बद्दल एक लोकगीि आि.े त्यानुसार िू  वषवभर ि ेर्ित्वाचे सण साजरे 



 

कर. पाडावा. रािी ददवाळी, नवरात्र दसरा, व सांक्राांहि साजरी करीि जा. धर्व 

सांस्काराांची व र्ानहसक प्रगिी साठी िे आवश्यक आि.े सवावनी एकत्र जर्ावे, 

हवचाराांची दवेाणघेवाण करावी. हनसगावचे बदलिे रूप बघावे. िा सणाांचा ििूे आि.े 

सण सािळीला हवसरू नको. 

 

िुझी अक्का 
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८७हवश्व र्ोहिनी 

 

 

हवश्व रूप ि ेएक र्ोहिनी पडणारे र्ोिक हचत्रच असिे. अशी कल्पना करा, अस े

म्िणिाि परर्ेश्वर एक लिरी हचत्रकार आि.े त्याच्या कड ेएक र्ोठी रांगपेटी आि.े त्या 

रांग पेटीिील रांग र्धून एक वेगळाच सवावना आवडले असा रांग ियार करायची त्याची 

इच्छा आि.े म्िणून िो वेगवेगळे रांग हर्सळून नवनवीन रांग करिो. र्ात्र त्याच्या 

सांपूणवपणे पसांिीला उिरेल असा रांग िो अजूनपयांि बनवू शकला नािी. 

आकाशाच्या पुढे व हश्चक ग्रिर्ालेच्यािी वर परर्शे्वराची हचत्रशाळा आि.े हिथे 

िो हचत्रे काढिो. रांगविो, वस्िू बनविो, रांगविो. र्ात्र त्याच्या पसांिीला न उिरणारी 

हचत्रे व िेळणी िो प थीवर सोडून दिेो. म्िणजे िो अवकाशाि सोडिो. िी हचत्रे 

वाऱ्याने उडून प थ्वीवर येिाि. हजथे बसून दवे हि हचत्र ेघडविो. दरूचे िे रठकाण िसे 

अज्ञािच आि.े उगीच काल्पहनक भावना बाळगावी, श्रद्धा ठेवावी, िसे कािीसे अज्ञाि 

असिे. इिके अज्ञाि दक त्याच्या अहस्ित्वाबद्दल शांका यावी. नजरेला न ददसे न हि 

द ष्टीला जाणवणारे रांग. चाांगल्या ग्रादफटीि,शाळे बाजूचा वभिीवर र्ांददराच्या 

आसपास नुकत्याच हलिायला हशकलले्या र्लुाांच्या घराच्या वभिीवर हि दवेहचत्रे 

असिाि. स्विः रांगवलले्या दवेाच्या पहिल्या हचत्राने आदर्ने सफरचांद िाऊन जग 

बदलल.े 

या हनसगव हचत्रकाराचे हचत्र बघायला गदीपासनू दरू जाऊन बघा. एिाद्य 

िेड्ािल्या नदीवर भटे ददली दक बघा. नारळीच्या झावळ्या, केळीची पाने, 

कदवळीची फुल,े भािाची शेिी. िेरड्ाची रांग, जणू र्िर्ली भरिकार्. सोंडनेे पाणी 

उडवणारा ित्ती, पाण्याि डुबणाऱ्या म्िशी. ओल्या वस्त्राने कपड े धुणाऱ्या सुांदऱ्या, 

ओले केस ओली वस्त्रे. पाने फुले, अनेक रांगाची र्ािी. पाणघोड,े गाढव,े पिी, िुळशी 

व ांदावन, झोपड्ा. शेिे, घोड,े जलाशय, त्यावर िरांगणारी एिादी नाव, झाडावरची 

घरटी. पान कर्ळे, र्ांददराची गोपुरे, त्यावरील निी सभार्ांडप, कीिवनकार भक्त 

त्याची वीणा, त्याची पोथी, त्याची पगडी, आवारािील सिरांजी, रांगीि झुली. 

घालिलले्या बैलगाड्ा, दवेालयािील हशल्पे र्िूी. त्या हनजीव र्ूिीच्या चेिऱ्यावरचे 



 

भाव, दवे हशल्पकाराच्या बोटािून घडिे, वठविो. अांगरिा, गळ्यािील र्ाळ, फळाांचे 

रांग, कवलगडाची रांगसांग रांगाची उधळण, र्ाांडणी असिे. या हवश्व र्ोहिनीि र्ुांगी 

पासून ित्ती डायनोसॉर पयांि सवव कािी असिे. टपोरे काळे डोळे, पािळ ओठ, गजरे 

र्ाळलेल ेकेस, र्ुकुट, सवव निरे जार्ाहनर्ा दवेाने रचललेा रांगवललेा असिो. कल्पने 

पलीकडचे व अपेहिि असलले ेव नसलले ेसववच या हवश्वाच्या पसाऱ्याि आि.े पसारा 

असूनिी सुांदर आि.े झाडावरचे पिी बघा, झाडावरचे एिाद ेफळ वरून रांगीि ददसिे 

पण पिी िे आिून अलगद िािो. त्या पक्षयाची चोच, िो त्याची हपल्लां जणू कापसाचे 

रांगीि चेंडूचा वाटिाि. दवे अजब कलाकार असिो. नानाहवध कुां चल्याने रांगलेली 

त्याने जी हचत्रक िी केली िी पूणवपणे त्याचीच र्जी असिे. एकाच रांगाच्या हवहवध 

छटा, पाांढऱ्या -काळ्या रांगाची िोलून र्ापून केलेली परेणी, ककवा फक्त बाह्यरेिा, 

प्रकाशरेिा, दवेाने रांगसार्थव आजर्ावण!े टेकड्ार्ध्ये झाडाांर्ध्य ेदडलले्या झऱ्याि िो 

दधू र्लाईची उधळण करिो. कधी नदीला िो दधूगांगा बनविो कधी शेवाळ्याची 

हिरवी नदी करिो. 

लिान कोवळे बालक िे चाांदीच्या र्ुठीची काठी घणेार. आजोबा दोसिी हचत्र े

िोच रचिो, िो त्याच्याच कलेचा प्रवास असिो. 

प थ्वी विवची पिाट, रोजची सकाळ, हि दवेाची जणू रांगशाळा असिे. िजार 

लोलकाांच्या झुबरािून सूयावचे दकरण िो पसररविो, िसिो व िे हचत्र पसुून सदु्धा 

टाकिो. 

ये कौन हचत्रकार ि?ै 

एिाद्या ग हिणीच्या घरी दिेील दवे हचत्र काढि बसिो. शेवया, कुरडया, 

इडल्या, चपात्या, करांज्या, पत्रावळी, केळीची पाने, र्ाठ पांि,े हिच्या राांगोळीकड े

बघा, िो गाहलचा कासव चांद्र सूयव, अठरा चौकी व ांदावन िी कलाच असिे. 

