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• हवनािूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचनू झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडग करू शकिा.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी
घेणे आवश्यक आहे.
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अरुण फिके
लेखन आकण लेखक पररचय:
• र्ेली ३५ वर्षे इिारि दरूस्िी
आहण Heritage Structure
Rehabilitation
&
Restoration या व्यवसाय या हवर्षयािील अनेक यंत्रिंत्रांचा हवशेर्षज्ञ.
• हवलेपाल्यागिील र्ेल्या ९०
वर्षागिील िौशी आहण बालनाट्य
चळवळ, प्रायोहर्क - व्यवसाहयक नाट्य चळवळ याचा इहििास
आहण हवलेपाल्यागिील रंर्किी याच
ं ा परीचय करून देणाऱ्या
पस्िकाचे संकलन-लेखन सरु आिे.
• फ्रीमेसनरी (Freemasonry) या प्राचीन जार्हिक संघटनेचे सदस्य
आहण संघटनेच्या भारिािील इहििासाचे अभ्यासक, एक
इटिं रनॅशनल कॉफी टे बल बुक प्रकाकशत.
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• कवस्मृतीत गेलेल्या मराठी म्हणी - वाक्प्प्रचार याचे अभ्यासक.
पस्िक लवकरच प्रकाहशि िोईल.
• कसिंबॉल – कसिंबॉकलझम — अॅकलगरी, अर्ाात रूपकशास्त्र –
प्रतीकशास्त्र -- कचन्ह – कचन्हसिंकेत - कचन्हार्ा या हवर्षयाचे
अभ्यासक. कचह्न कनकमत्त – कनकमत्त कचह्न या पस्िकाचे लेखन पणू ग.
पस्िक लवकरच प्रकाहशि िोईल.
• कवलेपारल्यातील बलुतेदार, भाग १ आहण भाग २ अशी
सक
ं हलि २४ लेखाच
ं ी दोन ईपस्िके प्रकाहशि झाली आिेि.
• नव दुगाा प्राचीन सक
िं ल्पना – रुपके आहण मातदृ ेवता- प्राचीन
भारतीय सिंकल्पना आकण रुपके , िी स्त्री देविाच्ं या प्रिीके आहण
रुपके या अभ्यासावर आधाररि दोन ईपस्िके ईसाहित्य प्रहिष्ठानिफे
प्रकाहशि झाली आिेि.
• आता मी पारल्यात रहात नाही िे ईपस्िक ११ हडसेंबर २०२१
या हदवशी ईसाहित्य प्रहिष्ठानिफे प्रकाहशि झाले.
• रिंग बरसे – अद्भुत रिंगसिंस्कृकत िे रंर् या हवर्षयाच्या सांस्कृहिक
इहििासाच्या अभ्यासावर आधाररि ईपस्िक, २५ हडसेंबर २०२१
या हदवशी ईसाहित्य प्रहिष्ठानिफे प्रकाहशि िोि आिे.
--००-6
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रं ग बरसे

अनक्र
ु मणिका
क्र
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

शीर्षगक
लेखकाचे मनोगत
कवषय पररचय
प्रस्तावना
अपाणपकिका
रिंग लाल
रिंग कनळा
रिंग कपवळा
रिंग कहरवा
रिंग भगवा
रिंग जािंभळा
रिंग काळा
रिंग पािंढरा
रिंग सस
ु गिं ती

पान
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लेखकाचे मनोगत
सत्तरीच्या उंबरठ्यावर
उभा असिानं ा, आज िार्े वळून
पिािो िेंव्िा िी जर्लेला िाझा
प्रत्येक िण – प्रत्येक हदवस –
प्रत्येक िहिना – प्रत्येक वर्षग हकिी
रंर्िदार िोिे त्याची अनभहू ि
आजहि थरारक वाटिे आिे.
शाळा संपनू ििाहवद्यालयािील
प्रवेशाबरोबरच, हवलेपारल्यािील
र्ॉहसप ग्रप या
प्रायोहर्क रंर्भिू ीवर उत्सािाने काि करणाऱ्या िरुणाईच्या
चळवळीि िी सिभार्ी झालो. इथेच चेिऱ्े याला प्रथि रंर् लार्ला िोिा.
पदवी परीिा उत्तीणग झाल्यावर लर्ेचच, दोन सिहवचारी हित्रासं ि,
हप्रंहटंर् प्रेसच्या व्यवसायािील उिेदवारी सरू झाली. वर्षग १९७६ – ८० या
काळांि हप्रंहटंर्ची कािे
प्रािख्याने ट्रेडल िशीनवर िोि
असिं . दोन – िीन हखळे
जळारी आहण दोन ट्रेडल िशीन
कािर्ार याच्ं याबरोबर काि
करिानं ा हप्रहं टंर् इक
ं चा पररचय
झाला. लग्नपहत्रका छापिाना
अथागिच ट्रेडल िशीन – ऑफसेट
– स्क्रीन हप्रंहटंर् अशा वेर्वेर्ळ्या िाध्यिािील रंर्ांच्या वापराच्या अनभवाि
वृद्धी िोि राहिली.
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वर्षग १९८० – ८२ या दरम्याि वैयहिक जीवनाि एक अनपेहिि वादळ
आले आहण हप्रंहटंर् प्रेसच्या व्यवसायािील भान सटले आहण िी हदशािीन
झालो. त्या काळांि, िाझ्या आई-वहडलांसाि िाझी बिीण उर्षािाई अथागि सौ
शीला आहण हिचे यजिान श्री शरद पटवधगन यानं ी िला आत्िहवश्वास हदला –
िाझी उपजि र्णवत्ता िेरली – िला ऊजाग आहण उत्साि हदला. श्री शरद
पटवधगन यांनी िला त्यांच्या व्यवसायांि सािील करून घेिले. घसरलेली िाझी
प्रर्िीची र्ाडी पन्िा रुळावार आली.
रिात्या घराचं े आिील रंर्काि आहण इिारिींचे बािेरून रंर्काि असे
त्या व्यवसायाचे प्राथहिक स्वरूप िोिे. श्री पटवधगन त्यावेळी एका औद्योहर्क
रंर् बनवणाऱ्या कंपनीि सेल्स हडपाटगिेंट िधे काि करि असंि. िित्वाकांिा
आहण दरू दृहि असलेल्या श्री पटवधगन यांनी कािी काळािच रंर्हनहिगिीचा
स्विःचा कारखाना स्थापन के ला. पवईची लासगन अँड टब्रो – रबाळे येथील
सीिेन्स – इहं डयन एअरलाईन्स िँर्र अशी िोठ्या उद्योर्ांच्या रंर् कािाची
कॉंट्रॅक्ट घेि घेि रंर्ाच्या व्यवसायाची प्रर्िी झाली िोिी.
कालांिराने इिारि दरुस्िी आहण रंर्कािाच्या िाझ्या स्विंत्र
व्यवसायाची िी सरुवाि के ली. या घटनाक्रिाि योर्ायोर् असा की या प्रत्येक
अनभवाि, या रंर्ांची साथ
कायि राहिली आहण त्या
हवर्षयाची ओढ आहण उत्सकिा
हदवसार्हणक वाढि राहिली.
साधरण वर्षग २००५ िधे िाझ्या
आईकडून हिळालेल्या हनसर्गदत्त
प्रेरणेने िाझा प्रिीकशास्त्र –
रुपकशास्त्र – हचह्नशास्त्र अशा
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हवर्षयाचा अभ्यास सरू झाला. रंर् आहण रंर्संस्कृ िी िे या अभ्यासािील
िित्वाचा घटक िोिे.
वर्षग २०१५ पासनू िाझे हनवडक पस्िकांचे वाचन आहण चाळीस
वर्षाांचा प्रत्यि अनभव यािनू रंर्, रंर्ाचं े व्यहिित्व, हवहवध िाध्यिािील
रंर्ाचं ा वापर, त्याचं ी कारण िीिासं ा आहण अथागिच जर्भरािील अद्भि
रंर्संस्कृ िीचा पररचय िला िोि राहिला. वर्षग २०१९ च्या जीवनज्योि या
हदवाळी अंकाि संस्कृ हि या हवर्षयवस्िवू र िझा लेख िवा आिे या िाझ्या स्नेिी
डॉ रहश्ि फडणवीस यांच्या हवनंिीवरून जर्भरािील रंर्संस्कृ हि असा दीघग
लेख सपं न्न झाला. त्या लेखाचा हवस्िार िोि राहिला आहण रंर् बरसे – अद्भि
रंर्सस्ं कृ हि या ईपस्िकािं ील एकूण आठ रंर्ावं र आठ लेख हसद्ध झाले.
िी हचत्रकार नािी आहण िी रंर्ांची हनहिगिीिी करि नािी. िात्र छंद
आहण व्यवसायािील प्रत्येक िाध्यिाि, िी रंर्ांच्या साहनध्याि रािून रोज
रंर्यात्री झालो. आनंद – उत्साि – ऊजाग – हनराशा – हजद्द – हनग्रि – सिाधान
– असयू ा – श्रद्धा – भहि – करुणा – वात्सल्य – स्नेि असे रंर्ाचं े व्यहिित्व
आहण र्णवैहशि्य यांि लौहककदृि्या अनभविा येणारे असंख्य भाव प्रत्यि
जीवनाि पररहस्थिीनसार अनभवले. या सवग पािळ्यांवर जर्लेला िाझा प्रत्येक
िण रंर्ीि झाला आिे. या ईपस्िकाच्या हनहिगिीिार्े, िीच भावना आहण धारणा
िाझी ऊजाग आिे.
िाझे शाळासोबिी श्री हवनोद जोशी रंर्ित्रं ज्ञ आिेि आहण
रंर्हनहिगिीच्या व्यवसायािील एक यशस्वी उद्योजक आिेि. िाझ्यासारखेच िे
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रंर्धिी आिेि. रिंग बरसे – अद्भुत रिंगसिंस्कृकत या पस्िकासाठी प्रस्िावना
हलिावी िी िाझी हवनंिी िान्य करून त्यांनी या ईपस्िकाच्या हवर्षयवस्िवू र
संदरसे िखर बांधले आिे. रंर्िंत्रज्ञ – रंर्धिी श्री हवनोद जोशींना शिशि
धन्यवाद..!
िाझे िे सिावे ईपस्िक. या पस्िकासि प्रत्येक पस्िकाचे िखपृष्ठ
हचत्रांकीि करिांना, िाझे स्नेिी श्री शैलेश िेंडोलकर या अनभवी ग्राफीक
आहटगस्टने, पस्िकांिील रंर् या हवर्षयवस्िचू ा र्ाभा आहण सक्ष्ू िाथग कौशल्याने
अंहकि के ला आिे. त्यांना अनेकानेक धन्यवाद..!
ईसाहित्य प्रहिष्ठानचे श्री
सिकाऱ्यांनी, नेििे ीच्या ित्परिेने
ईपस्िकाला
आकर्षगक
उत्सािाने हनहिगिी कौशल्याचे
िनःपवू गक धन्यवाद..!!

सनीळ साििं आहण त्याच्ं या
आहण उत्सािाने या
करण्यासाठी
प्रेिाने,
रंर् भरले आिेि. या सवाांना

अरुण फडके ,
हवलेपारले, िंबई,
१ हडसेंबर, २०२१.
--००--
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णिषय पररचय
खरं म्िणजे आपण सारे रोजच रंर्भरल्या रंर्ीि जर्ाि वावरि असिो.
िणभर कल्पना करा की आपल्या भोविाली एकिी रंर् नािी..!..िर् असे जर्
कसे असेल..?!..आज आपल्याकडे पेस्टल यलो आिे, चिकिा यलो आिे,
लेिन यलो आिे आहण यलो ऑकर सद्धा आिे .. फि हपवळ्या रंर्ाच्याच
आिा आपल्याकडे असख्ं य छटा आिेि. असे हवहवध रंर् ओळखायचे – त्यानं ा
हनहिि संकेििल्ू य द्यायचे आहण आपल्या हचत्राि वापरायचे, िे हशश – किार
– िरुण – वयस्क नार्ररक आहण अनभवी हचत्रकार या सवाांसाठी परि
आनंदाचे हवधान असिे. आपण सवाांनी अनभवलेले बालपणीचे कािी िण
आठवा..!!.. बालिंहदरािील छोट्या िलांच्या हचत्राि अशी र्ंिि असिे.
त्याच्ं या हचत्रािील िाणसाच्ं या त्वचेचा रंर्–िािीचा, पाण्याचा आहण
आकाशाचा रंर्–फर्े आहण कपड्याचं ा रंर् असा का....!?!..या प्रश्नाला
त्याच्याकडे हनहिि उत्तर असिे. त्याच्या हचत्रािल्या हदसणाऱ्या प्रत्येक रंर्ाला
त्यांनी एक संकेििल्ू य हदलेले असिे.
रंर् – त्याचं ी हनहिगिी – वापर िी िानवी इहििासािील सास्ं कृ हिक
उत्क्रािं ी आहण प्रर्िी आिे. याला सिाजाची हकंवा सािाहजक प्रर्िी असे
संबोधन वापरिा येणार नािी. रंर्ांच्या प्राचीन इहििासाचा अभ्यास करिांना,
याची स्पि जाणीव िोिे. रंर्, त्यांची हनहिगिी, वापर याचा ज्ञाि इहििास, पासष्ठ
िजार वर्षाांचा आिे. पांढरी चनखडी – लाल आहण हपवळ्या रंर्ाची िािी –
जनावरांची चरबी – कोळसा अशा वस्िंपू ासनू आहदि िानवाने अर्दी प्राथहिक
रंर्ाचं ी हनहिगिी के ली िोिी. काळा – पाढं रा – लाल – हपवळा – ब्राऊन असे
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पांच रंर् बनवण्यासाठी, िे आहदि िंत्रज्ञान वापरले र्ेले िोिे. या पासष्ठ िजार
वर्षाांच्या प्रर्िीिधे, अनेक नवे रंर् बनहवण्याचे िंत्रज्ञान, क्रिाक्रिाने हवकहसि
िोि राहिले. नंिरच्या प्रर्िीिधे, वनस्पहि आहण खहनजे यांचा वापर रंर् हनहिगिी
साठी िोऊ लार्ला. Renaissance काळांि म्िणजे १४ व्या – १५ व्या आहण
१६ व्या शिकाहं िल साहित्य आहण कलेच्या पररविगन काळािं आहण त्या नंिर,
हचत्रकाराच्ं या वेर्वेर्ळ्या शैली प्रर्ि िोण्याच्या Impressionism या
कालखंडाि, अनेक रंर्संशोधकांनी या रंर् हनहिगिी िंत्रज्ञान – हवज्ञान यािील
नव्या संकल्पना आहण हवकासाचा इहििास हलहिला आिे.

^ हचत्र क्र १
^ हचत्र क्र २
^ हचत्र क्र ३
रंर्ांच्या दहनयेि लाल – कपवळा – कनळा िे हचत्र क्र १ िधील िीन
िलभिू आहण प्राथहिक रंर् आिेि. या िीन रंर्ांना प्राथहिक, िल
ू भिू हकंवा
वास्िहवक अशी सबं ोधने वापरली जािाि याच
ं े कारण िे िीन रंर् अन्य
कठल्यािी रंर्ाच्ं या हिश्रणाने बनि नािीि अथवा बनविा येि नािीि. िात्र या
िीन रंर्ांच्या हिश्रणािनू हचत्र क्र २ िधील दसऱ्या र्टािल्या आहण हचत्र क्र ३
िधील हिसऱ्या र्टािल्या रंर् छटा बनवल्या जािाि.
या पस्िकांि, हचत्र क्रिांक १ िधील लाल – हनळा – हपवळा या
प्राथहिक रंर्ाचं ा सास्ं कृ हिक पररचय प्रथि हलहिला आिे. या बरोबरच,
लाल+हपवळा या दोन प्राथहिक रंर्ांपासनू बनणारा नाररंर्ी – के शरी – भर्वा
अथागि ऑरें ज, लाल+हनळा या दोन प्राथहिक रंर्ांपासनू बनणारा जांभळा –
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बैंर्नी – व्िायोलेट – पपगल – लायलॅक आहण हनळा+हपवळा या दोन प्राथहिक
रंर्ांपासनू बनणारा हिरवा – शेवाळी – ग्रीन अशा हचत्र क्रिांक दोन िधील
दसऱ्या र्टािील रंर्ांच्या िीन छटांचा सांस्कृ हिक पररचय हलहिला आिे. याचे
कारण आपल्या दैनंहदन जीवनाि दसऱ्या र्टािील भर्वा – जांभळा – हिरवा
या िीन उपरंर्ाचं ा प्रभाव जास्ि आिे. अथागि पाढं रा आहण काळा या दोन रंर्ाचं े
पररचय आिेिच. िे सवग वाचकानं ा, प्रत्येक रंर्ाच्या पररचय लेखािं हवस्िाराने
वाचिा येईल.
सािान्यिः Harmony िा शब्द, आपण स्वर आहण संर्ीि या संदभागि,
स्वराचं ी आहण वाद्यिेळाची अनरूपिा आहण स्वरै क्य याचे वणगन करिाना
वापरिो. अर्दी िसेच, दोन अनरूप रंर्ित्वाचं ा हिलाप आहण त्यािनू
दृश्यस्वरूपांि हनिागण िोणारा ससंवाद िा हवर्षय िाझ्या आवडीचा आहण
अभ्यासाचा हवर्षय कधी झाला िे सार्ं िा येणार नािी. एखादे हचत्र – एखादी
आकर्षगक जाहिराि – एखादी देखणी इिारि – एखाद्या घराच्या आिील
सजावट आहण नवरात्रीि िालबद्ध र्रबा खेळणाऱ्या िरुणींची रंर्ीबेरंर्ी चनरी
– चणीया – चोळीचे पररधाने अशा प्रत्येक दृश्याि आपल्याला या Color
Harmony चा अनभव हिळिो. या पस्िकांिील रिंगसिंगती या शेवटच्या
लेखांि, वाचकांना या ज्ञानशाखेचा हवस्िाराने पररचय नक्की िोईल.
आजच्या काळांि सवागि लोकहप्रय असलेल्या याहिल हनळ्या रंर्ाचा
इहििास फारच रंजक आिे. उत्क्रािं ी काळािं िानवाला फि काळा – पाढं रा िे
दोनच रंर् आहण त्याच्ं या राखाडी रंर्ाच्या छटा हदसि असिं . कालािं राने प्रथि
त्याला लाल – हपवळा – हिरवा या रंर्ाचं े दृिीज्ञान झाले. यांि हनळा रंर् वेर्ळा
14