वारली,हचत्रकला, िािर्ागावर हवणल्या जाणाऱ्या वस्िूांवरची हचत्रे, दवेच जर िी 

कल्पना या कलाकाराच्या डोक्याि घालिो. ग हिणीचे अांगण, वपपळ पार कट्टा, 

सभाग ि, कर्ानी, नर्षिका, हिची घुांगुर र्ाळ, ये दकसी कवी दक कल्पना का चर्त्कार 

ि!ै 
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नाव झाले एक दोन हचत्र काढली दक र्ानव अिांकार करिो. र्ी र्ोठा हचत्रकार 

झालो असे सर्जिो. बहिसाांनी कपाट भरिो. स्विःला गे्रट सर्जिो. िो दवे र्ात्र 

हनरपेि पाने कार् करीिच राििो.  

दवेाच्या िािाि रांग िबक  असिे त्याि िो ट्यूबर्धून रांग ओििो. चाांगल े

एकजीव करिो.व कुां चल्याने रेिाटने सुरु करिो. कॅनव्िॉस एझोल वर (हचत्र 

सोपानावर) स्टॅसड लावलेला असिो. र्नासारिे जर्ल े नािी, प थ्वीवर सोडून दिे 

वषावनुवषे दवेाचा िा िळे चालू आि ेम्िणून िर परफेक्ट पसवन नेव्िर एहक्सस्टस  

आयहडयल हसच्युएशन नेव्िर एहक्सस्टस 

दवे हिर्ालयाि जािो. बफावच्छाददि हिर्हशिरे त्या वरची बफावची चादर, 

त्याच कोरा हचत्रफलक असिो िो सुरुची झाड,े सूयवदकरण,े पिी रेिाटिो. काय वाटेल 

िे करून हचत्र सुरु करिो. र्ाणसा सारि ेचर्कणारे हशिर एिादा जलाशय, दवेदार, 

सुरुची झाड,े दवे रांगविो. बफाविून जाणारी रेनहडअर ची गाडी, सांिाक्लोज, हि 

दवेाचीच रूपे आििे. 

"जे वपडी िे ब्रह्माांडी" त्यारु्ळे दवेाच्या हचत्रकलेि सववच आले. हवहवधिा 

नावीसय, हवश्व र्ोहिनीिील अगहणि रूप,े असिाि. नदीला र्ािा म्िणिाि. त्या 

र्ािेचे उपकार स्र्रून दवेाने नदीचे हचत्र हवशेष र्न लावून रांग भरून बनवलले े

असिे. पोटे्रट िस्वीर बनवलेली असिे. र्ावळिीचे रांग िर दकिी हवहवध असिाि. जण ू

हचत्रकाराची रांगपेटी कलांडलीय. 

दवेाचे र्नाि पुराणकाळापासून रांगकाला सजिेय. जुसयाकाळाचे फोटो आठवा. 

हनळा पडदा, फुलदाणी, पुढे डोळ्याि क िाथव भाव घेऊन उभे प्रेर्ळ कुटुांब. सावल्या 

रांगला जग िुच्छ लिेाि, म्िणून त्या दवेाने क षण सिा या रूपाि कला रांग धारण 

केला. आठवणींची हचत्रे स्वप्ाची हचत्रे, िर पुराणकालीन दरबाराची आठवण दिेील 

अशी असिाि. उांच सर्यानी रत्ना राशींनी प्रकाहशि िे दरबार दवेाने जणू एक स्वप्ाचां 

असिे. दवेाला हवश्वाची हवश्वर्ोहिनी पडिे व िो हवश्व बनविो. दक हवश्वर्ोहिनी िचे 

कळि नािीसे िोिे? 

  



 

८८ जड झाल ेओझे. 

 

 

बेडी, लोढणे, अडथळा, अडगळ, ओझ,े सांसार पाश म्िणून आपण सांसाराचे 

भावबांधनाचे ओझे वािि राििो. िी फेकणे आवश्यक जरी वाटली, िरीिी िे टोचणारे 

नािेसांबांध घेऊनच दफरिो. सांस्कार सुटि नािीि. व िडजोड झेपि नािी. र्ग िे घर 

जपण्याचा िटाटोप का केला जािो? कळि नािी. घर आविवन पसारा फेकवि नािी. 

कारण त्या भोविी स्त्री उगीचच गोफ गुांफिे. पसाऱ्याि रर्िे. जीव दक प्राण अशा 

पसरर्य घराि गुांिलेल्या स्त्री ला र्ात्र बघेर करायला पुरुष एक िण पुरिो. एक 

कारण पुरिे. कधी िरी हवनाकारण िो िसे करू शकिो. कारण िो पुरुष असिो. स्त्रीने 

घर सोडले िर सांयुहक्तक कारण सदु्धा हवनाकारण ककवा िलु्लक कारण ठरिे. र्िरे 

म्िणजे "जो पयांि नवयावच्या घरी परि जाणार आिसे िो पयांि कधीिी केव्िािी भरपरू 

रािा, र्ात्र नवरा सोडून येशील िर िेव्िा ि ेघर िुला बांद िोईल, म्िणजेच िो दोसिी 

कड ेबेघरच! 

एकर्ेकाांची उणीदणुी काढणे म्िणजे नािेसांबांध का? जी व्यक्ती नािी हिच्या 

चुगल्या करण े ि े र्ािरेी सासरी कॉर्न असिे. िसे पाििा, र्ािरेी िरी आधार कुठे 

असिो? असिाि फक्त रम्य स्वपे् व पुरािन कालीन आठवणींची नाणी जी 

विवर्ानकाळाि व्यविाराि, कालबाह्य झाल्याने चालिच नािीि. फेकली जावीि 

अशी! स्विःच्या घरािील अनुर्ानावरून इिराांचे काय बोलायचे? पण लाांड्ा 

चादरीिून कािी गोष्टी िर कळिािच. 

िोलीि एिादा पुिळा,असावा असेच असलेल े र्ाणूस सदु्धा बाई साांभाळिे, 

पुरुष र्ात्र िरहुन्नरी िरकाम्या स्त्रीला सदु्धा फेकून दिेो. बायकोचा अपर्ान करून 

अस्वथ झालेला नवरा फारसा आढळि नािी पण त्या अपर्ानाने िूप अवघडललेी िी 

जिर्ी अवस्थेि फडफडि असिे. राििे. 

पाऊल थकल ेर्ाथ्यावरिी जड झाल ेओझे 

हजवलगा राहिल ेरे दरू घर र्ाझ.े 

सववस्व अपूवहन झाल,े ररकार्ी िरी 
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र्ाझ्या घराि र्ी पाहुनी बनल ेआि े

जाळावयासी उठून जेव्िा सांसारािून जाशी गडनी 

येहि नराधर्िे नवीन बळी घेऊहन  

र्ाझी कहविा शेिाि जािे, 

पावसािून जािाना 

हिला छत्री नको दक इरल े

हनळे आभाळ पुरे म्िणिे. 