रंग बरसे

अरुण फडके

आिे िे त्याला फार उहशराने ओळखिा येऊ लार्ले. रंर्ांच्या इहििासकारांनी िे
सप्रिाण हसद्ध करण्यासाठी, भार्षा व्यत्पत्तीशास्त्राचे अनेक दाखले हदले आिेि.
ग्रीक – चीनी – जपानी आहण हिब्रू या चार प्राचीन भार्षांिध्ये हनळा रंर् असा
शब्द नािी हकंवा त्याला सिानाथी शब्दिी नािी. त्या काळांि हनळी छटा िी
हिरव्या रंर्ािील एक छटा आिे असे िानले र्ेले िोिे. कोररयन – व्िीएट्नािी
– थाई – करहडश – झलू – हिबं ा या भार्षािं ध्ये आजिी हनळा रंर् िा शब्द नािी.
हनळ्या रंर्ाचा उल्लेख करिांना Green-Blue Blurring असा शब्द प्रयोर्
वापरला जािो. िोिर या ग्रीक कवीचा जन्ि हिस्िपवू ग वर्षग ७५० िधे झाला.
ओहडसी या त्याच्या जर्प्रहसद्ध कहविेि, हनळ्या सार्राचे वणगन करिाना त्याने
wine dark sea असा शब्दप्रयोर् वापरला आिे. And what if one of the
Gods wreck me out on the wine-dark sea…?
रंर्ांच्या अंिरंर्ाि हशरल्यावर या संदभागिल्या पारंपररक लोकश्रिी –
लोकोिी, हवहशि रंर्ांच्या वापराचे िेिू – उद्देश, जर्भरािील लोकजीवनािील
आहण लोकसंस्कृ िीहिल रंर्ांचे हवहवध अथग आहण संदभग, हनसर्ग हनहिगि रंर्
आहण आधहनक हवज्ञानाने झालेले रंर्ाहं वर्षयीचे सश
ं ोधन..अशा बरसणाऱ्या
रंर्ांच्या आहण रंर्हवज्ञानाच्या असंख्य शाखा – उपशाखा आपल्या सिोर
उलर्डि जािाि. हवहवध रंर्ांचा वेर्वेर्ळ्या संस्कृ िीि बदलि जाणाऱ्या
अथगसंकेिांचा अभ्यास फारच रंजक आिे. वर्षग १७०४ पयगन्ि आकाशािील
इन्द्रधनष्याि पांच रंर् आिेि असे िानले र्ेले िोिे. एकािएक हिसळलेले
असल्यािळे , िोपयांि यािला कठलािी रंर् शद्ध स्वरूपािं (Pure Colour) िे
हनहिि झाले नव्ििे. त्यावर्षी आयझॅक न्यटू न याने इद्रं धनष्यािील त्या पाचं
रंर्ाि हनळा आहण नाररंर्ी रंर्ांसि एकूण साि रंर् असल्याचा हसद्धांि िांडला
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आहण त्या िळ
ू पांच रंर् असण्याच्या सिजिीि पररविगन झाले. िात्र न्यटू नला
साि या अंकाचे फार आकर्षगण िोिे असा याला एक वेर्ळा अवैज्ञाहनक संदभगिी
जोडला र्ेला आिे.
इद्रं धनष्याच्या रंर्ाििी फरक असिो, अशी एक नोंद रंर्ाच्ं या
इहििासकारानं ी के ली आिे. या इहििासकारानं ी जेंव्िा रंर्ाच्ं या ित्रं ज्ञान आहण
हवज्ञान याच्या पलीकडे जाऊन रंर्ाच्ं या सांस्कृ हिक प्रर्िीचा वेध घेिला
त्यावेळी त्यांना यािध्ये लिणीय िथ्य असल्याची जाणीव झाली. यािळे च,
नैसहर्गक धारणेपेिािी हभन्न संस्कृ िींिध्ये, प्रत्येक रंर्ांची वेर्ळी संकेििल्ू य
स्वीकारली र्ेली आिेि. वेदकालीन हसधं ू सिाज प्राचीन प्रर्ि सस्ं कृ िींिधे,
अनेक रंर्ाचं े िकग सर्ं ि भहू ििीय आकार हनहिि के ले र्ेले िोिे. असे भहू ििीय
आकार, त्या त्या रंर्ाच्या व्यहिित्वानसार, हकिी हवज्ञानहनष्ठ हवचाराने
आपल्या पवू गजांनी हचत्राक
ं ीि के ले आिेि िे हवस्ियकारक आिे. प्रत्येक
रंर्ाच्या लेखािं , या भहू ििीय हचन्िाचे हवस्िाराने वणगन के ले आिे.

^ सिभजू हिहििी / घन चौकोन
लाल रंर्ाचे प्रिीक

^ विगळ - हनळ्या रंर्ाचे
भहू ििीय प्रिीक

अर्दी सिज स्पि िोणाऱ्या हकंवा कधी जाणीव िोऊनसद्धा अस्पि
रिाणाऱ्या अशा अनेक िनोभावना, रंर्ांच्या साहनध्याि अनभवाला येिाि.
एखादा रंर् हकंवा अनेक रंर् एकत्र पाहिल्यानंिर, प्रत्येकाला येणारे असे अनभव
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अर्दी नैसहर्गक असिाि. िात्र एखादा रंर् पाहिल्यानंिर िाणसाच्या िनाि
हनिागण िोणाऱ्या अशा भावना, दोन प्राथहिक कारणांिळे िोि असिाि. प्रत्येक
व्यिीिधे असणाऱ्या कािी अनवांहशक नैसहर्गक प्रवृत्तींिळे कािी रंर् एकच
अथग आहण िनोभावना प्रत्येकाच्या िनाि हनिागण करिाि. या उलट, रंर्ांिनू
हनिागण िोणाऱ्या भावना आहण अथग, एखाद्या प्रदेशािील प्रचहलि सस्ं कृ िी
नसार बदललेल्या हदसिाि. अनेकदा रंर्ाचं े सदं भग आहण हवहशि वापर यािळे
एखादा रंर् परस्पर हवरोधी भावना आहण अथगिी हनिागण करिो.
व्यिीच्या प्रणय भावना आहण लैंहर्क उत्तेजना अशा शरीर
जातणवासदं र्ाात अनेक रंर् वेर्वेर्ळे संकेि देिाि. इथे वणगन के लेले सक
ं े ि,
सश
ं ोधनाने काढलेले कािी हनष्कर्षग आिेि, याला हनयि म्िणिा येणार नािी. िे
प्रत्येक व्यिीला लार्ू पडिीलच असे नािी. रिवणी संवेदनशील लाल रंर्
अनेकांचा आवडिा असिो. िणावाच्या पररहस्थहि या रंर्ाच्या दशगनाने
एखाद्याचा रिदाब वाढू शकिो. याच्या वापराने आहण दशगनाने अनेकदा उत्कट
आवेर्ाि कािी व्यिींच्या प्रणय भावना आहण लैंहर्क उत्तेजना जार्ृि िोऊन
त्याची िीव्रिा वाढिे. लाल रंर्ाबरोबरच काळा – ब्राऊन – कॉपर िे रंर् आहण
रंर् छटा लैंहर्क सखाशी जोडले र्ेले आिेि. रंर् िनोवैज्ञानानसार काळा रंर्
अहधकार आहण चारुिा हकंवा अहभजाि लावण्य याचा पररचय देिो. िात्र काळा
रंर् आवडणाऱ्या अनेक व्यहि िुकूिशिा वृत्तीच्या असिाि. कल्पनासृिीि
(Fantasies) रििाण िोणे यांना आवडिे. कािी व्यहि र्प्त - र्ोपनीय
घटनानं िधे सािील असिाि. लैंहर्क अपराध करणाऱ्या व्यिींना काळा रंर्
पसिं असिो. या उलट हनळा रंर् आवडणारे स्त्री अथवा परुर्ष शािं स्वभावाचे
असले िरी दरू दरू च रिािाि. प्रणय भावना उत्तेहजि िोण्यासाठी यांना वेळ
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लार्िो. अनेकदा अशा व्यिींचे लैंहर्क जीवन नीरस असिे. पाहििात्य देशांि
हनळ्या रंर्ाच्या छटा आवडणाऱ्या स्त्रीया सिहलंर्ी असिाि अथवा सिजल्या
जािाि. असेच कािी हपंक म्िणजे र्लाबी रंर् छटा आवडणाऱ्या परुर्षांबद्दल
म्िटले आिे. हिरवा रंर् पसंि करणाऱ्या व्यहि प्रेिाने आपल्या कटंबाची
काळजी घेिाि. िात्र अनेकदा प्रणयहक्रडेि अशा व्यहि किजोर असिाि.
जाभं ळ्या म्िणजे पपगल रंर्ाची खाहसयि अशी की याच्ं याकडे हनळ्या रंर्ाचे
स्थैयग आहण लाल रंर्ाची उत्कटिा या दोन्िी र्णवत्तांचे संिलन असिे. िात्र
यािळे च कदाहचि प्रणयहक्रडेि वंहचि राहिल्यािळे अनेकदा हनराशा आहण
हवफलिा पदरी येिे.

आपल्या सभोविाली हदसणाऱ्या आहण आपल्यावर हनहिि प्रभाव
पाडणाऱ्या प्रत्येक सजीव-हनजीव, प्रत्येक फळ-भाजीपाला, प्रत्येक खहनज,
िािी आहण पाणी या सवाांना प्राप्त झालेले रंर् नैसहर्गक आिेि. िात्र कपडे –
वािने – और्षधांची वेिने – घरे आहण इिारिींच्या बािेरील आहण आिील
हभंिींचे.. ..अशा िानवहनहिगि रोजच्या वापरािील वस्िंचू े दशगनी रंर्,
जाणीवपवू गक अभ्यासाने हनवडलेले आिेि. या सवग रंर्ाच्ं या साहनध्याि,
आपल्या दैनहं दन जीवनाि आपल्या कळि-नकळि हिळणारा भौहिक फायदा
कदाहचि आपल्याला िोजिािी येणार नािी इिका िोठा असिो. रंर्
आपल्याला ऊजाग आहण उत्साि देिाि – हवपल आनंद देिाि – स्वािंत्र्याचा
अनभव देिाि – ससंवाद आहण सिरसिा देिाि – हक्रयाशील बनविाि –
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कधीिरी हवस्िय आहण आियागची अनभहू ि देिाि – पाहथगव आहण लौहकक
जर्ाच्या पाहलकडला भास हनिागण करिाि – िोिक, िनोिर, जादई जर्ाची
सफर घडविाि – सण-सिारंभांच्या िणाला हिर्हणि करिाि – प्रत्येक िणहदवस नवनिू न बनविाि.

हवहवध रंर्ाच्ं या दशगनाने हकंवा वापराने हनिागण िोणाऱ्या भावना – सवं ेदना
आहण सक
ं ल्पना या दोन्िीचा अभ्यास म्िणजेच रंर्ाच्ं या प्रिीकाचं ा – रुपकाचं ा
– हवहवध लोकसंस्कृ िीहिल हचह्नसंकेिांचा अभ्यास आिे. िात्र इथे एक
भहू िका हनहििपणे सािजनू घ्यायला िवी की या पस्िकांिील िाझा िा
अभ्यास, िाहववक आहण सैद्धांहिक स्वरूपाचा आिे. (Speculative).
जर्ािील अनेक नािविं अभ्यासकानं ी रंर्ाच्ं या अथागच्या आहण
सक
ं े ििल्ू याच्ं या सदं भागि हभन्न हवचार िाडं लेले आिेि.
--००--
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प्रस्तािना
- श्री डवनोद जोशी
िाझा अभ्यासू शाळा सोबिी श्री. अरुण फडके
याच्या रिंग बरसे - अद्भूत रिंगसिंस्कृती या ई-पस्िकाला
प्रस्िावना हलहिण्याची संधी हदल्याबद्दल अरुणचे िनःपवू गक आभार. या
हनहित्ताने अरुण बरोबरच्या पनभेटीचा आनदं हिळाला. त्यासोबिच अपगण
पहत्रके िध्ये ज्याचं ा आदरपवू गक उल्लेख आिे, त्या पटवधगन कटंहबयाच्ं या
पनभेटीचा अहििीय आनदं िी हिळाला. त्याबद्दलिी अरुणचे आभार.
कोणत्यािी हवर्षयाचा अभ्यास िी एक साधना असिे. रंर् या हवर्षयाकडे
व्यावसाहयक दृिीने, अथागजगनाचे साधन म्िणनू पिाणारी अभ्यासू व्यिी, जेव्िा
त्या हवर्षयाची सवांकर्ष साधना करिे, िेव्िा या सवगज्ञाि हवर्षयाचा आवाका
हकिी िोठा आिे, याची जाणीव िोिे. या जाहणवेिनू व प्रदीघग अभ्यासािनू
सिजलेले आहण कािी अश
ं ी स्फरलेले, हवशद्ध ज्ञान शब्दबद्ध करण्याचा
प्रािाहणक प्रयत्न, सपं णू ग पस्िकभर सिि जाणवि रिािो. हनरपेि वृत्तीने आहण
के वळ स्वानदं ाकरीिा के लेला प्रदीघग अभ्यास शब्दबद्ध करण्याचा आनंद जसा
लेखकाला हिळिो, त्याच आनंदाचा ज्ञानपणू ग अनभव खऱ्याखऱ्या
वाचकालािी जाणविॊ.
अशा हनखळ आनंदाची देवाण-घेवाण िेच या पस्िकाचे एक वैहशि्य.
प्रचंड अभ्यास करूनिी अिक
ं ाराचा दपगिी न जाणविा - अर्दी अनाग्रिी वृत्तीने
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लेखन करण्याचा दिीळ पण आवश्यक र्ण अरुणच्या लेखनाि िला
जाणवला. त्याबद्दल लेखक हनहििच कौिकास पात्र आिे.
रंर्ाचं ा पासि िजार वर्षाांचा इहििास, हवहवध सस्ं कृ िीहिल रंर्ाचं े सदं भग
आहण प्राचीन ित्वज्ञानापासनू आधहनक भौहिक शास्त्रापयांिचे हवहवध ज्ञानशाखेिील रंर्ाचं े सदं भग, इिक्या छोटयाश्या पस्िकाि हलहिणे िे अत्यिं अवघड
काि लेखकाने फार उत्कृ ष्ठ रीिीने के ले आिे. इिर कठे िी ज्ञाि नसलेला हनळ्या
रंर्ाचा उल्लेख चोवीस िजार वर्षाांपवू ीच्या वैहदक सस्ं कृ िीि असल्याचे
सिजल्याने खरोखरीच अचबं ीि िोऊन, आपल्या प्राचीन सस्ं कृ िीचा साथग
अहभिान वाटिो.
जर्भरािील रंर्ाचं े हवहवध सदं भग आहण अथग नक्कीच हजज्ञासू वाचकाला
पढील अभ्यासासाठी प्रवृत्त करिील. रंर्ांचा व िनोभावनांचा संबंध आहण
संस्कृ िीनसार त्यािनू प्रिीि िोणारे वैहवध्य िे खरोखरच हवस्ियजनक आिे.
हनसर्ागने ििपणे पण हवहशष्ठ जाणीवपवू गक के लेली रंर्ांची उधळण व िे रंर्
बिाल करणाऱ्या हनसर्ग-हनहिगि रसायनांचा आयवेदािध्ये उल्लेख असलेला
और्षधी उपयोर्, िा िर दीघगकाळ स्वाध्यायाचा हवर्षय नक्कीच िोऊ शके ल.
भर्वा (ऑरें ज) या रंर्ाच्या नावाचा भार्षा-व्यत्पत्ती शास्त्राच्या सािाय्याने
के लेला अभ्यास हनहििच प्रशंसनीय. खर्ोल शास्त्राच्या दृहिकोनािनू रंर्ाचं ा
अभ्यास हकंवा ध्वजांवरील रंर्ांिनू प्रिीि िोणारी संस्कृ िी आहण वैचाररक
संकेि, िा िी एक नवीनच अभ्यासाचा हवर्षय नक्कीच िोऊ शके ल.
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ज्ञानाच्या हवहवध दालनांिनू रंर्ांचा अभ्यास करि करि शेवटी आपण
आध्यात्ि आहण िववज्ञानाच्या उंबरठ्यावर येऊन हस्थराविो. वारकऱ्याच्ं या
भहियोर्ाि अग्रेसर असलेला हवठ्ठल-रखिाईचा काळा-सावळा
वणग, हवष्णदास नािदेव ििाराजाचं ी काळी कृ ष्णििू ी, र्षटचक्राश
ं ी रंर्ाचं ा सबं धं
आहण कहपल िनींच्या साख्ं य दशगनािील हत्रर्ण सक
ं ल्पनेिील राजस वृत्तीचा
जाभं ळा रंर् - िे फि उदािरणादाखल के लेले कािी उल्लेख.
ज्ञानािृि पाजणाऱ्या पस्िकापं ेिा, हवहवध िेत्रािील अहधकाहधक ज्ञान
हिळहवण्यास प्रवृत्त करणारी पस्िके जास्ि िित्वाची, असे िाझे प्रािाहणक िि
आिे. हवहवध ज्ञान-शाखाच्ं या अभ्यासाथग आसिीचे सक
ं े ि देणाऱ्या काहश्िरी
के शराप्रिाणेच ज्ञान-भिीचे आहण देश-भिीचेिी बीज प्रत्येक वाचकाच्या
िनाि, िे पस्िक रुजवेल, अशी िी अशा करिो.
हप्रय हित्र अरुणच्या अभ्यासपणू ग पस्िकाला िाझ्या शभेच्छा. या संदर
पस्िकाला प्रस्िावना हलहिण्याची ससंधी हदल्याबद्दल अरुणचे िनापासनू
आभार.
हवनोद जोशी,
हवलेपारले, िंबई,
६ हडसेंबर, २०२१.
--००--
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अपपिपणिका
ऐन िरुणाईच्या दोन वर्षाांच्या एका कालखंडाि, अनपेहिि पररहस्थहििळे
िी हदशािीन झालो िोिो. िाझ्या अनभवािील िो काळ
रंर्िीन िोिा – हनराशेचा िोिा.
त्या काळािं , िाझ्या आई-वहडलासं ि िाझी बिीण उर्षािाई - सौ शीला
आहण हिचे यजिान श्री शरद पटवर्ान यानं ी िला आत्िहवश्वास हदला –
िाझी उपजि र्णवत्ता िेरली – िला ऊजाग आहण उत्साि हदला.
श्री शरद पटवधगन यांनी िला त्यांच्या व्यवसायांि सािील करून घेिले.
घसरलेली िाझी प्रर्िीची र्ाडी पन्िा रुळावार आली.
श्री शरद पटवर्ान आज सवग कटंबाचे आधारवड आिेि.
सिाजहििाच्या अर्हणि उपक्रिांचे हनरपेिवृत्तीने नेित्ृ व करणारे श्री पटवधगन,
एक अनभवी कशल िार्गदशगक आिेि. व्यविार चाियग – लोकसंग्रि –
जनसंपकग – संवाद कौशल्य आहण अथागिच रंर् या हवर्षयांि
िला र्रुस्थानी आिेि. त्यांच्याप्रहि कृ िज्ञिा व्यि करिांना
रिंग बरसे – अद्भुत रिंगसस्िं कृकत िे ईपस्िक,
श्री शरद पटवर्ान यािंना
िी सन्िानपवू गक अपगण करिो आिे.
अरुण फडके ,
हवलेपारले, िंबई,
१ हडसेंबर, २०२१.
--00-23
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णचत्ताकषपक लाल.
जर्भरािील भार्षा व्यत्पत्तीशास्त्राच्या अभ्यासानसार, पांढरा आहण
काळा या रंर्ानं िं र लाल (Red) या रंर्ाचा, त्याच्ं या सक
ं े ििल्ू यासि, प्रथि
उल्लेख ित्कालीन सवग सस्ं कृ िीहिल भार्षािं ध्ये झाला िोिा. आहदि िानवाने
Cave Rock Art या िध्यिांिनू साधारण चौसि िजार वर्षाांपवू ी (हचत्र क्र १७
आहण १८) हचिारलेल्या लाल रंर्ािील या उभ्या आहण आडव्या रे र्षांचे के लेले
रे खांकन आहण हचत्रांसाठी िाच रे ड ऑकर (हचत्र क्र १) लाल रंर् वापरला िोिा.
जसा िानव प्रर्िी करि र्ेला िसे या लाल रंर्ासाठी लोियि खहनजािील
Hematite म्िणजे फे रीक ऑक्साइड पासनू बनणाऱ्या लाल रंर्ाचा वापर सरू
झाला. यानंिर Cinnabar या लाल रंर्ाच्या िरक्यरू ी सल्फाईडपासनू लाल
रंर्ाची हनहिगिी सरू झाली.