 

नवरोबा त्याांचा सलर्ान िान झालाय का? दक फक्त स्वाथव?  

ज्यसय फसवणुकीच्या आठवणी आठवून जीव जाळिो. हशवाय उद्या परि ि ेसुरु 

िोणार नािी याची हि िात्री नािी. र्ाझे त्याांच्यावर प्रेर् आि ेपण िे लिरीने उठून 

जािाि. घरी त्याांनी परि यावे िा अिांकार नािी. त्याांना रेअलाईस व्िावे. 

पिी पत्नी और वो भी व िी यार्धील एकाच गोष्ट िो हनवडू शकिो. रात्रभर 

हचत्रहवहचत्र स्वप् पडिाि. 

1 परीिा चाल ूआि ेआहण प्रश्न पहत्रका दािवणार नािी िुम्िी र्नाने उत्तरे 

हलिा. "परीिक र्लाच दर् दिेाि" "र्ी हलिीन पण र्ग िुम्िी र्ला नापास कराल" 

र्ी िो त्याच्या साठीच ि ेचाललेय. परीिक िसून िुनशीपण ेम्िणिाि. 

2. बॅग चोरलां गेली म्िणून र्ी दफरिेय. नवरा बिीण सववजण स्विः च्या बॅग 

जवळ धरून बसल े आििे. र्ाझ्या बॅग र्ध्य े चाांद पिीचा नेकलेस आि.े जुसया 

आठवणींची बॅग िरवली ? दक बाकी कुणाचेिी एकवढे नुकसान झाले नािी जेवढे र्ाझे 

झाले. 

र्ला प्रसांगी र्न कठोर करायला िव े जस े पूवी केल.े एका हवहशष्ट िणी िी 

व्यक्ती साफ र्नािून उिरिे. पुराव्यािून नवऱ्याची दवुविवणूक हसद्ध झाली. त्यार्ळे र्ी 

भाांडें म्िणून सववजण घाबरिाि. आिा त्याांची ग्यारेंरट कोणीच दिे नािी. भाांडणाि 

दरवेळी र्ध्यस्थ कुठून आणायचे? दवेानेच र्ध्यस्थी करावी म्िणून स्वप्ािच र्ी 

दवेीची ओटी भरली व िाली वाकल.े पदर पसरला आहण र्ाझ्या िािाि लाह्या बत्तास े

दधुाची हपशवी दवेीकडून प्रसाद म्िणून अली. र्ात्र त्या हपशवीला घाण लागली िोिी. 

िािी धनुषय ज्याच्या, त्याला कसे कळावे, हृदयाि बाण ज्याांच्या त्यालाच दःुि 

ठावे. आपणच आपल्याला कधी कधी अनोळिी वाटू लागिो. घरासकट. वाळलले्या 



 

काड्ाांिून, सुकलेल्या पानािून पिी घरे बाांधिाि. र्ािी घागे, याांनी दकड े घर 

बनविाि. फाटकी गोणपाट, नारळाच्या झावळ्या, शेण्या, याांनी र्ाणूस घर बनविो. 

जगण्याची इच्छा उर्ेद, आशा या गोष्टी त्याला त्या कष्ट करण्याला प्ररेणा दिेाि. कधी 

कधी र्ला र्ात्र कािीच करू नय ेअस ेवाटिे. असे वाटिे, सवव प्रेरणा सांपल्या आििे. 

पांचवीस वषव पूवी जे ग िीिक धरून गहणि बनवले िे ग िीिक चूक असल्याने चुकल.े 

अर् िा प्रीिर् म्िणिाि िास जीवनाचा कोपरा कुवराच आि.े "र्ेरी वजदगी र्ी 

अजनबी का इांिजार ि"ै िा इांिजार कदाहचि िो दवेाचा असेल, ककवा र् त्यूचा दिेील 

असू शकेल. 80 वषावच्या सासूने हिच्या जगण्याच्या लालसेपोटी, सवव सुनाांना र् त्यूच्या 

दाराि ढकलण्या इिके, छळले. टणक िोत्या त्या, म्िणून त्या रटकल्या, र्ी फसल ेव 

जीवनाची, उर्ेद घराची ओढ सुद्धा हथजली. 

र्ाझ्या कोवळेपणाचा,अननुभवीपणाचा, या घरी, सवावनीच फायदा करून 

घेिला. कोवळ्या पानाांना चुरडावे िसे र्ाझे र्न दिुावणे िा सासूचा छांद िोिा. 

ददवसरात्र दरूदशवन वरच्या विसाचारी र्ाहलका पाहून त्या हबथरल्या िोत्या. हशवाय 

िल्ली म्िािाऱ्याने सिानुभूिी हर्ळिे िी वेगळीच. सास ू स्विः हर्टक्या र्ारून 

जेवल्यानांिर जेवणाच्या िाटावरच भाांडण काढण ेिा त्याांचा आवडिा टाईर्पास िोिा. 

कधीिी गोडी गुलाबीि त्याांनी र्ला जेवू ददल े नािी. सासू म्िणजे सारख्या सूचना. 

सारिी विवि, सारख्या आज्ञा ! व सनू म्िणजे सनु्न झाललेी गुलार्. 

िजारजबाबीपणाने उिाणे गाणी, बनवून र्ी वािावरणाि रांग भरि िोिे, िोपयांिच 

र्ी त्याांना िवी िोिे. जसे छोटासा बाळ आर्च्या घराि आला. बाईला आजी बनवून 

गेला. या या आजीबाई या या या. पण र्ाझा प्रश्न र्ी साांगिाच त्याांना र्ी नकोशी 

झाले. र्ी कधी जािे असे वाटू लागल.े कारण नािी फक्त आनांद व्यक्त करण्यापुरिी 

िोिी. नवयावच्या त्रासाचे वणवन त्याांना र्ाहिि िोिे. पण त्याांना त्या कड ेदलुवि करायचे 

िोिे. त्याांनी र्ाझ्याकड ेदलुवि केल ेसांध्याकाळ झाली. पिी दकलहबलाट करीि जेव्िा 

आपापल्या घरट्याकड ेजाऊ लागल ेिेव्िा वाटल.े र्ाझे घर स्विःचे कुठे आिे? या घरी 

र्ी स्वयांपाकीण, र्ोलकरीण आि.े या घरी र्ी सिी नािी, िो र्न दसुरीचा! सासून े

िुशीने व िुनशीपण े दसुऱ्या सिीला र्ाझ्या जीवनाि आणले. वर त्या पिी -पत्नी-

वो  नात्याची भालावणांच केली. सांसार बद्दल बोलायचे िर ि े घर सासूचे, ि े घर 
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सविीचे, ि ेघर नवयावच्या र्ैहत्रणीचे िोिे. र्ािरे बद्दल बोलायचे िर िे घर भावाचे 

वाहिनीचे, व सर्ाजाला घाबरणाऱ्या आई वहडलाांचे िोिे. 

र्ी दोसिी घरी पाहुणीच िोिे. 

राहिले दरू घर र्ाझे 

िीन बाय सिा फुटाचा पलांग सदु्धा र्ाझा नव्ििा. आजारी असिाना. 

िापािसुद्धा हिथे हनजायची र्ुभा र्ला नव्ििी. त्या घराची र्ालकीण सासू िोिी िी 

हनजेपयांि र्ी हनजू शकि नव्ििे. 

स्त्री हि दवेी आि ेअस ेम्िणिाि. स्विः च्या र्लुाांना जपणारी स्त्री दसुऱ्याच्या 

र्ुलाशी वाईट वागू शकिे. त्यारु्ळे अहधक हवचार केला िर वेगळेच सत्य ददसिे. 

हबरबलाच्या गोष्टी सारि,े र्ाकडीण स्विःच्या स्वाथावसाठी स्विःच्या हपल्लाच्या 

डोक्यावर पाय दऊेन उभी राििे. र्ाकहडणीची जगण्याची इच्छा इिराांच्या र्रणाला 

कारणीभूि िोिे. 

काय साांगू सि ेसासुवास कास 

वळचणीची वासा ;लगे ठसा ठसा 

आिा हवचाराांचे, चाांगुलपणाचे, सांस्काराांचे सांसाराचे ओझे सदु्धा जड झाले आि.े 

                                 

  



 

८९वानवळा 

 

र्ािरेहून सासुरवाहशणीला पाठवली जाणारी भेट- भटे पटेी म्िणजे िाऊ 

वानोळा िोय. वनोळ्याि कािीिी अस ूशकिे. कणसे, पापड, कुरडया, पुऱ्या, दशम्या, 

हचवडा,भडांग, लाह्या, काकवी गूळ, पेढ,े वड्ा चकल्या, र्ध्यसिरी आईच्या िािाच्या 

लोणच्या बद्दल वाचल.े िी कहविा - 

लोणच्याच्या बाराणीला जािा येिा पाहू 

र्ुरललेी र्ाया आई िुझी रोज िोंडी लावू 

लोणच्याची चव िोंडाला सटेु पाणी 

र्ाऊलीच्या आठवणीने डोळ्याि रोहिणी 

जेथवर िुझी काया िथेवरच र्ाया  

र्ािरेच्या वाऱ्यासांगे िुझ्या प्रेर्ाची ग छाया  

लोणच्याच्या बरणीि गच्च भरला आठव 

र्ाये िुझी फक्त आिा िशुाली पाठव 

 

आईच्या िािाची चव प्रत्येकालाच जसर्भर आठविे म्िणून िर प्रहसद्ध 

लोणच्याचे नाव र्दसव रेहसपी" आई ची पाकक िी असे आि.े 

आईच्या िािाच्या वरणभािाला सदु्धा अर् िाची चव असिे. हिचा िो भािाचा 

घास िुपाने चकचकीि झाललेा असिो. हशवाय त्या घासाने बटाट्याच्या फोडीचे 

र्ोरपीस डोक्यावर िोवलेल ेअसि.े केळीच्या पानावरचे जेवण चाांदीच्या िाटािील 

पांचिाराांदकि हूनिी श्रेष्ठ . हिरव्या पाचूच्या हिराव्िा श्रावणाि वेगवेगळ्या सणाांर्ध्य े

र्ािरेची आठवण गुांफललेी असिे. र्ािरेहून कपड े लत्ते यावे या बरोबर आईच्या 

िािाचा िाऊ यावा िीच प्रर्ुि इच्छा असिे. प्रत्येक व्यक्तीच्या िािाची चव वेगळी 

असिे. बालपणी प्रथर् िाल्लेल े पदाथव ि े दीघवकाळ स्र्रणाि राििाि. व म्िणूनच 

र्ािरेचा िाऊ िा जास्िी हप्रय असिो. 

जेवणाच्या सहिि जािे िे साहित्य त्यारु्ळेच लोकसाहित्याि वानवळी, श्रावण 

पारी, र्ािरेची सयािारी, डबे, याला िूप र्ित्व आि.े अांगणािील फुलाांचे गजरे, 

कैऱ्या,फळे, पेरू,भाज्या घरचा िरवस, शाळू, बेसनलाडू, परसािील भाजी, अळूवड्ा 

श्रावणािील वानवळा वषवभर आठविो. 



 रानफुलाांचे थव े

                       

९१दधूावरची साय 

 

 

बचपन के ददन क्या ददन थे 

र्ाझी नाि गावाहून येणार म्िणून र्ी िुश िोिे. बऱ्याच ददवसाांनी घराि 

दपुटी, बालोिी,त्या बाललीला बघायला हर्ळणार िोत्या. लिार्ुळां बरोबर वावराने 

म्िणजे सुिाची ठेव असिे. र्ाझ्या डोक्याि उद्याची स्वपे् िोिी. नािवांड े येणार दक 

आई म्िणजे चैिसयाचा झरा बने. आजीच्या सरुकुिलेल्या िािाि दिा ित्तीचे बाळ 

चढेच र्ी सदु्धा िूप िुश झाले. परांिु अचानक कािी कारणाने नािीचे येणे रद्द झाल.े 

िल्ली कुटुांब छोटी असिाि. एकाच र्ूळ त्या भोविी घाईच्या घालणारे िहेलकॉप्टर 

पेरेंट्ट्स, त्याांना नािीला र्ाझ्या कड े पाठवायला नको वाटि िोिे. र्ी हिरर्सुल.े 

नाराजी घालवायला र्हैत्रणीकड े गेल.े िी म्िणाली. "अग सुटलीस, िागर्ूि काढि 

काळ वाया गेला असिा. त्याांना काय पाळणाघर िवेच. र्ाझे सांस्कार र्ात्र घराि 

रार्ाऱ्याांचेच िोिे. वडील नेिर्ी म्िणि, घर जपावे.  

पापाची वासना नको दावू डोळा 

नको र्ज कधी पररस्त्री सांगिी 

जनािून र्ािी उठिा भली 

िुकारार् र्िाराजाांनी सर्ाजाला ि े हशकवल े आि.े म्िणून िर त्या र्ाउली 

म्िणिाि. त्यारु्ळे र्ला घर , कुटुांब, सवावसाठी कष्ट करावेस े वाटिे. ट्रीपला जाणे, 

हसनेरे् बघण,े र्ॉल र्ध्ये दफरणे िा एकर्ेव आनांद वाटि नािी. पूवी शेजार दोन 

घराांची उघडी दारे, आि िेळिी स्नेिल वारे, असा अस.े िल्ली शेजायाांचे बाळ वषाविून 

दोनदा नजरेस पडिे. कुणीिरी लिान र्ुलाला जवळ घ्यावे, त्याच्या जवळवरून िाि 

दफरवावा अस े दकिीिी वाटल,ेिरीिी िे शक्य नसिे. लिान र्ुलाांशी िेळण्याि 

बालपणाि असे काय असिे? बालकाांर्ध्य े आपण पूणवपणे रर्ून जािो. त्याचे 

हनरागसपण िे प्रश्न त्या बाललीला, िो िट्ट, िे रडण,े या सवाांची एक ओढ असिे. 