^ हचत्र क्र १, रे ड ऑकर रंर्, र्ेरू हकंवा लोिित्वयि िािी.

शरीर हवज्ञानाचा हवचार करिाना, लाल रंर् आपले लि सवागि प्रथि
वेधनू घेिो म्िणनू च भर रिदारीच्या चौकाि धोका दशगवणारे र्षटकोनी फलक,
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रिदारी हनयंत्रक खांबावरचे हदवे, अहग्नशिन यंत्रणा आहण टपाल पेट्या नेििी
लाल रंर्ाि रंर्वलेल्या असिाि. (हचत्र क्र २ िे ५). याच वैहशि्यािळे छापील
जाहिराि, जाहिराि फलक आहण इटं रनेटवरील जाहिरािींिधे या रंर्ाचा वापर
प्रभावीपणे के ला जािो. एकाच वेळी प्रेिाची ऊब, उत्कट भावना, क्रोध, क्रौयग,
सत्ता आहण सािथ्यग, आवेर्, प्रेि, आर्, रि आहण हवध्वसं क यध्द अशा
पराकोटीच्या हवरोधी भावना आहण अथग सहू चि करणारा िा लाल रंर्. िाच
लाल रंर्; वैभव, ऐश्वयग, भव्यिा, राजवंश, यद्धािील हवजय, सफलिा असे संदभग
सहू चि करिानाच हिसं क आहण रोिांचक अशा अन्योि िीव्र भावनांचे संकेि
देि असिो. अशा लाल रंर्ािळे हनिागण िोणाऱ्या िनोभावना कािी हनहिि असे
शारीररक बदल घडवनू आणि असिाि. हवहशि प्रसर्ं ाि, हचिं ा – काळजी –
उत्सकिा वाढल्यािळे एखाद्या व्यिीचा रिदाब वाढिो, कधी नाडीचे ठोके िी
जलद िोिाि.

^ हचत्र क्र २ लाल पोस्ट बॉक्स

^ हचत्र क्र ३ अहग्नशिन र्ाडी

^ हचत्र क्र ४ सांकेहिक ह्रदय

^ हचत्र क्र ५ वाििक
ू हनयत्रं क
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कािी िजार वर्षाांपवू ी लाल रंर् शिीचे आहण परुर्षत्वाचे प्रिीक िानला
र्ेला िोिा. रंर्ाच्या या संकेिांि आज पररविगन झाले आिे. एकोहणसाव्या
शिकांि आहण हवसाव्या शिकाच्या सरुवािीला हपक
ं हकंवा र्लाबी िी लाल
रंर्ाची हफकट छटा, छोट्या िलांसाठी त्यांच्याहिल बाल्यावस्थेिील
परुर्षत्वाची सचू क िोिी. लिान िलींच्या िलक्या हनळ्या रंर्ािील कपड्याचं ा
सक
ं े ि, व्िहजगन िेरीच्या हनळ्या शालीशी जोडला र्ेला िोिा (हचत्र क्र ७). आज
आपण हपंक िी लाल रंर्ाची हफकट छटा, स्त्रीत्वाचे प्रिीक म्िणनू स्वीकारले
आिे. िलका हनळा रंर् परुर्षत्वाशी जोडला र्ेला आिे. वेस्टनग देिारपटािील
कणखर - राकट - धाडसी टेक्सन काऊबॉयची भहू िका रंर्वणाऱ्या जॉन वेन
याच्या शटगचा रंर् त्या काळाहं िल अनेक हचत्रपटाि हपक
ं िोिा. (हचत्र क्र ६).
या एकाच उदािरणावरून िाझा वरील िद्दा वाचकानं ा नक्कीच पटेल.

^ हचत्र क्र ६ जॉन वेनचा हपक
ं शटग

^ हचत्र क्र ७ Virgin in Prayer,
१६४० - ५०, लडं न म्यहझयि

वर्षग १९१८ िधे हब्रहटश लेडीज िोि जनगल या त्याकाळािील
िहिलाच्ं या लोकहप्रय िाहसकाि या र्लाबी–हपक
ं रंर्ाहवर्षयी असा उल्लेख
के ला र्ेला िोिा.. .. The generally accepted rule is Pink for the Boy
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and Blue for the Girl. The reason is that Pink being a more
decided stronger color, is more suitable for the boy. वर्षग १९५०
िधे, अिेररके िील जाहिराि िंत्र इिके प्रर्ि िोिे की एका आक्रिक जाहिराि
िोहििेने, या दोन्िी रंर् छटांचे अथगसंकेि बदलनू टाकले िोिे.
प्रखर – िीव्र – िेजस्वी असा लाल रंर् पणू ग अपारदशगक आिे कारण
आपल्या डोळ्यांची संवेदना त्याला प्रथि पणू ग शोर्षनू घेिे. िाघ आहण फाल्र्न
िहिन्याि आपल्याला झाडांची पानर्ळ झालेली हदसिे. अनेक झाडांची पाने
र्ळून पडण्याच्या आधी लाल झालेली हदसिाि. हनसर्ागिील िा फार किी
हदसणारा रंर् वृद्धत्व, शष्किा आहण कोरडेपणाचे लिण आिे. आपल्या
िानहसक आहण बौहद्धक सवं ेदनािं धे, या लाल रंर्ािळे उष्णिा – िवेिील उष्िा
– आर् आहण रि याची आठवण िोिे.

^ हचत्र क्र ८ हक्रसिस रे ड

^ हचत्र क्र ९ व्िॅलेंटाईन डे लाल र्लाब

याच लाल रंर्ािळे आपल्याला हिसिस जवळ आल्याची सचनािी (हचत्र क्र
८) हिळिे आहण व्िॅलेंटाइन डेला (हचत्र क्र ९) प्रेिाचे संदश
े देण्यासाठी सवाांची
िारांबळ सद्धा िाच लाल रंर् उडविो. वस्िहनष्ठ हवचार करणाऱ्याला, लाल
रंर्ाच्या दशगनाने...एखाद्या आवडत्या व्यिीची अथवा आवडीच्या हवर्षयाची
– छंदाची िीव्र - उत्कट ओढ आहण उत्सकिा हनिागण िोिे. िर एखाद्या
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व्यहिच्या िनाि आवेर् – रार् – लोभ – क्रोध – क्रौयग अशा संवेदना आहण
भावना िीव्रिेने हनिागण िोिाि. या झाल्या व्यिीच्या िनािील भावना. संपणू ग
सिाजिनाच्या भावनांचा हवचार के ला िर एखाद्या पंथ, धिग हकंवा संघटनेच्या
अनयायांच्या सििू ािधे, स्विःचे संघटीि सािथ्यग, लाल रंर्ाच्या झेंडा अथवा
बावट्यािळे प्रखरिेने जाणविे. या बरोबरच आरोग्य – उत्साि – लालसा आहण
अन्य सििू ापासनू हभिी अशा सवं ेदना, याच लाल रंर्ािळे जार्ृि िोिाि.
हिदं ू धिगप्रणालीिील शािपंहथय धारणेनसार, हशवित्व म्िणजे
परुर्षित्व पांढरा रंर् धारण करिे िर शहिित्व म्िणजे स्त्रीित्व लाल रंर् धारण
करिे. या नवराहत्र उत्सवाि बंर्ाली िहिला लाल काठाची पांढरी साडी नेसिाि
आहण एकिेकींना लाल हसदं रू (कं कू) लावनू आपले सौभाग्य साजरे करिाि.
हवसजगनाच्या हदवशी परुर्ष पाढं रे कपडे घालिाि. (हचत्र क्र १० आहण ११).

<हचत्र क्र १०

< हचत्र क्र ११
^ बर्ं ाली स्त्रीयाचं े आहण परूर्षाचं े पारंपररक पररधान

या प्रिीकानं ा कािी हनहिि हवज्ञानहनष्ठ िल्ू यसक
ं े ि आिेि. यर्लधिग
िैथन हक्रयेिील परुर्ष आहण शहिित्वाच्या हनहिगिीिि हवयागच्या हनसर्गदत्त
पांढऱ्या रंर्ावरून, श्वेिहबंद या नावाने पाढं ऱ्या रंर्ाचे रुपक हचह्न हशवित्वा साठी
स्वीकृ ि झाले. हववाहिि ऋिििी स्त्रीच्या, िाहसक चार हदवसाच्ं या शहशकला
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प्रभाव काळािं िोणाऱ्या स्त्रावाच्या लाल रंर्ावरून स्त्री आहण शहिित्वाला
शोनहबंद या नावाने लाल रंर्ाचे रुपक हचह्न स्वीकृ ि झाले. रजस्वला स्त्रीसाठी
शहशकला प्रभाव काळ असे संबोधन वापरले र्ेले कारण त्या चार हदवसांि
ऋिििी स्त्रीच्या शरीरावर, चंद्राच्या (शशी) कलांचा प्रभाव असिो.

^ हचत्र क्र १२ सिभजू हिहििी चौकोन ^ हचत्र क्र १३ सिभजू घन चौकोन

खर्ोलशास्त्र आहण फलज्योहिर्षशास्त्र यांच्या संकेिानसार िंर्ळ या
ग्रिाचा आहण राशी चक्रािील वृहिक राशीचा रंर् लाल आिे. वेदकालीन हसधं ू
सिाज प्राचीन प्रर्ि सस्ं कृ िीिधे, अनेक रंर्ाचं े िकग सर्ं ि भहू ििीय आकार
हनहिि के ले र्ेले िोिे. हिहििीय सिभजू चौकोन (हचत्र क्र १२) आहण हत्रहििीय
सिभजू घन चौकोन (हचत्र क्र १३) िी लाल रंर्ाची प्रिीके आिेि. याबरोबरच
लाल रंर्ाचे िे वैहश्वक भहू ििीय हचह्न, भिू ीचे आहण जहिनीचेिी प्रिीक आिे.
िकग सर्ं ि भहू ििीय सक
ं ल्पना अशासाठी म्िटले की आधी उल्लेख के ल्यानसार
अपारदशगकिा, उष्णिा आहण शष्किा िी लाल रंर्ाची वैहशि्ये आिेि आहण
भिू ी अथवा जहिनीची सद्धा नेिकी िीच िीन वैहशि्ये भर्ू भगशास्त्राि सांहर्िली
आिेि. अपारदशगकिा, काठीण्य आहण हनहिगिीची प्रेरणा िे जहिनीचे र्णधिग,
लाल रंर्ाशी साधम्यग दाखविाि.
29

रंग बरसे

अरुण फडके

वेर्वेर्ळ्या संस्कृ िीि...वेर्वेर्ळ्या धिग आहण पंथाि...वेर्वेर्ळ्या
भार्षांिधे, सवगच रंर्, हवहवध हभन्न अथवा सिानाथी भावना - संदभग सहू चि
करिाि. एके काळच्या कम्यहनस्ट रहशयािील िॉस्को या शिरािील ‘लाल
चौक’ िे नािाहभधान लाल या रंर्ावरून आलेले नािी िर रहशयन भार्षेिील
“क्रासनाया” या, “सदं र” या सिानाथी हवशेर्षणावरून घेिले र्ेले आिे. रोिन
साम्राज्याच्या उत्कर्षग काळाि प्रत्येक भव्य राजवाड्यािील हभिं ी,
राज्यकत्याांच्या सािथ्यागचे प्रिीके म्िणनू लाल रंर्ाच्या हशल्पांनी सजवलेल्या
असि. हिस्िी धिगबांधवांच्या चचगिधील लाल रंर्, येशू हिस्िाच्या सांडलेल्या
रिाशी नािे सांर्िो. पाहििात्य देशांि िाच लाल रंर्, रिवणी आिे म्िणनू
लग्न सिारंभाि त्याज्य िानला र्ेला आिे. कम्यहनस्ट हचनच्या ध्वजावरील
लाल िा त्याचं ा राष्ट्रीय रंर् आिे, हचनी सिाजाि िो पहवत्र िानला जािो.
प्राचीन इहजप्तिधे लाल रंर्, आनंदी हजवन – उत्ति आरोग्य – अदृश्य, अिानवी
शिीवर हिळवलेल्या हवजयाचे प्रिीक िानला र्ेला िोिा.

^ हचत्र क्र १४ भारिीय वधू लाल साडी ^ हचत्र क्र १५ चीनी वधचू ा लाल पिेराव
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दोन हभन्न देशाि अथवा प्रदेशाि एकाच रंर्ाचे हभन्न अथग आहण संदभग,
कािी शिकांपासनू लोकश्रिी बनले आिेि. भारि, हचन अशा पौवागत्य देशाि,
वध,ू लग्नाच्या सिारंभाि लाल रंर्ाचे पररधान वापरिाि. (हचत्र क्र १४ आहण
१५) वधवू स्त्राचा िा लाल रंर् पहवत्र आहण भाग्यदािा आिे. िात्र पाहििात्य
देशािं िाच लाल रंर्, रिवणी आिे म्िणनू लग्न सिारंभाि त्याज्य िानला र्ेला
आिे.
बऱ्याचदा आपण तवकत घेतलेल्या खाद्यपदार्ाांच्या बािेरील वेष्टनावर
लाल – अंबर – तिरवा या तीन रंगाचे छोटे तिपके (डॉट) तदसतात. FDA
(Food and Drug Administration) या सरकारी खात्याच्या तनयमानसु ार
िे तिपके कािी तनतित संकेत देतात. उच्च, मध्यम, कमी चरबी – सॅच्यरु े टेड
साखर आतण मीि याचे पदार्ाात प्रमाण तकती आिे त्याचे संकेत िे तिपके
आपल्याला देतात. लाल तिपका जास्त प्रमाण – अंबर तिपका मध्यम प्रमाण
– तिरवा तिपका कमी प्रमाण असे िे मापन संकेत आिेत.

^ हचत्र क्र १६ लाल रंर्ाच्या हवहवध छटा
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या लाल रंर्ाच्या असंख्य छटा आज आपण पिािो आहण आपल्या कळि –
नकळि वापरिो सद्धा. स्कारलेट – रुहब – ब्लड – हक्रिझन – चेरी – सेरी –
डीप – डाकग – कॅ डहियि – व्िरहिहलयन – िरून आहण या लाल रंर्ाच्या अन्य
असख्ं य छटानं ी आपले दैनहं दन जीवन उत्साहिि िोि असिे.

^ हचत्र क्र १७ पाहलओलीहथक काळ, हखस्िपवू ग पस्िीस िजार वर्षे,
अलटािीरा स्पेन, रॉक पेंहटंर् रे ड ऑकर रंर्ाचा वापर

^ हचत्र क्र १८ स्पेन िधील र्फ
ं ांिध्ये, हनअॅन्डरथल िानवाने (रे ड ऑकर) लाल
रंर्ािील या उभ्या आहण आडव्या रे र्षाचं े के लेले रे खाक
ं न, साधरण चौसष्ठ िजार
वर्षाांपवू ीचे आिे.
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सर्पनशील णिरिा.
आपण लाल या प्राथहिक रंर्ाचा परीचय आहण त्याचे हवहवध
हचह्नसंकेििी जाणनू घेिले. लाल रंर्ानिं र त्याच्या हवरोधी र्टािला रंर् आिे
हिरवा. हिरवा हवरोधी र्टाि अशासाठी की लाल रंर्ाच्या अर्दी हवरुद्ध दृश्य
सक
ं े ि, िा हिरवाच देि असिो.
नेपोहलयन या फ्रेंच सम्राटाच्या िृत्यचू े हिथक, या हिरव्या रंर्ाशी जोडले
र्ेले आिे. वर्षग १७७५ िध्ये शील्स ग्रीन या रंर्द्रव्यापासनू , पी ग्रीन म्िणजे
वाटाण्याच्या हिरव्या छटेचा रंर् बनवला र्ेला िोिा. र्ाहलचे – कापड –
स्त्रीयाच्ं या र्ाऊनचे िऊशार कापड – हभिं ीवर हचकटवायचे कार्द (वॉल पेपर)
– पॉटरी आहण हिठाई अशासाठी िा रंर् वापरला जाि असे. यािल्या वॉल पेपर
िधील या हिरव्या रंर्ापासनू , आरसेहनक या हवर्षारी घािक द्रव्याचे कण िवेि
पसरिाि असे नंिरच्या काळांि लिांि आले िोिे. वर्षग १८१५ िध्ये
वॉटरलच्ू या लढाईि पराभव झाल्यानिं र, नेपोहलयनला दहिण अटलांहटक
सिद्रािील सेंट िेलेना या बेटावर िद्दपार करून हवजनवासाि ठे वले िोिे. वर्षग
१८२१ िध्ये त्याचा िृत्यू झाला. त्याला ठे वले िोिे त्या कोठडीहिल हभिं ींवर
िे आरसेहनकयि हिरव्या रंर्ाचे वॉल पेपर लावले िोिे. याच आरसेहनकिळे
त्याचा िृत्यू झाला असे हिथक, एकोहणसाव्या शिकाि, लोकश्रिीि प्रचहलि
िोिे.
नीळा आहण हपवळा या दोन प्राथहिक रंर्ाच्या हिश्रणाने बनलेला
हिरवा रंर्, पराकोटीच्या संहिश्र भावना-संवेदना व्यि करिो. हनसर्ागि सवगत्र
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हदसणारा िा हिरवा; नवा ऋि-ू वसंि ऋि,ू नाहवन्य-िाजेपणा, उिेद-इच्छाआकांिा, शाश्वि-अनादी-अनंि अशा िोकारात्िक भावना–धारणा व्यि
करिो. या बरोबरच; ित्सर-िेवा-असयू ा, भेसरू -भयानक, र्ढू -रिस्यिय अशा
नकारात्िक भावना - धारणािी व्यि करिो. या पराकोटीच्या हवरोधी भावना
आहण सवं ेदना, या रंर्ाच्या दृश्य स्वरूपािं आपल्या जार्रूक िन आहण सप्त
िन अशा दोन्िी हठकाणी नोंदहवल्या जािाि. याचवेळी, हनसर्ागिील हवहवध
छटांिील हिरव्या रंर्ािळे प्रकाशाची आहण शांििेची संवेदना हनिागण िोिे.
िानहसक आहण शारीररक िणावििी यावर खरे म्िणजे िा हिरवा रंर् उत्ति
इलाज आिे.

^हचत्र क्र १ हवर्षारी द्रव्य

^ हचत्र क्र २ िलक्या हिरव्या रंर्ाचे िािीचे भाडं े

हिरव्या रंर्ांच्या अनेक छटा म्िणजे आपले िन:स्वास्थ संिहलि
ठे वण्यासाठीचा उत्ति इलाज आिे असे म्िटले जािे. शरीर स्वास्थ्यासाठी या
रंर्ाचे दसरे वैहशि्य असे की आपल्या डोळ्यासं ाठी िा सखकारक आिे. िा रंर्
डोळे आहण नजरे ला हस्थरिा देिो कारण याच्याकडे पिाण्याची आपल्या
डोळ्यांची िििा इिर रंर्ांपेिा जास्ि आिे, म्िणनू िा रंर् आपल्या नजरे ला
सिनशील बनविो. िा रंर् जरी हनसर्ागच्या आहण सजीवांच्या हनहिगिी िििेचा,
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प्रत्यि हनहिगिीचा आहण सजगनशीलिेचा रंर् म्िणनू आपल्या पररचयाचा
असला िरी िा, अनेकवेळा व्यहि अथवा फळ-भाजीपाल्याची अपररपक्विा
हसध्द करिो. आिा आंब्याचा िोसि सरु झाल्यावर हिरवा आंबा
हपकल्याहशवाय र्ोड आहण रसाळ िोि नािी िे त्याच्या रंर्ावरून आपल्या
सिज लिाि येिे.
अनभव नसलेल्या व्यहि अथवा अपणू ग काि याचा संदभग देिाना,
इग्रं जीिधे Green horn असे संबोधन वापरले जािे. हवशेर्षकरून कॉंक्रीटचे
िाजे बांधकाि, पाणी िारून नंिर पणू ग सकण्याआधी त्याला Green concrete
असे सबं ोधन वापरले जािे. लाल रंर् धोक्याचा इशारा देिो आहण त्या उलट
हिरवा रंर् सरहिििेचा संकेि देिो अबं र हकंवा हपवळ्याची छटा सावधानिेचा
इशारा देिे. चौकािील वाििक हनयंत्रण खांबावर, लाल...हिरवा...अंबर या
रंर्ांचा खेळ सिि सरु असिो.
जाहिरािीच्या िेत्रांि आहण कठल्यािी वस्िच्ू या वेिनावर, हिरवा रंर्
अर्दी नेिक्या उद्देशाने वापरला जािो. आिची और्षधे वापरासाठी सरहिि
आिेि असा अहलहखि
संदश
े आहण अशी
खात्री, अनेक और्षधांच्या
वेिनावरील हिरवा रंर्
आपल्याला देिो. कािी
पणू ग
नैसहर्गक
उत्पादनांच्या वेिनावर अशा हिरव्या रंर्ाचा वापर के लेला हदसिो. अनेक
देशाच्ं या चलनी नोटा, हिरव्या रंर्ाच्या अनेक छटािं धे छापलेल्या हदसिाि.
कािी पाहििात्य देशाि व्यविारािले कायदेशीर चलन आहण अथगहवर्षयक
र्ोिींसाठी, र्डद हिरवा रंर् प्रिीक म्िणनू वापरला जािो. बिुिेक सवग देशािील
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लष्कराच्या सैहनकांचा र्णवेश र्डद हिरव्या रंर्ाचा असिो. या र्डद हिरव्या
रंर्ाच्या हनव्वळ दशगनाने आपल्याला सरहिि वाटिे.
अनेक हचत्रपटाि, भेसरू -भयानक चेटकीण, हिरव्या रंर्ाच्या पररधानाि
हकंवा चेिऱ्े याच्या हिरव्या रंर्भर्षू ेि हचहत्रि के लेली असिे. अनेकदा, हनजगन
रानािील िळ्यावर, पाण्याचा पृष्ठभार् पणू ग झाकून टाकलेले हिरव्या रंर्ाचे
शेवाळ आपल्याला हदसिे. असा भयपटािील चेटकीण आहण अशा हिरव्या
िळ्याकडे बहघिले की भेसरू -भयानक, र्ढू -रिस्यिय अशा नकारात्िक भावना
– धारणा – संवेदना आपल्या िनाि हनहिि हनिागण िोिाि.

^ हचत्र क्र ३ हसनेिािील हिरवी चेटकीण. ^ हचत्र क्र ४ पाण्यावरचे हिरवे शेवाळ.

ग्रििालेिील शक्र - बध िे दोन ग्रि आहण अनक्रिे शक्रवार आहण
बधवार िे आठवड्यािील दोन वार आहण राशीचक्रािील वृर्षभ रास या सवाांचे
आपला हिरवा रंर् प्रिीक आिे. फार प्राचीन काळापासनू कािी रंर्ांना हवहशि
भहू ििीय आकृ िींच्या िाध्यिािनू व्यि के ले र्ेले. हिहििी र्षटकोन िे या रंर्ाचे
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पहिले भहू ििीय प्रिीक आिे. याचा प्रत्येक कोन ३० अंशाच्या कोनाि वळणारा
आिे. हिरव्या रंर्ाचे दसरे हत्रहििी भहू ििीय प्रिीक म्िणजे Icosahedron
आकार. वीस सिान सिभजू हत्रकोणांचे पृष्ठभार् असलेली या हत्रहििीय
आकृ िीला, हिदं ीिधे हवंशिीफलक अथवा हवंशफलक असे संबोधन वापरले
जािे. या दोन्िी आकृ तीचे एक वैतिष्ट्य तनळ्या रंगाच्या वतळ
ाु ाच्या एका
वैतिष्ट्याि
ं ी तचह्नसक
ं े त म्िणनू जोडले गेले आिे. चौरस आहण आयिाच्या िीव्र
काटकोनापेिा या हिहििी र्षटकोनाचे आहण हत्रहििी आकृ िीचे िे िीस अंशाचे
सिा कोन सौम्य आिेि आहण विगळाच्या जवळ जाणारे आिेि. हिरवा रंर्
िानवी डोळ्यांना कठलािी िाण न देिा सखावणारा रंर् आिे, सौम्य कोन
असलेल्या या दोन भहू ििीय आकृ िी, िी प्राचीन िाडं णी फार िकग सर्ं ि आहण
हवज्ञानहनष्ठ आिे.

^हचत्र क्र ५ र्षटकोन हिरव्या रंर्ाचे हिहििी
भहू ििीय प्रिीक

^हचत्र क्र ६ हिरव्या रंर्ाचे त्रीहििी
भहू ििीय प्रिीक

िा रंर् आवडणाऱ्या व्यहि हकंवा या रंर्ाचा प्रभाव असलेला सिाज
यांचे एक खास वेर्ळे व्यहिित्व उठून हदसिे...!!..आजच्या घडीला, िाझे िे
हवधान, पररहस्थिीचा हवपयागस के ल्यासारखे वाटेल कदाहचि. िात्र कािी
अहिरे की अपवाद वर्ळिा, जर्भरािील हिरव्या रंर्ाचा प्रभाव असणारा सिाज
स्विःची खास सस्ं कृ िी जपनू आिे. हिरव्या रंर्ाशी नािे असलेल्या व्यहि
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आहण सिाज, नेििीच हनसर्ागसारखा िाजा-िवाना असिो, नैसहर्गक प्रवृत्तींशी
प्रिाहणक असिो. सहिष्णू – सदाचारी – उदार ििवादी – दानशरू आहण
हनस्वाथी या र्णवत्ता, अशा व्यहि आहण सिाजाने धारण के लेल्या हदसिाि.
सिि प्रर्हि आहण आहथगक उन्निी िी या रंर्ािळे प्राप्त िोणारी वृत्ती आिे.
वस्िहनष्ठ (Subjective) आहण हवर्षयहनष्ठ (Objective) अनभवाचा अभ्यास
के ल्यास लिाि येिे की प्रत्येकाच्या हनहद्रस्ि िनाि, या रंर्ाने हनिागण िोणाऱ्या
संवेदना साधारण सारख्याच असिाि. याच्या साहनदध्् याि शांि-हनवांि आहण
िाजे िवाने वाटिे. सभोविालच्या हनसर्ागि सिि िोणारी नवहनहिगिी आहण
त्याची वाढ याने आपल्या नकळि आपणिी प्रर्िी करि रिािो. या उलट
व्यिीहनष्ठ आहण आत्िहनष्ठ हकंवा Subjective सवं ेदना खपू च वेर्ळ्या
असिाि. एखादे हचत्र – पस्िक – कपडे - एखादी शारीररक व्याधी -एखाद्या
वस्िचू ी अथवा घटनेची भीिी अथवा स्वि:ची एखादी चक
ू आहण या सवागिील
सिाहवि हिरवा रंर् अनेकदा िनाि हकळस अनेक र्ोिींहवर्षयी घृणा सद्धा
हनिागण करिो.
या रंर्ाच्या अनेक छटा हवहवध सक
ं े ि देिाि आहण िनािं सवं ेदनािी
हनिागण करिाि. एखाद्या हचत्रािील अथवा कपड्याचा दृश्य स्वरूपािला र्डद
हिरवा रंर् कािना – लालसा – िित्वाकांिा – ित्सर – ईर्षाग –असयू ा अशा
संवेदना एखाद्या व्यिीच्या िनाि हनिागण करू शकिो. र्डद हिरव्या रंर्ाच्या
साहनदध्् याि, भीिी – हवसंर्िी – असंबद्धिा – ििभेद – असयू ा अशा संवेदना
दबगल िनाच्या व्यिींिधे हनिागण िोिाि. जर्भरािल्या िज्ञानं ी नोंदवलेल्या
अभ्यासाचा आढावा घेिला िर हिरवा रंर् अनेक सदं भाांसाठी वापरला र्ेला
आिे. भावना-संवेदना, राजकारण, धिग, हवज्ञान, कला, हलंर् आहण पराणकथा
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आहण दिं कथा या सवागचे हवश्लेर्षण करिाना हिरव्या रंर्ाचा संदभग हनहििपणे
येिोच. इस्लाि धिग ज्या वाळवंटी प्रदेशाि स्थापन झाला त्याच्या ध्वजाचा
हिरवा रंर् कािी हनहिि धोरणांनी हनवडला असावा. या वाळवंटाि हिरवळ िे
अर्दी दहिगळ दृश्य आिे. त्यािळे च या ध्वजाचा रंर् हिरवा असावा.
रंर्ाच्ं या अभ्यासा बरोबरच आपल्या डोळ्यावं र म्िणजेच आपल्या
डोळ्यािील सवं ेदनशील फोटोररसेप्टरवर रंर्ाचं ा पररणाि काय िोिो िे पिाणे
आवश्यक आिे. याचे कारण असे की डोळ्यािील फोटोररसेप्टरवर नोंदलेला
एखादा रंर् िणांि आपल्या िेंदिू ध्ये कािी शारीररक आहण कािी भावहनक
संवेदना हनिागण करिो. िेजस्वी लाल रंर्ाकडे आपण ३० सेकंदापेिा जास्ि वेळ
पहिले िर आपल्या डोळ्यानं ा थकवा येिो. या िार्ोिार् िम्िी पाढं ऱ्या रंर्ाकडे
पहिले िर आपल्या सवं ेदनेिील लाल रंर् पसला जािो आहण लाल रंर्ािळे
डोळ्यांवर पडलेल्या िाणावर नैसहर्गक इलाज म्िणनू आपल्याला आपल्या
नकळि, हनसर्गिः हिरवा रंर् हदसू लार्िो. आपली जाहिराि हकंवा उत्पादनाने
लोकांच्या िनाि पटकन संवेदना हनिागण कराव्या यासाठी याचा नेिका उपयोर्,
रंर्ांची हनवड करिाना चाणाि हडझायनर करि असिाि.

^ हचत्र क्र ७ हिरवा रंर् हवहवध छटा.
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नीळा आहण हपवळा यांच्या हिश्रणाने हिरव्या रंर्ाच्या दसऱ्या आहण हिसऱ्या
र्टांिील अनेक छटा बनहवल्या जािाि. हिसऱ्या र्टांिील छटा बनविाना या
छटांना काळ्या आहण अन्य रंर्ांचा िलकासा स्पशग के लेला असिो. या अनेक
हिरव्या छटाचं ी इहं ग्लश नावे त्याचे नेिके स्वरूप सांर्िाि. एिराल्ड, जेड,
हस्प्रर्ं , लाईि, ऑहलव्ि, हिडनाईट, टी, पाईन, फॉरे स्ट, इहं डया, िटं र, आिी,
अव्िाकॅ डो, हब्रटीश रे हसर्ं ग्रीन, शँिरॅ ाक, िालीक्वीन, फनग, िटगल, िॉस, टील
आहण सॅप...अशा असंख्य नावांनी वेर्वेर्ळ्या स्वभावधिागच्या हिरव्या
रंर्ाच्या या छटा जर्भराि ओळखल्या जािाि. या प्रत्येक छटेला कािी हनहिि
हचह्नसंकेि आिेि. या प्रत्येक छटेला हवहशि कािासाठीच वापरले जािे. या
सारख्या हिरव्या रंर्ाच्या अनेक छटा, यत्रं ािं धील वैहशि्य आहण वेर्ळे पणा
दाखवण्यासाठी उद्योर् जर्िाि वापरल्या जािाि. शब्दियागदिे ळे त्या
सर्ळ्याच छटांची नोंद इथे करिा येणार नािी.
हिरव्याचा अभ्यास आहण हिरव्याची िी रंर्र्ाथा...परस्पर हवरोधी थोडीशी र्ढू िरीिी खपू उत्सािवधगक आिे िे हनहिि...!!
--००--

^ Green: Picking Flowers हपअरे ऑर्स्ट रे नॉय, हसएटल आटग म्यहझयि
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आकाशाचा नीळा.
हचह्न आहण हचह्नसंकेिांच्या हभंर्ािनू के लेला या रंर्र्ाथेचा अभ्यास
फार रंजक आिे आहण वाचकांसाठी िो हलहििाना फार लर्बर् िोिे आिे, इिके
या प्रत्येक रंर्ाचे व्यहिित्व हवलिण आिे. देशोदेशींच्या हवहवध संस्कृ िी,
परंपरा, लोकश्रद्धा, लोकश्रहि यािधे सापडणारे रंर्ांचे संदभग आहण प्राचीन
साहित्यािील उल्लेख, आधहनक हवज्ञानाचा अभ्यास िे सवग वाचकांसिोर
ठे विाना यािले कािी रािू नये अशी िाझी लर्बर् आिे.
आपल्या चिर पवू गजांनी, विगळ - पृथ्वीचा र्ोलाकार याचे भहू ििीय
हचह्न हकंवा प्रिीक हनळ्या रंर्ाला बिाल के ले आिे. शीिलिा, आद्रगिा,
पारदशगकिा आहण भव्यिा िे हनळ्या रंर्ाचे सवग र्णधिग या एकाच र्ोलाकार
हचह्नाि व्यि िोिाि. अर्हणि – अपररहिि, िी या रंर्ाची वैहश्वक वैहशि्य या
एका कोनहवरहिि विगळाि, प्राचीन पहं डिानं ी व्यि के ली आिेि.

^ विगळ - हनळ्या रंर्ाचे भहू ििीय प्रिीक.

^ आकाशाची हनळाई

हनळ्या रंर्ाची नजरे ि न िावणारी व्यापकिा, सप्त आहण व्यि िनाि
दशगकाचा आत्िसन्िान त्याच्या नकळि वृद्धींर्ि करिे आहण शांि – हवश्रांि
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हस्थिीची अनभिू ी देिे. िा रंर् जसे ज्ञानाचे प्रिीक िानला जािो त्याबरोबरच िा
रंर्; प्रसन्निा, स्िब्धिा, शािं िा, हस्थरिा अशा भावनािी हनिागण करिो.
हनसर्ागच्या अलौकीक शिीचा पररचय, असीि – अियागद – हवश्रािं
आकाशाचा िा रंर्, अव्याििपणे आपल्याला देि असिो. व्यापक
आकाशाबरोबरच हवशाल सार्र आहण बफग , याचेिी िा नीळा रंर् प्रिीक िनाला
र्ेला आिे. सत्य – शहचिा – पाहवत्र्य – हनष्ठा – दया – ििा – करुणा –
वात्सल्य अशा सवग र्णवत्ता आहण िल्ये याचं ी अनभिू ी, या एका हनळ्या
रंर्ािळे दशगकाला िोिे.
आपण शाळे ि हशकि असिानं ा पाहिल्या इयत्तेपासनू पाढं री विी आहण
हनळ्या शाईचे पेन यांची संर्ि लाभिे आहण िी अखेरपयांि हटकिे. बॉलपेनच्या
आधी फाऊंटन पेन वापरले जायचे आहण दररोज त्याि शाई भरावी लार्ि असे.
आपल्या कपड्यांवर या शाईचे पडलेले अर्हणि डार् आजिी आपल्या
प्रत्येकाच्या स्िरणाि आिेि.