प्रत्येक र्लू वेगळे असिे. व प्रत्येक र्लुाच्या रूपाने आनांद येिो. बालपण र्ागे सोडून 



 

आलेल े  व द्ध, िरुणाईि रर्णारे िरुण व र्ध्यर्वयीन सवावनाच बालकाांशी िेळायला 

आवडिे. स्त्रीची र्ूिी िािािल्या बालहशवाय पूणव िोिाच नािी. 

एका रठकाणी नािवांडाांना दधुावरची साय म्िटल ेआि.े पु,ल. दशेपाांडहेन म्िांटल े

आि.े त्या प्रर्ाण ेचड्डी न घालिा आपल्या घरी डोकावणारे शेजाऱ्याचे र्ूलपण िूप 

आनांद दिेे. "फुला रे फुला िुला वास कुणी ददला " िा प्रश्न घेऊन त्याांच्या घरी 

शेजाऱ्याांचा र्ुलगा येई व पलुांना उत्तर दिेा आल ेनािी दक "आजोबा नापास झाल"े 

असे म्िणि असे.लिान र्ुलाांचे प्रश्न सदु्धा गर्िीशीर असिाि. 

जांगल जांगल बाि चली ि ै 

पिा चला ि ै

चड्डी पिने के फुल हिला ि ै 

या ओळीने बालपण आठविे. आपल्या बालपणी काटूवसस नव्ििे दक बाबी डॉल 

नव्ििी. पण िरीिी िे बालपण िूप आनांदी करणारे आजी आजोबा िोिे. टेडी हबअर ने 

भरलेल ेघर नव्ििे. पण गोष्टींनी भरलले ेअांगण िोिे. टीव्िी गाण्याच्या कॅसेट नव्ित्या, 

पण हचत्राांची पुस्िके, िेळ, वाचनालये िोिी. िेळायला िूप सवांगडी िोिे. भावांड े

िोिी. त्याांच्या बालपणाबद्दल कधी िरी आजोबा साांगायचे दक आम्िी सयाजीराव 

गायकवाड र्िाराजाांकड े बडोद्याला हशकलो. आम्िी गरीब आजोबाांची नािवांडे 

आिोि. िुम्िी श्रीर्ांि आजोबाांची नािवांड े आिाि. र्नािल्या र्नाि र्ुरर्रेु काहून 

अभ्यास करायचो. िुम्िा र्ुलाांना अभ्यासाला र्ड िवा असिो. आई वडील नािी 

म्िणून आम्िी िूप रडायचो. िुम्िाला आई वहडलाांना सोडून आधी र्ुांबईला व नांिर 

परदशेी पळायचे असि.े आजोबाना नािवांडाांशी िेळायला िूप आवड.े ददवाळी व र्े 

र्ध्ये सवव नािवांडाांनी एकत्र जर्लेच पाहिजे िा त्याांचा दांडक िोिा. गात्रे झडझडून 

सळसळणारे िेळ िोिे. 

जुसया हपढीिील नािवांडाांचे कौिुक करायला हर्ळाले, आपल्या हपढीला 

नािवांडाांशी फोनवर बोलून सर्ाधान र्ानावे लागिे. जुसया हपढीिील चार र्हिन े

शाळेला सटु्टी अस.े िेव्िा िरी सुट्टी व िऱ्या बाललीला करायला हर्ळि असि. 

आिाच्या र्ुलाांना सुट्टीि वेगवेगळे क्लास, सांस्कार वगव अशा वेगवेगळ्या अँपॉईनर्ेंट 

असिाि. आजीआजोबाांकड ेिुांदळाची सटू त्याांना चार र्हिने सदु्धा नसावी? 

लिान र्लुाांचे बालपण आपण का हिरसकावून घेिो? आपापसािील र्िभेद, 

अहभर्ानाच्या वभिी, यार्ुळे लिान र्ुलाांना अहलप्त ठेविो ि ेबरोबर आि ेका? अशीच 



 रानफुलाांचे थव े

पटापट वषे उलटून गेली िर हि र्ुल ेपटकन र्ोठी िोिील, आहण र्ग म्िणिील र्ला 

बालपण आठविच नािी. सारिी शाळा व क्लास यािच बालपण सांपल.े 

िुर्च्या बालकाांना आजी आजोबाांचा सिवास हर्ळावा त्याांना िेळाचा आनांद 

घेऊ द्या. आिा र्ोठी िोिील घरट्यािून उडून जािील. Time and fide never 

waits. Time does not have rewind button. 

त्याांना बचपन के ददन उपभोगू द्या 

त्याांच्या बरोबर िुम्िीिी र्ुलाि र्लू व्िा 

आठवा बचपन के ददन क्या ददन थे| 

 

  



 

९२वाड्ाांचा िो काळ 

 

 

िेव्िा 1964 साली आम्िी त्या घरी रािायला गेलो िेव्िा र्ी शाळेि सदु्धा जाि 

नव्ििे. आजूबाजूला नाग साप िोिे. लाांडगे सदु्धा यायचे. र्ागे अनेक गव्िाची शेिे व 

द्रािाच्या बागा िोत्या. साबरीचे रान वाढले िोिे व र्ागे एक पडीक वावर व एक 

डबके िोिे. त्याि रात्री बेडूक ओरडि असि. िर्रस्िे िर नव्ििेच. पायवाटा िोत्या. 

ज्या पावसाळ्याि िरवनू जाि. एक राजाची आई व दगुाव नावाची र्ेंढपाळीण व 

गुरािीण  गुरां चरायला यायची. एकदा त्या दगुावबाईला पायाला हिळा लागून जिर् 

झाली िोिी. आईला गावठी औषध र्ाहििी िोिी. हिने अडाणीपणाने कणीस भाजून 

त्याची राि धूळ (फुफाटा) त्या जिर्ेि भरली िोिी. आई हिला िूप रागावली. 