^ शाईचा हनळा रंर्

^ इस्राएल राष्ट्राचा ध्वज
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वैयहिक अथवा सिाजजीवनाि, आत्िसन्िान – प्रहिष्ठा – र्ौरव –
परंपराचं ा अहभिान अशा भावना या हनळ्या रंर्ािनू व्यि िोिाि. शब्द
व्यत्पहत्तशास्त्रानसार हनळा अथागि इहं ग्लश blue िा शब्द िळ
ू bleu या फ्रेंच
शब्दापासनू प्रचहलि झाला आिे. आजिी थायलंड, कोररया आहण जपान या
पौवागत्य देशाि bleu िा फ्रेंच शब्दच आजिी हनळ्या आहण हिरव्या रंर्ाच्या
हलहखि सदं भागि वापरला जािो. िात्र याच देशाि, िा हनळा रंर्; अनत्साि,
कंटाळा, एकटेपणा अशा भावना व्यि करण्यासाठीिी वापरला जािो. याच्या
अर्दी हवरुद्ध, पाहििात्य देशाि; blue family (ब्ल्यू फॅ हिली) अथवा blue
blood (ब्ल्यू ब्लड) अशी रंर्ाधाररि सबं ोधने, राजकल आहण राजा अथवा
राणीच्या कटंबािील सदस्यांसाठी वापरली जािाि. इस्राईल या देशाच्या
ध्वजावर, पाढं ऱ्या पाश्वगभिू ीवर हनळ्या रंर्ाच्या दोन पट्ट्या आहण स्टार ऑफ
डेहव्िडचे हचह्न, हनळ्या रंर्ाि असिे. जडाइझि हकंवा सेहिटीझि अथागि यिुदी
– ज्यू धिगबांधवांच्या प्राथगनेचे वेळी, टॅहल्लट नावाची हनळी शाल खांद्यावरून
घेण्याची साधारण दोन िजार वर्षाांपासनू परंपरा आिे. या शालीच्या हनळ्या
रंर्ाचे रूपक या ध्वजाच्या रंर्ासाठी वापरले र्ेले. या रंर् छटेला Yel blue
(येल ब्ल्य)ू असे नांव आिे. िात्र या हनळ्या रंर्ाच्या छटेबद्दल ज्यू बांधव फार
आग्रिी नसल्याने हनळ्याच्या अनेक छटा या ध्वजावर अंहकि झालेल्या
हदसिाि.
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आजच्या काळांि सवागि लोकहप्रय असलेल्या याहिल हनळ्या रंर्ाचा
इहििास फारच रंजक आिे. उत्क्रािं ी काळािं िानवाला फि काळा – पाढं रा िे
दोनच रंर् आहण त्याच्ं या राखाडी रंर्ाच्या छटा हदसि असिं . कालािं राने प्रथि
त्याला लाल – हपवळा – हिरवा या रंर्ाचं े दृिीज्ञान झाले. यािं हनळा रंर् वेर्ळा
आिे िे त्याला फार उहशराने ओळखिा येऊ लार्ले. रंर्ाच्ं या इहििासकारानं ी िे
सप्रिाण हसद्ध करण्यासाठी, भार्षा व्यत्पत्तीशास्त्राचे अनेक दाखले हदले आिेि.
ग्रीक – चीनी – जपानी आहण हिब्रू या चार प्राचीन भार्षािं ध्ये कनळा रिंग असा
शब्द नािी हकंवा त्याला सिानाथी शब्दिी नािी. त्या काळािं कनळी छटा िी
हिरव्या रंर्ािील एक छटा आिे असे िानले र्ेले िोिे. कोररयन – व्िीएट्नािी
– थाई – करहडश – झलू – हिबं ा या भार्षािं ध्ये आजिी हनळा रंर् िा शब्द नािी.
हनळ्या रंर्ाचा उल्लेख करिांना Green-Blue Blurring असा शब्द प्रयोर्
वापरला जािो. िोिर या ग्रीक कवीचा जन्ि हिस्िपवू ग वर्षग ७५० िधे झाला.
ओहडसी या त्याच्या जर्प्रहसद्ध कहविेि, हनळ्या सार्राचे वणगन करिाना त्याने
wine dark sea असा शब्दप्रयोर् वापरला आिे. And what if one of the
Gods wreck me out on the wine-dark sea…?
भारिीय संस्कृ िीि, प्रभू रािचंद्र आहण श्रीकृ ष्ण िी आपली आराध्य
दैविे आिेि. यांच्या प्रहििा आहण हचत्र बघिांना यांच्या हनलकांिी त्वचेचा
प्रभाव आपल्यावर बालपणापासनू पडलेला असिो. वेदांच्या हनहिगिीपासनू ,
चोवीस िजार वर्षाांपासनू प्राचीन भारिीय हलहखि साहित्याि या हनळ्या रंर्ाचे
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असख्ं य संदभग आजिी वाचिा येिाि. म्िणनू च आपली प्राचीन संस्कृ हि
वैज्ञाहनक दृि्या हकिी प्रर्ि आिे याचं ी जाणीव िोिे.
हवसाव्या शिकाच्या अखेरच्या टप्प्याि हवकहसि आहण प्रर्ि
झालेल्या िाहििी - ित्रं ज्ञान या हवर्षयाची एक वेर्ळी भार्षा आिे त्याला
HTML म्िणजे Hyper Text Mark up Language असे म्िटले जािे. या
HTML ची, आपल्या रंर्ासदं भागि असलेली िाडं णी पिाणे िित्वाचे आिे.
िोबाईल िँडसेट आहण कॉम्प्यटरच्या स्क्रीनवर हदसणाऱ्या रंर्ीि प्रहििा, Red
– Green – Blue Light चा...म्िणजे लाल – हिरव्या – हनळ्या हकरणाचं ा
योग्य वापर करून ियार के ल्या जािाि. यालाच RGB असे सबं ोधन वापरले
जािे. Hexadecimal notation म्िणजेच HEX िे HTML च्या या िीन
रंर्ांचे प्रिाण आिे. या प्रिाणानसार या िीनपैकी प्रत्येक रंर्ांचा प्रभाव किी
अथवा जास्ि करिा येिो. याच िंत्रज्ञानाने, िोबाईल िँडसेट आहण कॉम्पटरच्या
स्क्रीनवर हदसणाऱ्या रंर्ाच्ं या १६० लाख छटा बनविा येिाि. अर्हणि
रंर्छटांचे िे वैहवध्य आहण िंत्रज्ञानाची प्रर्िी आपल्याला अचंहबि करिे.
लाल, के शरी आहण हपवळा िे रंर् दशगकाच्या भावनाशील संवेदनांच्या
जवळ असिाि. या उलट, हनळा रंर् दशगकाच्या वास्िवाच्या जाणीवा आहण
प्रज्ञा आहण बद्धीच्या संवेदनांच्या जवळचा असिो. कौशल्य, हस्थरिा, र्ांभीयग,
सखोलिा या िदागनी र्णवत्ता, नवे िंत्रज्ञान आहण त्याची अचक
ू िा, िे सवग
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हनळ्या रंर्ाच्या वापरने दशगवले जािे. िदागनी रंर् म्िणनू हनळा जर्भराि स्वीकृ ि
आिे या उलट र्लाबी रंर्ाच्या नाजक
ू छटा नेििे ीच स्त्रीत्वाचे प्रिीक िानल्या
र्ेल्या. खपू हवशाल उद्योर् आहण व्यवसाय, अनेक सिाजाहभिक कायग
करणाऱ्या आिं रराष्ट्रीय स्वयसं ेवी संस्था या सवाांनी आपल्या ध्वज आहण
पररचय हचह्नासाठी आग्रिाने हनळ्या रंर्ाचा वापर के लेला हदसिो. बोईर्ं – hp
– इटं ेल – फोडग – फॉक्सवॅर्न - BMW – DELL – फे सबकचा f – सॅिसंर्
– हसिेन्स – हफहलप्स आहण IBM या सवग आिं रराष्ट्रीय उद्योर्ाचं े िळ
ू लोर्ो
हनळ्या रंर्ाि आिेि. NASA, NATO, UN, UNESCO, UNICEF,
Council of Europe, European Union अशा सघं टना आहण इग्ं लडं –
न्यझू ीलडं – ऑस्ट्रेहलया या देशाच्ं या ध्वजाचा प्रिख रंर् हनळा आिे.

लाल + हनळा + हपवळा + हिरवा अशा सवग रंर्ाचा वापर अनेक
लोर्ोिधे के लेला हदसिो. असे लोर्ो फार यशस्वी झालेले हदसिाि. यािील
प्रत्येक रंर्ाचा सिं हलि वापर कसा के ला आिे याची नोंद घेणे अवश्यक आिे.
िेच रंर्ाचं े दृश्य स्वरूपािील हचह्नसक
ं े ि आिेि. ऑहलहम्पक हचह्न – र्र्ल –
NCB – िायक्रोसॉफ्ट असे कािी खपू यशस्वी लोर्ो आपल्याला हनत्यनेिाने
दशगन देिाि. हनळ्या रंर्ाचे िे कौिक िोि असले िरी एक र्ििीशीर सत्य
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जाणनू घ्यायला िवेच असे आिे. हनळा रंर् भक
ू किी करिो असा कािी
कसोट्यावं र हसध्द झालेला वैज्ञाहनकाचं ा अनभव आिे. त्यािळे खाद्य
पदाथाांच्या वेिनावं र, हनळा रंर् चकून सद्धा वापरला जाि नसिो.
राशीचक्रािील िळ
ू आहण धन या दोन राशींचा रंर् हनळा आिे. या
बरोबरच शहन, र्रु, शक्र िे ग्रि आहण चद्रं ाचे, हनळा रंर् िे िाहववक रूपक हचह्न
आिे. दहबगणीिनू हनरीिण करिानं ा आपल्या डोळ्यानं ा िे ग्रि हनळे हदसिीलच
असे िात्र नािी. हनळ्या रंर्ाच्या हनव्वळ दशगनाने, आपल्या िनाि आपसक
ू
कािी जाणीव - भावना हनिागण िोिाि. याची आद्रगिा आहण पारदशगकिा या
प्रथि हनिागण िोणाऱ्या दोन िित्वाच्या जाहणवा.ं वस्िहनष्ठ अथवा िेिपवू गक,
वास्िव हवचार करिाना या रंर्ाचे एक खास व्यहिित्व आिे. िनावरचे एखादे
दडपण बाजल
ू ा सारून, स्विःच िणाविि िोणे, या रंर्ाच्या साहनध्यािळे
कािी व्यिींना अनभविा येिे. िात्र कािी व्यिीना उदास आहण हखन्न अशा
भावना हनिागण करणारा िा रंर्, एकाचवेळी शांि आहण संयि अशािी भावना
देणारा आिे. राजहनष्ठा, चाियग, सत्य, प्रािाहणकपणा, आत्िसन्िान, आत्िर्ौरव
आहण भव्यिा अशा सवग भावना िो रंर् हनिागण करिो. या उलट व्यिीहनष्ठ
र्ृिीिकांचा म्िणजेच व्यिीच्या सिजिीचा अनभव वेर्ळाच आिे. अनेक
व्यिी या रंर्ािळे हखन्न-उदास-भीिीग्रस्ि िोिाि आहण अनेकांना एकांि
िवासा वाटिो.
कािी प्राचीन आहण कािी आधहनक संस्कृ िीिील सिाज जीवनाि
हनळ्या रंर्ाच्या उपयोर्ाचे हवहवध संदभग आहण अथग पािायला हिळिाि.
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प्राचीन इहजहप्शयन संस्कृ िीिधे आराध्य देव-देविा आहण राजे-राण्या यांच्या
हचत्रािं धे त्यानं ा हनळे पख
ं आहण हनळ्या रंर्ाच्या दाढ्या रंर्वलेल्या असि.
एकोणीसाव्या शिकाच्या प्रारंभी हब्रटनिधे हनळा रंर् अहधकारदशगक मानला
र्ेला आहण पोलीसदलाचा र्णवेश हनळ्या रंर्ाचा झाला. हब्रटीश पारंपररक
हववाि सिारंभाि, वधनू े हिच्या परीधानाि छोट्या स्वरूपािं हनळ्या रंर्ाचा
वापर करण्याची परंपरा आजिी पाळली जािे. हिस्िी धिगसक
ं े िानसार, येशू
हिस्िाची आई िेरी, नेििे ी हनळ्या रंर्ाि रंर्वली जािे. याउलट प्राचीन भारिीय
सस्ं कृ िीनसार, श्रीराि आहण श्रीकृ ष्ण या दोन देवाच्ं या प्रहििा हनळ्या वणागिधे
हचहत्रि के ल्या जािाि. इहं ग्लश भार्षेिील ब्ल्यू जोक हकंवा ब्ल्यू हफल्ि या दोन
सज्ञं ा िात्र अश्लीलिा सहू चि करिाि.

^ हनळा रंर् र्डद छटा

^ हनळा रंर् िलक्या छटा

हनळ्या रंर्ाच्ं या अनेक छटाच्ं या वापरािळे हवहवध अथग आहण सदं भग
सहू चि के ले जािाि अथवा अनेक सवं ेदनांसाठी वापरले जािाि. अॅक्वा आहण
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अॅक्वािरीन िी छटा पाण्यासाठी िर नेव्िी िी छटा सार्री सैहनकांसाठी, अझरू
आहण सेरुहलअन या आकाशासाठी, कोबाल्ट िी छटा एका धािसू ाठी िर
पहशगयन आहण इहजहप्शयन या छटा प्राचीन सस्ं कृ िींचा पररचय देिाि.
टरक्वाईज, हफरोजा आहण सफायर या िौल्यवान खड्याच्ं या छटा आिेि.
अल्ट्रािरीन, स्टील ब्ल्य,ू पावडर ब्क्य,ू रॉयल ब्ल्य,ू इहं डर्ो आहण रे झोल्यशन
ब्ल्य अशा हनळ्या रंर्ाच्या अन्य छटा अनेक कारणानं ी व्यविाराि वापरल्या
जािाि.
भव्य आकाशाच्या रूपाने िा प्रभावी, आश्वासक हनळा रंर् आपल्या
दैनहं दन जीवनाि कायिचा भरून राहिलेला असिो.
--००--

Blue
“And what if one of the gods does wreck me out
on the wine-dark sea?” (The Odyssey, Homer)
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सि
ु िपकांतीचा णपिळा.
आपली रंर्ांच्या दहनयेिली भ्रिंिी सरूच रिाणार आिे. आिा वसंि
ऋिचू ी रंर्ीि िालीि झाली की त्याचीिी रंर्ाचं ी उधळण थक्क करणारी असेल.
आिा र्ावार्ावाि आहण शिराशिराि, सर्ळी पाने झडून फलानं ी फललेला
लाल आहण पांढरा पांर्ारा, रंर्ीि पिांना आकहर्षगि करिो आिे. िे िहिन्याच्या
अखेरीस पावसाच्या प्रिीिेि र्लिोिर, लाल – र्लाबी पासनू शेंदरी रंर्ांच्या
छटांनी सिृध्द िोईल. पावसाच्या पहिल्या सरींनी िृदर्ंधासि झाडांवरील
हिरव्या रंर्ांच्या प्रत्येक पानावर अर्हणि छटांचे अनोखे प्रदशगन भरे ल. िाझ्या
घराच्या हखडकी सिोरचा करंजा, हिरव्या+हपवळ्याहच सरहिसळ असलेल्या
पोपटी छटांची भरर्च्च िहिरप िांडून आधीच ियार आिे. वसंि ऋिचू े स्वार्ि
करण्यासाठी बिावा आहण शंकासरू आपल्या हपवळ्याजदग रंर्छटांनी पररसर
सोन्याचा करि आिेि.

^ बिावा वृि.
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लाल आहण हनळ्या नंिर आपला उरलेला हिसरा प्राथहिक रंर् आिे
हपवळा. हभन्न संस्कृ िींिधे िा हवहवध संदभग सहू चि करिो. िा रंर् सयू ग,
सयू गप्रकाश आहण रोज फलणारे नवे जीवन याचे दृश्य प्रिीक आिे. िात्र कािी
संस्कृ िींिधे िाच हपवळा रंर्; कपट, फसवणक
ू , लबाडी, हवश्वासघाि, धोका
अशा सदं भागने वापरला र्ेला आिे. येशू हिस्िाला फाशी देणाऱ्या व्यिींनी
हपवळ्या रंर्ाचा अर्ं रखा घािला िोिा, या बायबल िधील उल्लेखानसार
हिस्िी धिगबांधवाना हपवळा रंर् वज्यग आिे. इस्लाि धिगसंकल्पनेनसार हफकट
हपवळा रंर्, हवश्वासघाि आहण धोका सहू चि करिो. या उलट िेजस्वी आहण
उजळणारा हपवळा रंर् िा चाियग आहण बहद्धित्तेच प्रिीक आिे. हचनी
दिं कथािं धे, देवाने पहिला िाणसू हपवळ्या रंर्ाच्या िािीिनू बनवला म्िणनू
हचनी नार्ररक पीिवणागचे असिाि अशी एक आख्याहयका आिे. चीनिधे
राज्यकिाग राजा देवस्वरूप िनाला जािो, त्याचे पारंपररक पररधान नेििी
हपवळ्या रंर्ाचे असिे. प्राचीन भारिीय संस्कृ िीनसार अनेक हचत्र – प्रहििांिधे
देव-देविांचे पहवत्र वस्त्र आहण पररधान हपवळ्या रंर्ाचे म्िणजेच पीिांबर असिे.
जेजरीचा िल्िारी म्िणजे सवगशहििान ििादेवाचे एक रूप. याला
सयू गप्रकाशाचा हपवळा रंर् हप्रय आिे. म्िणनू च श्रद्धा आहण भिीने याला
िळदीचा भंडारा वाहिला जािो.

^ जेजरीचा भडं ारा.
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एका बाजल
ू ा िौल्यवान सोन्याचे रूपक असलेला िाच रंर्, वाढत्या
वयाचा सचू क आिे. हनसर्ग हनयिानसार जीणग िोणारी झाडाची पाने र्ळून
जािाना हपवळा रंर् धारण करिाि. आपल्या डोळ्यांच्या रचनेिधे, लाल रंर्
सवागि आहध आपले लि वेधनू घेिो. त्यानिं र आपल्या डोळ्यािं भरणारा दसरा
रंर् आिे िाजा आहण उल्िहसि करणारा हपवळा. िा हपवळा आपल्याला
उत्साहिि करिो, कािं सरु करायला उन्िेर्ष, प्रोत्सािन देिो. िात्र याच्या अहि
वापराने हचत्त हवचहलि िोिे आहण िणाव हनिागण िोिो. पणू ग हपवळ्या रंर्ाने
रंर्वलेल्या खोलीि लिान िले जास्ि रडिाि, असे रंर्ांचा वैज्ञाहनक अभ्यास
करिानं ा लिाि आल आिे. काळ्या आहण हपवळ्याचा जोडीने वापर के ला
जािो िेंव्िा िी जोडी सर्ळ्याि प्रथि आपले लि वेधनू घेिे. म्िणनू च
शिारािील टॅक्सी नेििे ीच काळ्या+हपवळ्या रंर्ाने रंर्वल्या जािाि. रस्त्याचे
दभाजक आहण वळणावरच्या हभंिी सद्धा काळ्या+हपवळ्या पट्ट्यांनी रंर्वलेले
असिाि. वेर्ाि जाणाऱ्या वािन चालकाचे लि, या धोक्याकडे वेधनू त्याला
दरूनच सावध करण्याचे काि िी रंर्ांची जोडी करिे.

^ काळा+हपवळा सावधानिेचा इशारा

^ काली + हपली िंबई टॅक्सी

िध्ययर्ीन यरोपिधे, साधारण बाराव्या शिकांि, लढाईच्या वेळी
वापरल्या जाणाऱ्या िोठ्या ढाली बनवल्या र्ेल्या. या ढाली रंर्विाना त्यावर
हपवळ्या रंर्ाचा प्रभावी वापर के ला र्ेला. राजा आहण राज्याप्रहि असलेल्या
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हनष्ठा आहण हवश्वासाचे प्रिीक असा संदभग ढालीवरील या रंर्ाला त्यावेळी िोिा.
कलांिराने झालेले पराभव आहण फंद – हफिरीच्या घटनांिळे िा हपवळा रंर्च
भ्याडपणा आहण भेकडपणाचे रूपक बनला.
साधारण पधं राव्या शिकाि इहं डयन यलो िे हपवळ्या रंर्ाचे रंर्द्रव्य
(Pigment) पहशगयािार्े पाहििात्य देशािं हवशेर्षिः यरोपाि पोिोचले िोिे.
याला इहं डयन यलो संबोधले र्ेले िोिे कारण त्याकाळी याची हनहिगिी फि
भारिाि िोि िोिी. वर्षग १७८६ िधे िौशी हचत्रकार रॉजर डेव्िस्टग याने हित्राला
पाठवलेल्या एका पत्राि उल्लेख के ला िोिा की अलीकडे िी भारिािनू
आलेल्या सेंहद्रय (Organic) हपवळ्या रंर्द्रव्याचा वापर हचत्राि करिो आिे.
पढे िो हलहििो की िळदीच्या पानाचं े खाद्य हदलेल्या जनावराच्ं या ित्रू ापासनू िे
रंर्द्रव्य भारिाि बनवले जािे. एकोहणसाव्या शिकाि िेररहि आहण जॉजग फील्ड
यांनी भारिाि येऊन यांचा शोध घेिला िोिा. र्ाईना आंब्याच्या पानांचा खराक
हदला की त्यांचे ित्रू हपवळ्या रंर्ाचे िोि असे. यापासनू हपवळे रंर्द्रव्य बनवले
जाि असे. कािी प्रदेशाि उंटांच्या ित्रू ापासनू असे हपवळे रंर्द्रव्य बनवले जाि
असे. भारिािील अशा अनेक पारंपररक व्यवसायावं र हब्रहटश राजवटीि
जाणीवपवू गक बंदी आणली आहण िा व्यवसाय अस्िंर्ि झाला.
छापील रंर्ीि जाहिरािी – जाहिराि फलक – टेहलहव्िजन असा
जाहिराि िेत्राचा व्याप आहण दशगकवर्ग फार िोठा आिे. लिान-िरुणिध्यिवयीन-वृद्ध, स्त्री-परुर्ष अशा सवग वयोर्टािील सिाजाचा अभ्यास, त्या
प्रत्येक र्टाच्या िानहसकिेचा अभ्यास, या िेत्रािील िज्ञ नेििे ीच करि
असिाि. अशा अभ्यासाने जाहिरािीचे हडझाईन, िॉडेल आहण त्यािील रंर्,
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याहच अचक
ू िांडणी के ल्याने त्यांच्या उत्पादनाची हवक्री वेर्ाने वाढिे. यािील
रंर्ांची योग्य हनवड करिाना कािी हनहिि आडाखे बांधलेले असिाि. सिपगक
उदािरण द्यायचे झाले िर परुर्ष दशगकवर्ग आहण जाहिरािीि वापरलेला हपवळ्या
रंर्ाचा प्रभाव याचे देिा येईल. परुर्ष दशगक वर्ग या हपवळ्या रंर्ाला स्वार्ातवक
रंर् िानिो. याचा अथग या दशगक वर्ागसाठी आहण ग्रािक र्टासाठी, हपवळा रंर्
उत्सािीि करिो पण त्याच बरोबर त्याच्ं यासाठी िो रंर् बाहलश असिो. ग्रािक
िहिला वर्ग हपवळी साडी – पसग – बांर्ड्या – हपवळे पररधान हनहििपणे हवकि
घेिाि. या उलट परुर्ष ग्रािक साधारणपणे हपवळा शटग – हपवळी पँट – हपवळे
वािन हकंवा हपवळे फहनगचर हवकि घेणार नािी. जाहिराि िज्ञांच्या अशा
अभ्यासािळे आपल्या लिाि येिे की परुर्ष ग्रािक र्टासाठी बनवलेल्या
कठल्यािी िाध्यिािील जाहिरािीिधे हपवळ्या रंर्ाचे प्रिाण फार ियागहदि
असिे.

^ हपवळ्या रंर्ाचे भहू ििीय प्रिीक.

^ सावधान हचह्न

शीर्षग खाली असलेला सिभजू हत्रकोण िे भहू ििीय हचह्न हपवळ्या रंर्ाचे
प्रिीक आिे. उलट्या हत्रकोणाच्या या िद्रेला, प्रिीकशास्त्राि आहण
हचह्नसंकेिांच्या भार्षेि, उन्नि हकंवा उदात्त िद्रा असे संबोहधि के ले र्ेले आिे.
प्राचीन भारिीय संस्कृ िीि असा हत्रकोण िे पावगिीचे म्िणजे हवश्वािील
शिीित्वाचे प्रिीक आिे. सयू गप्रकाशाकडे उन्नि िोणारा असा हपवळ्या रंर्ाचा
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सिभजू हत्रकोण, ऐहिक – भौहिक संदभागपेिा हदव्य – अलौहकक शिीचे
प्रिीक आिे. काचेच्या लोलकािनू प्रकाश हकरण र्ेले की साि रंर्ांचा वणगपट
हदसिो, िे शाळे ि हवज्ञानाच्या िासाला आपण सवाांनी ऐकलेले आहण कदाहचि
पाहिलेलेिी असिे. वर्षाग ऋििू पाऊस पडि असिाना, पाण्याच्या अर्हणि
थेंबािनू प्रकाश हकरण र्ेले की असाच हिहिजावर अहं कि झालेला सप्तरंर्ी
इद्रं धनष्याचा वणगपट म्िणजे स्पेक्ट्रि आपल्याला हदसिो. या वणगपटाि सवागि
जास्ि दृश्यिानिा आपल्या हपवळ्या रंर्ाची असिे, म्िणजे यािील हपवळा रंर्,
हनसर्गिः, सवागि आधी आपल्याला आकहर्षगि करिो. हपवळ्या रंर्ाच्या या
वैहशि्यािळे जर्भरांि शीर्षग वर असलेला हपवळा हत्रकोण अनेक प्रकारच्या
सावधानिेचा इशारा देण्यासाठी वापरला जािो. रासायनाचं ी वाििक
ू करणाऱ्या
टँकरच्या िार्े हकंवा हवजेचा िोठा दाब असलेल्या हठकाणी अशी हपवळ्या
हत्रकोणाची असंख्य हचह्न आपल्याला सावधानिेचा इशारा देि असिाि.
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उत्सािी, प्रकाशिान, उष्ण, िेजस्वी अशा व्यि र्णवत्ता असलेला
आपला हपवळा रंर् हनयहििपणे सयू गप्रकाशाची अनभिू ी देिो. चेिना देिानाच
िा आपल्याला सावध, चौकस आहण सिकग बनविो. िा रंर्, खर्ोलािील बध
ग्रि, आठवड्याचा बधवार आहण राशीचक्रािील हिथन आहण हसंि अशा
सवाांचे प्रिीक िनाला र्ेला आिे. चाणाि वृत्ती, एकाग्रिा, काि करण्याची
प्रेरणा आहण हचकाटी, िोिकिा, आत्िहवश्वास, प्रसन्निा, सिाधानी वृत्ती या
सवग र्णवत्ता, िी या रंर्ाची वैहशि्ये आिेि. िात्र या बरोबर ईर्षाग, िेर्ष, ित्सर या
भावना सद्धा याच्या साहनदध्् याि प्रखर िोिाि.
प्राचीन इहजप्त िधे हपवळा रंर् िेवा, असयू ा आहण ित्सराचे प्रिीक
िनाला र्ेला िोिा. आजिी यरोपिधील कािी हठकाणी िा हपवळा, भ्याड वृत्ती
आहण भेकडपणाचा सचू क िनाला जािो. ऑस्ट्रेहलयािील िळ
ू हनवासी
आजिी, िा रंर् िृत्यचू े प्रिीक िानिाि. हचनी संस्कृ िीिधे िा सयू गप्रकाशाचे
प्रिीक झाला आहण हचनच्या पहिल्या सम्राटाचे नांव ‘ह्यआंर् टी’, याचा
शब्दशः अथग हपवळा राजा असा आिे.

< हपवळ्या रंर्ाच्या छटा
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हपवळ्या रंर्ाच्या असंख्य छटा हनसर्ागि जशा उपलब्ध आिेि िशाच
िानवहनहिगि रोजच्या वापरािील वस्ििंू धे सद्धा आिेिच. िी रंर्छटांची नांवे
जरी इहं ग्लश असली िरी सवगच आपल्या पररचयाचीच आिेि. त्यांचा हनहिि
अथगिी आपल्याला िािीि आिेच. वाििक
ू हनयत्रं क खाबं ावरील लाल आहण
हिराव्यासि खाबं ावर हदसणारा अबं र, कॅ नरी या नावाने पररहचि सदं र हपवळा
धम्िक पिी, सोन्याचा रंर् र्ोल्ड अशा हपवळ्याच्या अनेक पररहचि छटा
आपल्या पररचयच्या आिेि. या बरोबरच बनाना, लेिन, िेझ, ओरीअलीन,
नेपल्स, ओल्ड र्ोल्ड, पेल, हबटर, सॅफराँन, स्ट्राँ....अशा वेर्वेर्ळ्या संदभागने
येणाऱ्या हपवळ्या रंर्ाच्या अन्य छटा आपल्याला रोजच दशगन देिाि...!!
वसिं ऋिचू े स्वार्ि करण्यासाठी आपणिी बिाव्याच्या या सोनेरीहपवळ्या िोिक झपू क्यांचा आनंद घेऊया...!!
--00--

< Yellow Sunflowers: बी हवनसेंट व्िॅन र्ॉघ
How wonderful the colour yellow is. It stands for the sun!”
(Vincent Van Gogh)
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केशरी – भगव्याच्या करामती.
भारिीय ध्वजािील सर्ळ्याि वरचा पहिला रंर् भर्वा, नाररंर्ी हकंवा
के शरी. याला इहं ग्लश िधे आँरेंज आहण सॅफ्राँन अशी दोन सबं ोधने आिेि.
प्राचीन भारिीय धिग सस्ं कृ िी, भारिीय सिाजजीवन, भारिीय राजकारण,
भारिीय पररधान आहण रसना या सवग संदभागि िा अत्यंि िित्वाचा रंर्.
परुर्षांचा फे टा–कडिा–धोिर–उपरणे आहण हस्त्रयांच्या साड्या आहण अन्य
पररधाने अशा सवग हठकाणी स्वीकृ ि असा िा रंर्. हनवडणकांच्या काळाि
सवागि जास्ि लोकहप्रय आहण त्याचवेळी अहप्रय असा िा के शरी रंर्.

^ भारिीय हिरंर्ा
लाल आहण हपवळा या दोन प्राथहिक रंर्ांच्या हिश्रणािनू बनणारा िा
रंर्. याच दोन प्राथहिक रंर्ाच्ं या प्रभावािळे , व्यिीचे आत्िभान म्िणजे वृत्ती
आहण वासना म्िणजे हचत्त या दोन्िीचे योग्य संिलन रिािे. या प्रभावािळे िा
के शरी रंर् िानहसक आहण शारीररक आरोग्य अबाहधि ठे विो. याच
र्णवत्तेिळे , प्राचीन काळापासनू भारिीय संस्कृ िीि िा रंर् स्वीकृ ि झाला आिे,
िित्वाचा िानला र्ेला आिे. भर्व्या रंर्ाला के शरी असे संबोधले र्ेले याला
कारण के शर िे फलापासनू हिळणारे ििं या रंर्ाचे असिाि. या ििं िू धील
58

रंग बरसे

अरुण फडके

क्रोके ररन या द्रव्यािळे िा रंर् हनिागण िोिो. भारिीय पदाथाांिध्ये या रंर्ासाठी
के शर वापरले जािे. प्राचीन आयवेदािील उल्लेखानसार, श्वासनाहलके चा दाि,
घशाचे हवकार, त्वचेचे हवकार या सवाांवर के शर र्णकारी आिे. आिडयाचे
आकं चन करणारे , भक
ू वाढवणारे , िाहसक पाळी सरु करणारे , कािोत्तेजक िे
के शर िादक, सवाहसक, शहिवधगक, उत्तेजक आिे आहण रे चक आहण ित्रू ल
या र्णधिागसाठी आयवेदािील और्षधािं वापरले जािे.

^ भर्वा ध्वज,

^ रांर्डा भर्वा फे टा.

^ के शर

के शरी रंर् िा खरं म्िणजे उष्ण प्रकृ िीचा रंर् आिे िात्र लाल रंर्ाइिका
िा आपल्या डोळ्यावं र िणाव हनिागण करि नािी. स्फूिी, उत्साि या बरोबरच
के शरी रंर्, आपल्या हचत्त – वृत्तीला उहजगि करून हवचारांना प्रेररि करिो.
प्राचीन भारिीय संस्कृ िीि; राष्ट्रप्रेि, स्वाहभिान, आत्िसन्िान, श्रद्धा, भिी,
िित्वाकांिा अशा भावना आहण धारणांचे, के शरी – भर्वा रंर् प्रिीक बनला
आिे. या बरोबरच; राजकारण, धिग, हलर्ं , हवज्ञान, कला, हिथके आहण
पराणशास्त्र अशा अनेक र्ोिींशी िा रंर् जोडला र्ेला आिे. छत्रपिी हशवाजी
ििाराज आहण ििाराणा प्रिाप यांच्या शौयागशी, झाशीची राणी लक्ष्िीबाई
हिच्या त्यार्ाशी आहण वारकऱ्यांच्या हवठ्ठलावरील श्रद्धा आहण भिी याच्याशी
के शरी – भर्वा, दृश्य स्वरूपांि हचह्नांहकि झाला आिे.
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आत्िसन्िान अबाहधि ठे वण्यासाठी आहण शत्रश
ू ी लढिाना िृत्यल
ू ा
कवटाळणारा के सररया िे सिपगण राजस्थानािील शिकांपवू ीच्या हस्त्रयांची
खास परंपरा िोिी. या पराकोटीच्या िीव्र भावनांिळे , सािान्यिः िरुण वयाला
या रंर्ाचे नेििीच आकर्षगण वाटिे. हलबं वू र्ीय फळाचं ा रंर् असल्याने िा रंर्
िधावृद्धी करिो म्िणजे भक
ू वाढविो म्िणनू च आरोग्यदायी अन्नाच्या
उत्पादनांच्या वेिनावर िा रंर् प्रािख्याने वापरला जाि.
आपल्या प्राचीन भारिीय संस्कृ िीि, वर वणगन के लेल्या भर्व्या अथागि
ऑरें ज या रंर्ाचा स्त्रीयाच्ं या सदं भागिला सक
ं े ि, आिा याच भावाथागने जार्हिक
पािळीवर स्वीकारला र्ेला आिे. सयं ि राि सघं टनेच्या सेक्रेटरी जनरल यानं ी
वर्षग १९९१ िधे ‘एंड व्िायोलन्स अर्ेन्स्ट् विू ेन’ िी आंिरराष्ट्रीय चळवळ सरू
के ली. वर्षग २०२१ िे या चळवळीचे हिसावे वर्षग आिे. जर्भरािील िहिला
आहण िलींवर िोणारे अत्याचार आहण त्यांना हदली जाणारी हिसं क वार्णक
ू
थांबावी िा याचा उद्देश आिे. दरवर्षी २५ नोव्िेंबर आहण १० हडसेंबर या सोळा
हदवसाच्ं या कालावधीि, िी चळवळ जर्ािील १८४ देशािं या सदं भागि जाणीव
जार्ृिीचे कायगक्रि संघहटि करि असिे. या चळवळीच्या शीर्षगकाि, Orange
the World असे उपशीर्षगक जोडले आिे. स्वाहभिान, आत्िसन्िान, श्रद्धा,
भिी अशा या स्त्रीयांचा आत्िर्ौरव आहण आत्िसन्िान अबाहधि
ठे वण्याच्या, या चळवळीिील भावना आहण धारणांचे, के शरी – भर्वा रंर्
प्रिीक बनला आिे.
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“Orange the World: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW!”

United Nations Secretary-General’s Campaign
UNiTE by 2030 to End Violence against Women
16 Days of Activism against Gender-Based Violence
Women & Girls
25 November - 10 December 2021

Against

या सत्र्ं याच्या फळाचं ा फार प्राचीन इहििास चीन आहण भारि या
देशाश
ं ी जोडलेला आिे. साधारण साडेचार िजार वर्षाांपवू ी ित्कालीन Silk
Route या िार्ागने िे सत्रं े उत्तरपहिि भारिाि आले. या फळाला त्याच्या
रंर्ावरून नारिंगा िे संस्कृ ि नांव हिळाले. संस्कृ ि भार्षेिला िा शब्द जर्भरािील
या फळाच्या नावाचे िळ
ू आिे. भारिािनू या संत्र्याचा प्रवास आखािी देशांि
झाला. फारसी भार्षेि या फळाला नारिंग म्िटले र्ेले, अरे हबकिधे नारिंज म्िटले
र्ेले आहण स्पॅहनश भार्षेि िे फळ नारिंजा झाले.

< ऑरें ज
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भार्षा व्यत्पत्तीशास्त्रानसार, या रंर्ाला Orange – ऑरें ज िे नांव
हिळण्यािार्े खपू च रंजक इहििास आिे. इहं ग्लश Orange िे Noun (नाि)
आिे आहण Adjective (हवशेर्षण) सद्धा आिे. ऑरें ज या फळांची बार्ायि
िध्ययर्ाि भारिा व्यिीररि फि स्पेन आहण पोिगर्ाल िधे िोि असे.
कालािं राने पोिगर्ीजानं ी इग्ं लडं िधे या फळाचं ी हनयागि सरू के ली. स्पेन –
पोिगर्ाल िधील a naranga आहण a naranja िे दोन शब्द प्रथिच इग्ं लडं िधे
पोिोचल्यावर यांचा अपभ्रंश झाला. इहं ग्लश नार्ररकांनी िो शब्द an aranga
असा सिजला आहण कालांिराने त्यावेळी या फळाचं े an Orange - ऑरें ज िे
नांव इहं ग्लश नार्ररकांना प्रथि पररहचि झाले. या फळांचा संदर रंर् याच नावाने
ओळखला जाऊ लार्ला. िोपयगन्ि या रंर्ाला yellow red अथवा reddish
yellow असे सबं ोहधि के ले जाि असे. निं रच्या काळािं Orange या Noun
(नाि) चा इहं ग्लश शब्दकोशािला अथग असा हलहिला र्ेला. A bright
reddish-yellow color, like that of the skin of rip orange. सोळाव्या
शिकाच्या आधी या रंर्ाला geoluread असे नांव िोिे. याचा अथग, खोल
जहिनीि सापडणाऱ्या yellow – red या नैसहर्गक िािीच्या हिश्रणाचा रंर्
असा आिे. या अद्भि रंर्सस्ं कृ िीचा असा इहििास वाचिाना आपणिी असेच
रंर्नू जािो.
वास्सीली कांडीन्स्की िा हवसाव्या शिकाच्या िध्यावर जन्िाला
आलेला एक नािवंि रहशयन हचत्रकार. कालांिराने िो फ्रान्सिधे स्थायीक
झाला. Orange is Red brought near humanity by Yellow…!..असे
त्याने एका वाक्याि के लेले ऑरें ज लाल – हपवळ्या या रंर्ाचं े परस्पर नािे
सांर्णारे हवश्ले र्षण अहिशय प्रबोधक आिे.
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हवज्ञानहनष्ठ अभ्यासानसार, भर्व्या रंर्ाच्या कािी र्णवत्तांिधे थोडासा
हवरोधाभास आिे. एका बाजल
ू ा या रंर्ाची दृश्यिानिा, अन्य रंर्ांच्या िलनेि
थोडी जास्ि आिे. त्यािळे आपल्या ध्वजावरील अथवा एखाद्या हचत्रािधे िा
रंर् आपले लि पटकन वेधनू घेिो. एखादा इटं ीररयर हडझायनर, दशगकाचे लि
वेधनू घेण्यासाठी अर्दी थोड्या प्रिाणाि या रंर्ाच्या अनकूल र्णवत्तेचा वापर
करिो. एखाद्या ऑहफसच्या िोठ्ठ्या िॉलिधे, स्वच्छिार्ृिाचा हकंवा पँन्ट्रीचा
एकच दरवाजा र्डद ऑरें ज रंर्ाि आपले लि पटकन वेधनू घेिो, िी या रंर्ाची
अनकूल र्णवत्ता. िात्र या रंर्ाची प्रहिकूल र्णवत्ता हकंवा वैर्ण्य असे की या
रंर्ाची आपल्याला पटकन हवस्िृिी िोिे. यािळे च कासग, टेलीव्िीजन सेट अशा
दीघगकाळ हटकणाऱ्या वस्िसंू ाठी िा रंर् वापरला जाि नािी.