डटेॉलने आईने हिची जिर् धुिली, व त्याि िळद लावली. िी बाई आईला आशीवावद 

दिे गेली. वाडा र्ग अनेक रुग्णाांना वरदान ठरला. आई औषधोपचार करी. आज 

वाटिे आईने इिक्या जणाांची सेवा केली, सवाांचे चाांगले व्िावे म्िणून हझजली र्ग िो 

वाडा का िुटावा? वाड्ा-बांगल्याचे आयुषय साधारण शांभर वषे असिे. अगदी कशािी 

दगड हसर्ेंटचा बनला असल े िरीहि ... र्ग िो वाडा का िुटावा? म्िणे आर्च्या 

आजोबाांकड ेिूप हिरे िोिे. पण बुजुगव लोक साांगि बोलि असि दक हिरे ि ेरक्तरांहजि 

असिाि. त्याांना ब्लडस्टेसड  कसवडव डायर्ांड म्िणिाि. ह्या हिऱ्याांना भाऊ बांदकीचा 

शाप असिो ि ेअसे हिरे ज्या घरी जािाि िे घर िुटिे. अांधाराििी प्रकाश पडणारे 

िेज, िे हिरे कुठे िोिे िे आम्िाला कुणालािी पढुच्या हपढीला कळल ेनािी. पण एक 

र्ात्र िरे दक त्या काळाि हसर्ेंट ची जांगले नव्ििी. एका वाड्ाचा र् त्यू िा अनेक 

व्यक्ती रेिाांचां र् त्य असिो. अांगणाि पायाि चाळ बाांधून बागडणाऱ्या अधोसर्ीहलि 

कुर्ाररकेच्या कोवळ्या पायािला चाळ िुटून घुांगरू हवस्कहळिपणे पसरावे िस े

िळूिळू आम्िी सवव स्नेिी दरू दरू पसरलो. ककवा र्नाने दरू गेलो. 

त्या वाड्ाचा र् त्य िा एका सांस्थानाचा र् त्यू िोिा. र्ाझ्या बालपणाच्या 

अनेक आठवणींचा र् त्यू िोिा. अनेक रेशर्ी गोंडदेार वस्त्राांचे धागे सववदरू उसवून गेल े

िोिे. 



 रानफुलाांचे थव े

सरकारनेच असे जुने वाड े वस्िू सांग्रिालय, अभ्याहसका,पयवटन स्थळ सेवा 

स्थळ. म्िणून ककवा असय कारणाने रािून ठेवण्यासाठी पुढाकार जरूर घ्यावा. िो 

वाडा आिा फक्त फोटोि आहण आठवणीि उरला! 

त्या वाड्ािील शेवटची ददवाळी र्ला सांपूणवपण ेआठविे. त्यावषी िाईचे लग्न 

झाले िोिे. व र्ाझे जवळ जवळ ठरले िोिे. भावाला कुणाचीिी जबाबदारी उरणार 

नव्ििी. िो िुशीि बसला िोिा. त्याची बायको बाळांिपणाला गेली िोिी. 

फराळ िोिाच आम्िी अांगणाि पणत्या लावायला गेलो. भाऊ म्िणाला," 

आटपा आपण फटाके आणायला जाऊया." 

र्ी पटकन ियार झाल.े हपवळ्या पांजाबी सूट र्ध्ये र्ाझे रूप साहजरे ददसिेय 

अशी लाांगुलचालन र्ार्ींनी केली. भावाला म्िटले, चल, र्ी चपला घालून येिे" 

पण हनघिाना  चपलाच सापडनेाि. भाऊ घाई करायला लागला,व म्िणाला, 

"चल हबन चपलाांची!" र्ला िरेिर त्याचे िे बोलणे आवडल ेनािी, पण ददवाळीच्या 

आनांदाि र्ला िास कािी वाटल ेनािी. र्ी िशीच हबन चपलाांची दगडावरून चालि 

फटाके आणायला गलेे. पायाला दगड टोचि िोिे. 

परि आलो िर सववजण वाट बघि िोिे. जेवायला आईने हबरड ेघालून पुलाव 

केला िोिा. िांडोबाची सवावनी पूजा केली. दवेाला नर्स्कार केला. फटाके उडवायला 

जायचे म्िणून भावाच्या जवळ गेल.े त्याची फटाक्याची हपशवी िूपच जाड वाटली 

म्िणून उघडून बहघिले. त्या हपशवीि र्ोठ्या भावाने र्ाझ्या चपला लपवून ठेवल्या 

िोत्या. र्ी चालि गावाि अनवाणी जावे म्िणून ह्याने अस ेकेले असले का? र्ी र्नाला 

जाऊ द"े गफलि झाली असेल " असे सर्जावून पुसिा त्या सुांदर ददवाळीच्या आनांदाि 

रर्ल.े 

त्याकाळी रेहडर्ेड ददवाळी नसे. स्विःच्या घराचा फराळ, घरी बनवलले ेउटण,े 

सुांगांधीि अभ्यांग, र्ािीच्या पणत्या, राांगोळ्या, फुल,े गप्पा, पत्त,े गाणी परवचे म्िणण,े 

नािेवाईकाांसोबि दवेदशवनाला जाणे, ह्यािच कुटुांबाि सववजण सांिुष्ट असायचे. उठसुठ 

र्ॉल र्धून िरेदी यात्रा न करिा, ददवाळीची वाट बघण्याि आनांद र्ानला जाई. 

सणाला वाड ेि ेएक साांस्क हिक सांस्थान असे. भारदस्ि व िानदानी आब व र्ाणसाांचा 

राबिा वाड्ार्ध्ये असे. "भला उसकी साडी र्ेरी साडीस े सफेद कैसे?" अस े

िवे्यादाव्याांचे ईषेचे ददवस नव्ििे. दक क-क -क च्या दरूदशवनच्या र्ाहलकाांर्ुळे 



 

पाळलेली व्यथव हबनडोक करर्णूक नव्ििी. गाणी, भजने, डोिाळे कौिुक गीिे, पाळणे, 

अांिािरी ह्या हनर्वल आनांदाचे ददवस िोिे. 

रात्री गल्लीिील सवव लिान र्लु े र्ाझ्या वडील दादाांजवळ जर्ली. दादाांनी 

सवावना सुांदर गोष्टी साांहगिल्या. र्ाझ्या दादाांची "टेल ऑफ टू हसटीज" ची गोष्ट र्ीिी 

ऐकि बसल ेिोिे. भाऊ थोडा िट्टी व लाडावललेा िोिा. िो म्िणाला, " हिचे कशाला 

लाड करिा? स्वयांपाक घराि कार् करायला पाठवा " 

दादा म्िणाले, "र्ाझी झाशीची राणी आि ेिी" अरे , पुढच्या वषी ददवाळीला 

सासरी जाईल" 

लक्षर्ी पूजनाला अनारश्याांचा नैवेद्य केला, दवेाांची पूजा अचाव केली. आईने 

गोरगररबाांना नोकराांना फराळ ददला. र्ाझ्या वाड्ाच्या ओटीवरून कुणीिी सवाषण 

ओटी भरून न घेिा गेली नािी. बाळाच्या टाळूवर िेल टाकायला आई सदा ित्पर 

असे. सािाि लक्षर्ी िोिी र्ाझी आई! 