^ भर्वा / ऑरें ज या रंर्ाचे आयिाकृ िी, भहू ििीय प्रिीक हचह्न.

वेदकालीन हसंधू सिाज प्राचीन प्रर्ि संस्कृ िींिधे, अनेक रंर्ांचे
िकग संर्ि भहू ििीय आकार हनहिि के ले र्ेले िोिे. प्रिीकशास्त्र अथवा
हचह्नसंकेिानसार, हवर्षिभजू आयिाकृ िी िे भहू ििीय हचह्न, के शरी, भर्व्या
हकंवा ऑरें ज रंर्ाचे प्रिीक आहण रूपक िानले र्ेले आिे. िा के शरी रंर्, लाल
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आहण हपवळा या दोन प्राथहिक रंर्ांच्या हिश्रणाने बनवला जािो. यांि लाल
आहण हपवळ्या रंर्ाचा प्रभाव किी अथवा जास्ि झाला की या भार्व्या रंर्ाचे
वेर्ळे संकेि हनिागण िोिाि. लाल रंर् नेििे ीच ऐहिक, लौहकक, सांसाररक हकंवा
पाहथगव म्िणजे वास्िवाच्या जवळचा सिजाला जािो. िात्र याचा के शरी िा
उपरंर् िात्र ऊजाग, प्रकाश, उत्साि आहण जोश अशा पारलौहकक आहण वैहश्वक
ित्वाचं े प्रिीक िनाला र्ेला आिे. उबदार, प्रेिळ, िोिक, वेधक िरीिी हनहिि
– काटेकोर अशा संवेदना, प्रथि दशगनी िा रंर् हनिागण करिो. िीव्र, उत्कट,
िािसी, उष्ण या लाल रंर्ाच्या संवेदना आिेि. याउलट; प्रसन्निा, उल्िास,
सिाधान, आनंद अशा संवेदना या के शरी रंर्ािळे प्रसाररि िोिाि. उर्विीच्या
सयू ागच्या रंर्ाच्या स्नेि आहण िैत्र भावना अशा वैयहिक आहण सािाहजक
सवं ेदनाचं ी अनभिू ी, िे या के शरी-भर्व्या रंर्ाचे वैहशि्य आिे. लाल रंर्ाचा
प्रभाव जास्ि असलेला के शरी रंर् इच्छा, शरीर जाणीवा, अहभलार्षा, प्रभत्व,
आक्रिकिा आहण राष्ट्रप्रेि अशा संवदे नांचे प्रिीक आिे. हपवळ्या रंर्ाने
प्रभाहवि असलेला के शरी रंर्, िा देव्िाऱ्यािील हदव्यासारखा सौम्य प्रकशदायी
म्िणजे हदप्तीिान आिे. याबरोबरच सोनेरी रंर्ाच्या जवळ जाणारा के शरी हकंवा
भर्वा नेििे ीच बद्धीवैभव, धनवैभव, आहण उत्ति दजाग अशा र्णवत्ताचं े दृश्य
संकेि देिो.
खर्ोलािील बध ग्रि कशाग्रबद्धीचे प्रिीक आिे. िा के शरी रंर् याच
बध - िंर्ळ या दोन ग्रिांचा आहण सयू ागचा, प्रिीक रंर् आिे. रहववार, िंर्ळवार,
बधवार या आठवड्यािील िीन वाराचं ा िाच प्रिीक रंर् आिे. वस्िहनष्ठ दृिीने
के शरी रंर्; आनदं ी-प्रसन्न-उहजगि-उत्सािी-प्रभावी अशा व्यिीित्वाचे वैहशि्या
आिे. व्यिीहनष्ठ हकंवा िाहववक दृहिकोनािनू ; व्यिीचा आनंदी-र्ित्या
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स्वभाव, ज्ञान प्रचरिा, हवपलिा, हनरासि जीवनशैली, एखाद्या ज्ञानशाखेच्या
अभ्यासाची आसिी अशा र्णवत्तांचे हचह्नसंकेि स्पि िोिाि.
प्राचीन भारिीय सस्ं कृ िीिधे िानवी शरीराचा आहण जीवनाचा िल
ू ाधार
असलेल्या साि कं डहलनी चक्रांचा सखोल आहण हवस्िृि अभ्यास िांडला
र्ेला. सिस्रार-चक्र, आज्ञा-चक्र, हवशध्द-चक्र, अनािि-चक्र, िहणपरू -चक्र,
स्वाहधष्ठान-चक्र, िल
ू ाधार-चक्र या साि चक्रांपैकी सिावे स्वाहधष्ठान-चक्र,
याची जार्ा िानवी जननेंहद्रयापाशी िानली र्ेली आिे. िेच स्वाहधष्ठान-चक्र
व्यिीच्या प्रजनन िििेचे आहण िैथन या चार पैकी एका प्राथहिक र्रजेचे
हनयंत्रण करिे. पांढऱ्या किळाच्या सिा शेंदरी अथवा के शरी पाकळ्यांिध्ये िे
चक्र हचह्नांहकि के ले जािे.
प्राचीन भारिीय सस्ं कृ िीिधे शरीर इच्छािृप्ती आहण प्रजननासाठी िैथन
म्िणजेच यर्लधिग िे आवश्यक िानले र्ेले. या हनरािय आहण शध्द
यर्लधिागचे पाहवत्र्य आहण शरीर इच्छे चे हनयंत्रण याचेिी ििवव या अभ्यासाि
िांडले र्ेले. व्यिीचे आत्िभान म्िणजे वृत्ती आहण वासना म्िणजे हचत्त या
दोन्िीचे योग्य संयहिि संिलन ठे वण्याचे िित्वाचे काि, के शरी अथवा भर्वे
वस्त्र – पररधान वापरल्यािळे साध्य िोिे. अशी सखोल आहण सपं णू ग,
शरीरइच्छा हनयंत्रण करण्याची, हनरािय यर्लधिागचे पाहवत्र्य आहण त्याची
वैयहिक आहण सािाहजक आवश्यकिा स्पि करणारी स्वाहधष्ठान-चक्राची
हवज्ञानहनष्ठ संकल्पना, भर्व्या रंर्ाच्या र्णवत्तेशी जोडण्याचे, आपल्या पवू गजांचे
िे काि फार हवलिण आिे. आजिी हनररच्छ – हनरपेि वृत्ती धारण करणाऱ्या
आहण हनरािय जीवनशैली स्वीकारलेल्या व्यहि, भर्वी वस्त्र-पररधान
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वापरिाि. संयि-श्रद्धा-भिी-वात्सल्य-पाहवत्र्य-राष्ट्राहभिान-राष्ट्रप्रेि या
भावना व्यि करिाना के शरी आहण भर्व्या रंर्ाचा प्रभावी वापर के ला जािो.
जर्ािील अनेक देश आहण सस्ं कृ िींिधे आपला भर्वा म्िणजेच के शरी
रंर् हवहवध रूपे घेऊन वावरिो. बौद्ध धिगप्रणाली स्वीकृ ि असलेल्या
सिाजाहिल हवनम्र आहण हवनयशील वृत्तीचे बौद्ध हभख्ख नेििी के शरी वस्त्र
वापरिाि. के शरी अथवा भर्वे वस्त्र िा त्यांचा बािेरच्या जर्ाशी िोणारा
हनःशब्द संवाद आिे. चीनी आहण जपानी सिाजाि, के शरी रंर् आपलकी
आहण आनदं ाचे सक
ं े ि देिो. चौदाव्या शिकाच्या अखेरपयांि यरोहपयन
सिाजाि ऑरें ज या रंर्ाला येलो-रे ड असे संबोधन वापरले जाि असे. हििन
धिग संकल्पनेिील प्रोटेस्टंट प्रणाली स्वीकारणाऱ्या यरोहपयन सिाजाने, के शरी
रंर् पहवत्र म्िणनू प्रिाण िानला आिे. याच यरोपािील जिगनी आहण रहशयािधे
के शरी - नाररंर्ी रंर्ाचे संत्रे अथवा ऑरें ज फ्रट, आजिी चायनीज अॅपल या
सबं ोधनाने लोकहप्रय आिे. थायलडं या देशािील सिाजाि ऑरें ज िा रंर् र्रुवार
या हदवसाचा रंर् िानला जािो. ऑरें ज रंर्ाचे पररधान आठवड्यािील र्रुवारी
वापरणे िी थायलंड िधील प्राचीन परंपरा आिे.

<
^ आयलांड देशाचा ध्वज.
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आयलांड या हब्रटीश राजसत्तेचा भार् असलेल्या देशाचा ध्वज थोड्या फार
फरकाने, भारिीय हिरंग्याशी रंर्ांचे साधम्यग दाखविो. भारिीय हिरंग्याचे रंर्
आडवे आिेि, आयररश ध्वजाचे िेच िीन रंर् उभे आिेि. या िार्े कािी
ऐहििाहसक घटनाक्रि आिे. आयररश ध्वजािील हिरवा रंर् कॅ थोहलक हििन
धिग प्रणालीचा सक
ं े ि देिो. यािला के शरी रंर् प्रोटेस्टंट हििन धिग प्रणालीचा
सक
ं े ि आिे. कािी शिकापं वू ी एकाच धिागिील या दोन प्रणालींिधे फार िोठा
हिसं क संघर्षग झाला िोिा. त्यावेळी शांििा हनिागण करण्यासाठी या दोन
रंर्ाच्यािधे पांढऱ्या रंर्ाचा पट्टा वाढवनू नवा ध्वज हनिागण झाला.

^ न्ययू ॉकग शिराचा ध्वज.
या भर्व्या रंर्ाचे कािी शिकांपवू ीच्या अिेररके शी जळलेले नािे सिजनू घेणे
खपू रंजक आिे. आजच्या िॉलंड देशािील स्थलांिररि डच लोकांनी
ित्कालीन अिेरीके िधे, १६२५ सालांि, न्यू अॅिस्टरडॅि या नावाने एक शिर
वसवले िोिे. िेच आजचे जर्प्रहसद्ध न्ययू ॉकग शिर. त्यावेळच्या डच
यवराजाच्या ध्वजाची प्रहिकृ िी वापरून न्ययू ॉकग शिराचा ध्वज हनिागण झाला
िोिा. या ध्वजावर, हनळा – पाढं रा – के शरी अशा िीन रंर्ाचे उभे िीन पट्टे
आिेि. आजिी ऑरें ज अथवा के शरी रंर् िा डच सिाजाचा आवडिा रंर् आिे.
कालांिराने त्या शिराचे न्ययू ॉकग असे नािकरण झाले आहण पढे शिराचे
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िानहचह्न या ध्वजाच्या पाढं ऱ्या पट्ट्यावर अंहकि झाले. िात्र िळ
ू डच ध्वजाचा
प्रभाव िसाच राहिला.

^ के शरी रंर्ाची िधर-रसाळ हजलेबी. ^ कनागटकािील के शरी भाि

जर्भरािील रसना संस्कृ िीशी या के शरी रंर्ाचे जवळचे नािे आिे. कनागटकाि
प्रहसध्द असलेला “के सरी भाि”, खास भारिीय “हजलेबी”, “र्ाजराचा िलवा”
या भारिीय रसना कृ िींसि, सत्रं े आहण कहलर्ं ड िी फळे , चहवि सािन िासा
आहण चिचिीि खेकडा हकंवा हझंर्ा, स्वीट पोटॅटो अशा के शरी रंर्ाच्या अनेक
शाकािारी आहण िांसािारी रसनाकृ िी जर्भरािील खवय्यांची रसना िृप्ती करि
आिेि.

^ भर्वा आहण नाररंर्ी छटा
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ऑरें ज – भर्वा – के शरी – नाररंर्ी – शेंदरी या भारिीय नावांनी सपररहचि
रंर्ाच्या अनेकानेक छटा, हवहवध संबोधनानी जर्भर ओळखल्या जािाि. अशी
संबोधने अथवा नावे, त्या रंर्ाच्या उपयोर्ाच्या - वस्िच्ू या – फळांच्या संदभागने
वापरली जािाि. त्यािील प्रत्येक नांव आपल्या पररचयाचे असिे. अंबर,
अॅप्रीकॉट (ओला जदागळू), र्ोल्ड, रस्ट (लोखडं ाचा र्जं ), टॅािेटो, पपं हकन
(लाल भोपळा), कॅ रट (र्ाजर), बन्टग (खिर्ं भाजलेला पदाथग), फ्लेि, सनसेट,
टी रोझ आहण ब्राईट अशा असंख्य छटा िी या के शरी रंर्ाची जर्भरािली
हकिया आिे.
या के शरी-भर्व्या रंर्ािील परीधानाि न्िाऊन हनघालेल्या नार्ररकाच्ं या
उपहस्थिील देशभरािील प्रचडं सभा, फडफडणारे असख्ं य भर्वे ध्वज,
ित्कालीन प्रस्थाहपिांना अन्यायाहवरुद्ध जाब हवचारण्यासाठी लढणाऱ्या,
भर्वी वस्त्रे धारण करणाऱ्या साध्वी आहण भर्व्या वस्त्र – परीधानाि सिाजाचा
आत्िसन्िान जार्ृि ठे वणारे , नार्ररकांना
ऊजाग देणारे नवे योर्ी
राजकारणी...!!...या हवशाल भर्व्याला आपले दडं वि आहण त्याच्या
यशासाठी अनेकानेक शभेच्छा...!!
--00—
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खानदानी, णिलासी रं ग र्ांभळा.
हविान, व्यासर्ं ी, र्ंभीर अशा आपल्या खऱ्या व्यहिित्वाने सिाजाि
प्रभाव पाडणाऱ्या आहण िसे असल्याचा आव आणनू िसा देखावा हनिागण
करणाऱ्या अशा दोन्िी प्रवृत्तींच्या लोकानं ा जाभं ळा रंर् हप्रय असिो. सत्ता,
खानदानी उिदेपणा, हवलासी वृत्ती आहण िित्वाकांिा असे नैसहर्गक र्णधिग
आहण अशा प्रवृत्ती अनेक व्यिींिधे हदसनू येिाि. एखाद्या व्यहिित्वािील या
सवग र्णवत्ता आहण सवग वैर्ण्य याचे रूपक आहण प्रिीक म्िणजे आपला
जांभळा रंर्. िा रंर् बराचसा राजस वृत्तीचा आिे. िात्र या बरोबरच आपल्या
सावलीचा रंर् म्िणनू कािीसे र्ढू स्वरूपाचे सक
ं े ि सद्धा िा रंर् देि असिो.
कािी संस्कृ िींिधे शोक व्यि करिाना याचा वापर के ला जािो.
हनळा आहण लाल या दोन प्राथहिक रंर्ांच्या हिश्रणाने जांभळा रंर् ियार
िोिो. लव्िेंडर - पपगल – लायलॅक – व्िायोलेट अशा इहं ग्लश नावानी सद्धा
जाभं ळा रंर् आपल्याला पररहचि आिे. हनळ्या रंर्ाच्या स्थैयग आहण धृडिा
आहण लाल रंर्ाची ऊजाग या दोन्िी र्णवत्ताचं े सिं लन जाभं ळ्या रंर्ाि दृश्यिान
िोिे.
सवगच रंर्ांच्या नैसहर्गक व्यि संवेदना नेििे ीच परस्पर हवरोधी संकेिांची
अनभिू ी देि असिाि. जांभळा रंर्िी याला अपवाद नािी. िात्र “हपंडे हपंडे
िहिहभगन्न:” या उिी प्रिाणे िे संकेि व्यिीहनष्ठ असिाि. हवपलिा – सिृद्धी –
श्रीििं ी यासि व्यिीचा अनावश्यक खचग करणारा उधळ्या स्वभाव, याचा
पररचय या रंर्ािळे हनहििपणे हिळिो. चाियग – बद्धीित्ता – प्रहिष्ठा – स्विंत्र
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हवचार िििा – सृजनशील हनहिगिी – अनाकलनीय र्ढू स्वभाव आहण िोिक
आहण आकर्षगक व्यहिित्व, अशा अनेक व्यिींच्या हवहवध स्वभाव
वैहशि्यांचा पररचय, जांभळ्या रंर्ािळे िोि असिो. याचे कारण असे की अशा
स्वभावधिागच्या – अशा प्रवृत्ती हनसर्गिः धारण करणाऱ्या व्यिींना िा जांभळा
– पपगल - लायलॅक – व्िायोलेट रंर् नेििे ीच पसिं असिो, त्याच्ं या परीधानाि
याचा थोडासा पररचय हिळिो.

< ओव्िल: जांभळ्या रंर्ाचे भहू ििीय हचह्न – प्रिीक.
लंबविगळाकार म्िणजेच ओव्िल आकार िे जांभळ्या रंर्ाचे भहू ििीय
हचह्न अथवा प्रिीक, प्राचीन हविान र्हणिीनी हनहिि के ले आिे. या रचनेला
कािी हवज्ञानहनष्ठ आधार आिे. व्यापक आहण िोकळ्या हनळ्या रंर्ापेिा याचा
व्यि आहण दृश्य अहवष्कार अनेकदा र्ढू जटील सवं ेदनाचं े संकेि देिो.
आपल्या दृिीला िा रंर् सौम्य – प्रवािी हदसिो िात्र याच्या कोन हवरहिि
आकारािळे आपली नजर याच्यावर हस्थर िोि नािी. िळ
ू रंर्ाची वैहशि्ये
आहण अंडाकृ िी - ओव्िल भहू ििीय आकार या दोन्िीच्या सिानिेची
घािलेली अशी सांर्ड फारच लिणीय आिे.
िम्िी स्विः जर या जाभं ळ्या रंर्ाचा हनयहिि वापर करि असाल िर
ििचे खास व्यहिित्व आहण त्याचे शब्दहचत्र असे असेल. जांभळा रंर्
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आवडणाऱ्या व्यहि चार्ं ल्या जीवनसाथी असिाि. अशा व्यहि, लाल
रंर्ासारख्या भडक आहण आक्रिक नसिाि आहण हनळ्या रंर्ाप्रिाणे सौम्य
आहण साध्यािी नसिाि. अशा व्यिींचा नेििी राजस र्णाकडे जास्ि कल
असिो. िात्र अशा व्यिींबद्दल पटकन र्ैरसिज िोण्याची शक्यिा असिे
त्यािळे त्यांना नेििे ी सिकग रािावे लार्िे. बऱ्याचदा अशा व्यहि आळशी
आिेि असा सिज िोिो. िलका जाभं ळा रंर् आवडणाऱ्या व्यहि शृर्ं ाररक
प्रवृत्तीच्या असिाि. िात्र खपू र्डद जांभळा रंर् आवडणाऱ्या व्यहि
हनराशावादी असल्याचे जाणविे. हकशोर वयाच्या आधीच्या साधारण ७५
टक्के िलांना िलका जांभळा रंर् पसंि असिो. िहिला वर्ग आहण छोट्या
िलाना आकहर्षगि करणाऱ्या उत्पादनाच्या जाहिरािीि लव्िेंडर – पपगल लायलॅक – व्िायोलेट अशा जाभं ळ्या रंर्ाच्या छटा जास्ि प्रिाणाि
वापरलेल्या हदसिाि.