आईने र्ला हिची नऊवारी नेसवली. "पुढच्या वषी र्ाझी लेक सासरी रािील" 

आईच्या र्नाि असलले्या र्ाझ्या भावी पिीबद्दल आईने लाडाि हचडवले. स्वप्ाांचे 

ददवस िोिे. अांगणािील प्रत्येकन प्रत्येक फळ झाडािाली ददवा -पणिी-िेलवाि 

नािीिर हनरांजन िेवि िोिेच िोिे. अस ेवाटि िोिे. आकाशािील चाांदण्याांचां आज ह्या 

जहर्नीवर उिरल्या आििे. सववजण र्ाझे कौिुक करि िोिे. 

बेबल म्िणून एक र्ासा असिो. िो जर िुम्िी कानाि ठेवलाि िर प्रत्येक भाषा 

सर्जिे. र्ला प्रेर्ाची भाषा सर्जली. वाड्ाला पण हनयिीची भाषा सर्जली असिी 

िर आज पुण्याि, नगरला, नाहशकला सािाऱ्याि वाड ेसांस्क िी रटकली असिी. 

त्याच वषी वाडा पडून हिथे सुांदर टॉवर बाांधला गेला. र्ला वाटल ेिोिे, आपण 

त्या वाड्ाि वाचनालय बनवावे. भावाने ज्यावेळी िो वाडा िोंडाला िेव्िा िो िरेदी 

करावा, जिन करावा, र्ात्र र्ाझ्या कड े पैसे नव्ििे. आिा त्या रठकाणी गेल्यावर 

र्ाझ्या अश्रुनी त्या पाण्याने भरलले्या डोळ्याांसारिी िुडुांब भरललेी हविीर, चाक व 

रािाट फक्त हिथे आि.े आजूबाजूच्या उांचउांच टॉवसवनी त्या र्ॉल हन जीव दडपिो. 

िरेदीला पसैे नसिाि, दफरायची भीिी र्ॉल र्ध्य े वाटिे. िे सांस्कुिीक सांस्कार 

जपणारा िो बांगला कधीच उांच टॉवर िाली जर्ीनदोस्ि झाला आि.े झाडाांना कधीच 

दरू करून लाकड,े विारीि वगव करण्याि आली आििे. पयाववरणाचा, वसुांधरेच्या साथव 



 रानफुलाांचे थव े

आहण र्नःपूववक हवचार कोण करणार? एक ददवस सवावनाच हि श्रीर्ांिी जग सोडून 

जायचे आि.े कौलारू घर आिा फक्त र्ाझ्या वाड्ाच्या र्नािील आठवणीिच उरल े

आि.े फोटो र्ध्ये पुस्िकाांर्ध्य,े कािी गावाांर्ध्ये,प्रवासवणवनार्ध्ये अजून अस े वाड े

जपणाऱ्या आदशव पारांपररक त्या अनार् पयाववरवादीना लाि सलार् आहण त्या 

नसलले्या वाडयाांना सलार्! आहण िुटलले्या वाडयाांना श्रद्धाांजली! 

  



 

९३ वाचि ेव्िा. 

 

 

पुस्िके वेगवेगळी, विवर्ानपत्रे, पत्रके, साप्ताहिके,वगैरे हलिाणािून लेिक 

सांपादक हवचार पेरि असिाि. ि े हवचार सववदरू पसरले पाहिजेि, वाचले गेल े

पाहिजेि. त्याांच्यावर चचाव व्िावी. कार्ार्ुळे िल्ली वाचायला वेळ हर्ळि नािी हि 

सबब पुढ ेयेिे. पुढची सबब पुस्िके िािाि घ्यायला गाडीि जागा हर्ळि नािी.  

द क्श्राव्य र्ाध्यर्ार्ुळे हलहिि शब्द कर्ी झाले आििे. र्ग लेिकाांनी हलिायचे 

कशाला? टीव्िी कसा िो बघण ेइिर कािी करिा करिा शब्द कानी पडिाि. र्ाहलका 

बघिा बघिा कार् े करीि भाजी हनवडिा येिे. त्यारु्ळे हलहिि पसु्िके. पोथ्या 

साप्ताहिके याांचे कार् कर्ी झाले आि.े व हर्त्रावर ग्रांथलेि, पुस्िके, शब्द सांपदा नष्ट 

िोईल दक काय हि भीिी हनर्ावण झाली आि.े दरूदशवन वरील कायवक्रर्ािील शब्दाांचे 

आपले भ्रार्क नािे नजरेचे असि.े फास्ट फूड चे असिे. स्पशावचे, हृदयाचे व जवळकीचे 

नािे फक्त पुस्िकाांशीच असिे. िरे िर पुस्िके वाचणे ि ेजीवनावश्यक आि.े 

िरेिर शब्द म्िणजे गोलघुर्टाांचा नाद असिो. प्रत्यि शब्दाांच्या नात्याि 

अगदी कलाकार , रहसक नात्याि सुद्धा बोलिाना जो शब्दानांद आपण दिेो िेवढाच 

परि हर्ळिो. ज्या प्रर्ाणे शब्द घुर्टाि ध्वनीला प्रहिध्वनी येिो. सादाला र्ग िसाच 

प्रहिसाद हर्ळिो. उदा. नर्स्कार- उत्तर येिे धसयवाद. उदा. भटे परि- जरूर 

उदा. िुझी आठवण झाली- आभार र्ला सदु्धा झाली 

कायवक्रर् आवडला का? िो करीि जा. शब्दरचना आपल्याला शब्द कुठे भटेिाि 

? सववत्र भटेिाि. जागेपणी  काय स्वप्ाि  सुद्धा भेटिाि. साि रांगािून स ष्टी  बनिे, 

नऊ रसािून साहित्य बनिे, िशी र्ोजक्याच स्वर व्यांजनािून बारािडीिूनच वेद व 

पुराणे बनली आििे. व नवां साहित्यिी बनल ेआि.े व बनि आि.े व भहवषयि बनणार 

आि.े ि ेशब्द कधी अल्लड ब्लॅक बनून र्ाझ्या अांगणाि िेळिाि िर कधी धीर गांभीर 

साधू सारिे बसून राििाि. जीवाांच्या सहिि जािे, िे साहित्य असिे. त्याचा र्ूलकण 

(अणू) शब्द िाच आि.े पसु्िकासारिा हर्त्र नािी आहण वाचना सारिा छांद नािी. 
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शभुाांगी पासबेांद याांच ेप्रकाहशि साहित्य 

 

 

 

1 र्यूरर्ासा कादांबरी - 2012 - र्िाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्क िी र्ांडळ रु्ांबईिफे  

 (नवोददि अनुदान योजने अांिगवि,िाडव कोपी) 

2. नािे शब्दाांचे लहलि - 2014                                             पुण-ेिाडव कोपी 

3. र्ुलीिी जसर्ाला येऊ द्या लहलि-2015-                          पुणे-िाडव कोपी 

4. रांगकेशरी - कादांबरी- इ-बुक - 2015                          बुकगांगा डोट कोर् 

5. हबहलव्ि इट ऑर नॉट- कथासांग्रि - इ-बुक - 2016बुकगांगा डोट कोर्, हवनारू्ल्य 

6. कस्िुरी पिी- इ बुक- कादांबरी- इ साहित्य -2016  हवनारू्ल्य 

7. एक ददवा लावूया - स्िांभ सांग्रि - 2016                    बुकगांगा डोट कोर् 

8. जाईन र्ी हवचारीि रानफुला- स्िांभ सांग्रि - 2016     बुकगांगा डोट कोर् 

9. राहू द ेघरटे- इ साहित्य – कादांबरी-2016   हवनारू्ल्य 



 

10. र्ी िुझेच गीि गाि आि-े  इ साहित्य - कादांबरी-2016                 हवनारू्ल्य 

११ क षणकुसुर्ाांजली-२०१६-स्िांभ सांग्रि इ साहित्य-                     हवनारू्ल्य 

१२ आम्रकुसुर्ाांजली -२०१६- स्िांभ सांग्रि- इ साहित्य-                हवनार्ूल्य 

१३ why did i fall in love? Amazon .com, Createspace,ई बुक 

१४.( आगार्ी)   र्धुर दांश कथासांग्रि -         पुण,े       िाडव कोपी 

१५ (आगार्ी)- कुठे शोहधसी रार्ेश्वर- पयवटन हवषयक लिे-नागपुर-िाडव कोप 

१६ (आगार्ी)बेलाची पाने-स्िांभ सांग्रि- ई बकु 

१७   ि ेपुस्िक :रानफुलाांचे थव-े२०१६-स्िांभ सांग्रि -इ साहित्य-                   

 

सवव पुस्िके ई बुक स्वरूपाि उपलब्ध आििे 

ईसाहित्य प्रहिष्ठान ची सवव पुस्िके हवनारू्ल्य असिाि 

www.esahity.com 
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शुभाांगी पासेबांद 

जनावहलझर् र्ध्ये 

गोल्डर्ेडल हर्ळवणार् या 

आहण लोककला 

अकॅडर्ीर्धून हडप्लोर्ा 

हर्ळवणार् या शभुाांगी 

पासेबांद (MSc. B. Ed.) 

एका बड्ा बॅंकेचां र्ॅनेजरपद 

सोडून आिा पूणववेळ 

लेिनाि उिरल्या आििे. ई 

साहित्यच्या वाचकाांना त्याांच्या कादांबर् या र्ाहिि आििेच. त्याांच्या कस्िुरीपिी, राहू 

द ेघरटे आहण िुझेच र्ी गीि गाि आि ेया हिसिी कादांबर् याांना वाचकाांनी भरभरून 

प्रहिसाद ददला. या हिसिी कादांबर् याांिून स्त्रीची हवहवध रूप े आहण स्त्रीजीवनािला 

सांघषव याांची प्रहचिी वाचकाांपयांि नेण्याि त्या यशस्वी ठरल्या. यानांिर आलेल े त्याांचे 

लहलि सांग्रि क षणकुसुर्ाांजली व आम्रकुसरु्ाांजली याांनािी वाचकाांनी भरभरून दाद 

ददली. 

छापील प्रकाशनाांर्ध्येिी शुभाांगीजींचे नाव गाजि असि.े लोकसत्ता, 

पुढारी, प्रिार, गाांवकरी अशा अनेक व त्तपत्राांिून त्या स्िांभलिेन करि असिाि. 

आजवर त्याांचे जवळपास चारश े लहलि लेि प्रहसद्ध झाल े आििे. याहशवाय स्त्री, 

ललना, र्ेनका, ग िलक्षर्ी, प्रहिभा अशा अनेक हनयिकाहलकाांिून त्याांचे लेिन प्रहसद्ध 

झाले आि.े आजवर त्याांना अनेक पुरस्काराांनी ससर्ाहनि करण्याि आल ेअसून त्याि 

साहवत्रीबाई फ़ुल े पुरस्कार, र्िाराष्ट्र दीप पुरस्कार, प्रफ़ुल्ल दत्ता “कुशल सांपादक” 

पुरस्कार व उत्क ष्ट सर्ाजसेहवका पुरस्काराांचा सर्ावेश आि.े शुभाांगीजींच्या “ क्या 



 

इिनी बुरी हूां र्ैं र्ाां” िा स्त्री भ्रूणित्याहवरोधी एकपात्री प्रयोग आहण “ नािे शब्दाांचे” 

िा कायवक्रर्ाचेिी अनेक प्रयोग िोि असिाि.  

शुभाांगी पासेबांद याांना त्याांच्या साहित्य, पयाववरण आहण सार्ाहजक अशा 

हत्रहवध सेवसेाठी ठाणे र्िापाहलकेकडून ठाणे गौरव िा पुरस्कार र्िाराष्ट्राचे पररविन 

र्ांत्री ना. एकनाथ वशद ेयाांच्या िस्िे प्रदान करण्याि आला त्याबद्दल त्याांचे अहभनांदन. 

ई साहित्य प्रहिष्ठानिफ़े शुभाांगीजींना पुढील लेिनासाठी अनेकानेक 

शुभेच्छा. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षराांमध्ये वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण 

लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिेुरी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि एक 

जबरदस्ि वाचन सांस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणाांनी भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण भागािील 

िरुणाांना मोबाईलवर पसु्िके उपलब्ध व्िावीि, परदशेस्थ मराठी वाचकाांना सिजासिजी 

इांटरनेटवर पसु्िके हमळावीि िे आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस दशेाांिील  समुार ेसाडॆिीन 

लाख वाचक या चळवळीचे सभासद आिेि. त्याहशवाय वर्ााला समुार ेिीस िे चाळीसलाख 

वाचक वेबसाईटवरून पसु्िके डाऊनलोड करिाि.  

अथााि याने आमचां समाधान नािी. समुार ेबाराकोटी मराठी माणसाांपैकी हकमान 

अधे म्िणजे सिा कोटी लोक “वाचक” व्िावेि अशी आमची इच्छा आिे. माउहलांनी 

साांहगिलांय. “जो जे वाांहछल िे िो लािो”. आमचीिी वाांछा “िो” पूणा करील. करीलच. 

आमच्या वाचकाांना एकच हवनांिी. आपल्या ओळखीच्या हकमान दिा साक्षराांचे ई 

मेल पते्त आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या 

मराठीहचये नगरी ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर. 

एवढी हवनांिी मान्य कराच.  

ई मेल पते्त esahity@gmail.com या पत्त्यावर पाठवा बरां! 
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