< कॅ डबरी >
िहिलावर्ागि लोकहप्रय असलेला िॅालिाकग िा सोन्याच्या दाहर्न्यांचे
िानांकन करणारा जार्हिक ब्रँड आिे. लिान – थोर सर्ळ्या वयोर्टाला,
हवशेर्ष करून लिान िलांचा आवडिा चॉकोलेट ब्रँड कॅ डबरी. या दोन्िी
जर्प्रहसध्द व्यवसायाचे िानहचह्न अथवा लोर्ो जाभं ळ्या रंर्ाच्या पपगल छटेि
आिेि. कॅ डबरी ब्रँडच्या जर्भरािील बिुिाश
ं ी उत्पादनाच्ं या वेिनाचा रंर् िाच
आिे, िे लिाि घ्यायला िवे.
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खर्ोलािील ज्यहपटर म्िणजेच र्रु ग्रि, राशीचक्रािील धन राशी,
आठवड्यािील र्रुवार िा हदवस, या सवाांचे िा जांभळा रंर् प्रिीक हचह्न आिे.
या रंर्ाबद्दल वस्िहनष्ठ अथवा िेिपवू गक, वास्िव हवचार करिाना वेर्वेर्ळ्या
व्यिींिधील; रुबाबदार, र्हवगष्ठ, उग्र, हखन्निा, र्ढू िा, अशा हवहवध र्णवत्ता
आहण वैर्ण्याचं ी अनभिू ी िोिे. याचवेळी व्यिीहनष्ठ र्ृिीिकाचं ा पर्डा
असलेल्या या जांभळ्या रंर्ािळे , एखादी व्यहि हनराश अथवा एकाकी
असल्याची भावना हनिागण िोिे.

^ राजा – राणीचा िकट

^ िॉलिाकग लोर्ो

लेबेनॉन िधील टायर बंदराहिल सिद्राि सापडणाऱ्या सिद्री
जीवांपासनू िा जांभळा रंर् फे हनहशया िधील लोकांनी सोळाव्या शिकाि
बनवला. िात्र त्याकाळाि दहिगळ असल्याने िो खपू जास्ि हकििीला हवकला
जाि असे. कािी शिकापं वू ी, कपड्यासं ाठी जाभं ळ्या रंर्ाचे नैसहर्गक रंर्द्रव्य
बनहवणे खपू खहचगक िोिे. यािळे च जांभळ्या रंर्ाचे कपडे वापरणे फि
राजघराण्यािील व्यहि आहण धहनक कटंबािील लोकांनाच शक्य िोि असे.
यािळे िा रंर् राजे-राण्या, वैभव, श्रीिंिी आहण सत्ता अशा संकेिांशी
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सािहजकपणे जोडला र्ेला. आपले श्रेित्व – अहधकार – रुबाब याचे दशगन
प्रजेला व्िावे यासाठी ित्कालीन रोिन साम्राज्याि, या रंर्ाचे पररधान वापरले
जाि असे.
र्िन-र्भं ीर आहण सौम्य अथवा िृदू अशा परस्परहवरोधी
स्वभावधिागचा िा रंर्, हनव्वळ त्याच्या दशगनाने आहण साहनध्याने असे
वािावरण हनिागण करिो. धंद, थंड आहण र्डद िानहसकिेची अनभिू ी देिो.
वस्िहनष्ठ व्यििेि अहधकार-वैभव-र्ढू िा अशा भावना पराविीि करिानाच
व्यिीहनष्ठ अनभवाि िा रंर् एकाकीपण आहण हनराशा व्यि करिो.

^ चीन िधील टेराकोटा आिी

सवगच रंर्ांच्या अनेक छटांचे हवहवध संकेि, हवहवध संस्कृ िी आहण
देशाि वापरले र्ेले. जांभळा रंर्िी याला अपवाद नािी. हकन शी िुआंर् िा
चीनचा पहिला राज्यकिाग सम्राट. हिस्िपवू ग दोनशे वर्षाांपवू ी याचा िृत्यू झाला.
९८ चौरस हकलोिीटर इिक्या भव्य पररसराि पसरलेल्या याच्या दफन स्थळावर
त्याच्या कबरीच्या चारी बाजनू ी, भाजक्या-पक्क्या िािीचे बनवलेले िजारो
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सैहनक रचले र्ेले. िे सैन्य िृत्यपिाि सम्राटाचे रिण करे ल अशी सिजिू आहण
श्रद्धा, या िार्े िोिी. हिस्िपवू ग पाचव्या शिकाि, हनसर्ागि उपलब्ध झाडे-फलेफळे -िािीपासनू जांभळा रंर् बनहवण्याचे िंत्रज्ञान चीनिधे हवकहसि झाले िोिे.
१९७४ िधे अचानक सापडलेल्या या जार्हिक वारसा स्थळावर, सम्राटाचे िे
सवग अदं ाजे आठ िजार िािीचे सैहनक, रथ, घोडे अशा जाभं ळ्या रंर्ाच्या छटेि
रंर्वले र्ेले िोिे. चीनी सक
ं े िानसार जाभं ळा रंर् ध्रव िाऱ्याचे प्रिीक असनू िी
सम्राटाच्या राजवाड्याची जार्ा िानली र्ेली िोिी. पौवागत्य देशाि आजिी
जांभळा रंर् शोक व्यि करण्यासाठी वापरला जािो. जॉजग वॉहशंर्टन या
अिेररके च्या पहिल्या अध्यिांनी, सैहनकांना हदलेले पहिले शौयग पदक
हृदयाच्या आकाराचे िोिे आहण िे पपगल रंर्ाच्या हफिीवर अहं कि झाले िोिे
म्िणनू त्या शौयग पदकाला “पपगल िाटग” असे सबं ोहधि के ले र्ेले. कािी प्रदेशाि
बौद्ध धिग बाधं व जांभळा रंर् पहवत्र िानिाि.

^ बैंर्नी छटा.

^ इहं डर्ोफे रा प्लांट

हनळा आहण जांभळा या दोन्िी रंर्ाच्या खपू जवळ असणारी रंर्ाची िी
इहं डर्ो छटा. इहं डर्ोफे रा या वनस्पहि पासनू िी रंर् छटा बनवली जािे. वर्षग
१६७१ िधे न्यटू नने या रंर् छटेचे वणगपटािील (Spectrum) अहस्ित्व हसद्ध
के ले.
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^ जांभळा रंर् र्डद छटा

^ जांभळा रंर् िलक्या छटा

जांभळ्या रंर्ाच्या अनेक छटा आपल्याला अनेक नावानी पररहचि
आिेि. बैंर्नी, आिेहथस्ट, लायलॅक, िोव्ि, व्िायोलेट, प्लि, लव्िेंडर,
वस्टेररया, इहं डर्ो, आयरीस, फहशया, एर्प्लाटं , टायरीयन, रॉयल, ईम्पीररयल,
हिलीयोट्रोप, िेजंटा, िलबेरी, िाडी ग्रास अशा जांभळ्या रंर्ाच्या असंख्य
छटांचे हवभ्रि, जर्भरािले रहसक अनभवि असिाि. िला खात्री आिे, पपगल
रंर्ािल्या त्या जर्प्रहसध्द चॅाकोलेटची हिठ्ठास चव , िा लेख वाचनू ििच्या
हजभेवर नक्की रें र्ाळली असणार...!!
--00--

पपगल By Cloud Monet
Waterloo Bridge – Lost in Translation
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कृष्िििप रं ग काळा
िा काळा रंर् नक्की काय आिे...!!..शभ की अशभ...िंर्ल की
अिंर्ल...उत्साि की हनराशा...आनंद की दखः...अहधकार की
वचगस्व...!!!..रंर्ांच्या जर्ाि, सवागि जास्ि परस्पर हवरोधी सक
ं े ि देणारा िा
भारिीयांचा आवडिा रंर्... कृ ष्णवणी काळा. या काळ्याभोर रंर्ाचे एवढे
परस्पर हवरोधी सक
ं े ि, कठल्यािी अन्य रंर्ाला जोडले र्ेलेले नािीि. अिर्ं ल,
दखःदायी, हिसं क अशी ओळख असलेला पािात्य जर्ािला काळा रंर्,
भारिीयांसाठी ऊजागदायी, िंर्लकारक आहण श्रद्धा – भिीचा परू क रंर् असिो.

< काळी - सावळी हवठ्ठल + रखिाई.
दत्ताराि र्ाडेकर यांचे संर्ीि, र्ोहवंद पोवळे आहण प्रभाकर नार्वेकर
याचं े स्वर...याि सजलेली िी हवष्णदास नािदेव ििाराज या सिं -ििात्म्याने
रचलेली संदर र्ौळण आपण सवाांनी ऐकली असेल. (संि ज्ञानेश्वर यांचे
सिकालीन संि नािदेव वेर्ळे ). ‘हवष्णदास नाम्याची स्वाहिनी काळी,
कृ ष्णििी बिु काळी र्ो िाय...यिना जळ बिु काळी वो िाय...बन्थ काळी
हबलवर काळी, र्ळािोिी एकावळी काळी र्ो िाय’...!!..भारिीय संस्कृ िीि
77

रंग बरसे

अरुण फडके

आहण िराठी भिीिार्ी परंपरे ि अंधार, रात्र आहण काळा रंर् याची िी
अनपेहिि हवलिण िांडणी. काळ्या रंर्ाची हचह्नसंकेिािील अशी ियाथी
भावाथग िांडणी या दृिीने जर्ाि एकिेवाहििीय असावी. र्ौळणींच्या िडं ् यािील
दिी–लोणी पळवणारा िाखनचोर नटखट बाळकृ ष्ण इिका काळा आिे की
त्याच्या काळ्या सवाांर्ावर िाखलेल्या दह्यािळे त्याला दह्यार्ं म्िटले र्ेले.
पढं रपराि हवटेवर उभा असलेला काळा-सावळा पाडं रंर्, शिकानशिके
वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान बनला आिे.
ििसो िा ज्योहिर्गिय । या सवगिान्य िार्गदशगक सभाहर्षिाप्रिाणे प्राचीन
भारिीय सस्ं कृ ि साहित्याि या अधं ाराचा, या काळ्या रात्रीचा उल्लेख
साित्याने के ला र्ेला. भारिीय सक
ं ल्पने प्रिाणेच, प्रकाश म्िणजे अधं ाराचा
नाश - प्रकाशाचा अभाव म्िणजे अंधार अशी संकल्पना वैहश्वक सत्य म्िणनू
जर्भरािील प्रत्येक संस्कृ िीिधे स्वीकारली र्ेली आिे.
भारिदेशा पलीकडच्या पाहििात्य आहण पौवागत्य संस्कृ िींिध्ये काळा
रंर् सािान्यिः; दखः, हिसं ा, िृत्य,ू हवर्षाद, हखन्निा, अशभ, अिर्ं ल, र्ौप्य
आहण र्प्तिा, हदशाभल
ू या संदभागि वापरला जािो. त्याचवेळी औपचाररक,
प्रहिष्ठीि, रुबाबदार रंर् म्िणनू िी िा स्वीकृ ि आिे. सवगच रंर्ांचे असे परस्पर
हवरोधी र्णधिग प्रदेशार्हणक आहण संस्कृ िीिधे प्रचहलि आिेि, काळा रंर्
याला अपवाद नािी. आिार-हनद्रा-भय-िैथन या प्रत्येक सजीवाच्या अर्दी
प्राथहिक र्रजा आिेि. यािील एक, अज्ञािाची भीिी िी भावना रात्रीच्या
अधं ाराि प्रत्येक सजीवाच्या िनाि हनसर्गिः हनिागण िोिेच. नेिकी िीच भीिी
काळ्या रंर्ाच्या वैहशि्याचा एका भार् बनली असावी.
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काळ्या रंर्ाचा वापर, नकारात्िक कारणासाठी अनेक हठकाणी के ला
जािो. र्ित्या स्वभावाची व्यहि कािी चटकले, जोक सांर्नू आपले िनोरंजन
करिे, याला ह्यिर असे इहं ग्लश संबोधन आिे. िनोरंजना ऐवजी याि हनंदानालस्िी आहण नकारात्िक सदं भग आला की त्याला ब्लॅक ह्यिर असे म्िटले
जािे. नापसिं ीची आहण नापासाचं ी यादी म्िणजे ब्लॅक हलस्ट असिे. यरोपिधे
चौदाव्या शिकांि, संसर्गजन्य रोर्ाच्या खपू िोठ्या साथीने अर्हणि
नार्ररकांचा िृत्यू झाला िोिा. त्या साथीि झालेल्या िृत्यल
ू ा ब्लॅक डेथ असे
संबोधले र्ेल.े रािसी-पाशवी वृत्ती, चेटकीण-चेटूक आहण अघोरी हवद्या याला
ब्लॅक िॅहजक असे सबं ोहधि के ले जािे. कािी कािासाठी हनघाल्यावर, काळ्या
िाजं राचे दशगन अशभ आहण अिर्ं ल असिे अशी अधं श्रद्धा आजिी
जर्भरािील सवग सिाजाि प्रचहलि आिे. िात्र याचवेळी, यरोप आहण
पाहििात्य संस्कृ िीि, परुर्षांचे काळ्या रंर्ाचे जाकीट आहण टाय, कणखरपणा
आहण अहधकार याचे प्रिीक िानले र्ेले. कॉपोरे ट जर्ाि आिा हस्त्रया सद्धा
त्यांचा अहधकार दशगवण्यासाठी, असे रुबाबदार काळे जाकीट आहण टाय याचा
वापर आग्रिाने करिाि.

^ परुर्ष आहण िहिलाचं े काळे जाहकट
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एखाद्या हचत्रकाराला, सपाट पृष्ठभार्ावर हिहििी हचत्राि वस्िचू ी घनिा
दृिीिान करण्याचे कसब, याच काळ्या रंर्ाच्या वापराने साध्य िोिे. अनभवी
आहण कसबी छायाहचत्रकार याच कृ ष्ण + धवल रंर्ाच्या िजारो छटांिनू ,
दशगकाशी हन:शब्द सवं ाद करि असिो. हचत्राचं े आहण छायाहचत्राचं े एखादे
प्रदशगन हनरखनू पाहिले िर त्या हचत्रानं ां उठावदार बनवण्यासाठी पाश्वगभिू ीवर
के लेला काळ्या रंर्ाचा वापर आपल्या सिज लिाि येिो. काळ्या रंर्ाची
पाश्वगभिू ी, खल्या चिकदार अशा लाल आहण के शरी रंर्ाना अहधक िेजस्वी
बनविे. या रंर्ाचा योग्य वापर करून, हकििी िोटारर्ाड्या, स्िाटग फोन, परुर्षांचे
शेवर, हस्त्रयाच्ं या चािड्याच्या पसग, काळ्या रंर्ािील स्त्री – परुर्षाचं ी पररधाने
अशी उत्पादने जर्भर खपू यशस्वी झाली आिेि.

< काळी शनी देविा.
जर्ािील बिुिांश संस्कृ िींिध काळा रंर् शनी ग्रि, आठवड्यािील
शहनवार, वृहिक आहण िकर रास या सवाांचे प्रिीक िनाला र्ेला आिे. या
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रंर्ाच्या वस्िहनष्ठ िांडणी िधे िात्र वैहवध्य आिे. पाहििात्य देशाि हवशेर्ष
करून हििन धिग प्रणाली िधे काळा रंर् अिंर्ल, अशभ, अहनि, धोकादायक,
भीिीदायक आिे, िृत्यू आहण हनराश िनहस्थिीचा कारक िानला र्ेला आिे.
या उलट प्राचीन भारिीय संस्कृ िीि िा रंर् शभकारक, ऊजागदायी आहण श्रद्धेय
म्िणनू स्वीकृ ि आिे. सयू ागच्या उत्तरायण काळाि म्िणजे सक्र
ं ािं ीच्या सणाचे
वेळी, िहिला आहण परुर्ष काळ्या रंर्ाची वस्र – पररधान वापरिाि. के रळािील
शबरीिला डोंर्रावरील अय्यप्पाच्या िंहदराि दशगनाला जाणारे श्रद्धाळू परुर्ष,
काळ्या रंर्ाची लंर्ी अथवा धोिर आहण कडिा वापरिाि. या वेळी साधारण
४४ हदवस ब्रह्मचायागचे पालन करण्याचा प्रघाि आिे.
व्यिीहनष्ठ हवचार धारणेि, हवज्ञानहनष्ठ भारिीय सस्ं कृ िीि िा रंर्
ऊजागदायी आिे. या उलट हििन धिग प्रणालीि, कािी अभाव आहण
कििरिेची जाणीव देणारा, देवाने प्रकाशाची हनहिगिी करण्याच्या आधीचा
जर्ाचा िा रंर् फारसा लोकहप्रय नािी. पाहििात्य जर्ांि काळा रंर् कटंहबयांच्या
िृत्यपू िाि शोक व्यि करण्यासाठी वापरला जािो. प्राचीन इहजहप्शयन
सस्ं कृ िीि काळा रंर् फार वेर्ळ्या कारणासाठी सकारात्िक म्िणनू स्वीकारला
र्ेला. प्राचीन इहजप्तिधे िृत्यू नंिर राजे-राण्यांच्या शवाचे, ििी स्वरूपाि दफन
के ले जाि असे. अशा वेळी पािाळािील दि – अिंर्ल शिींपासनू अनहबस
नावाची देविा काळ्या कोल्ह्याच्या रूपांि या शवांचे रिण करिे अशी श्रद्धा
लोकिानसाि दृढ िोिी.
आपल्या देशाच्या आहथगक व्यविाराि आहण राजकारणाि, काळा
पैसा...अथागि ब्लॅक िनी या सबं ोधनाचा वापर आपापल्या फायद्यासाठी
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हनयहििपणे के ला जािो. या संबोधनािला काळा रंर् िा संदभग, करचकव्या
नार्ररकांनी अवैध िार्ागने हिळवलेल्या आहण लपवनू ठे वलेल्या पैशांसाठी
वापराला जािो. या बरोबरच बेकायदेशीर व्यवसाय आहण व्यविार यांना काळे
धंदे या संबोधनाने हिणवले जािे. काळा आहण लाल या दोन्िी रंर्ाचा एकत्र
वापर, परंपरे ने अशभ िानला र्ेला आिे. आजिी या रंर्ाचा, उत्पादनाच्या
जाहिरािीसाठी के ला जाि नािी. जर्ाच्या इहििासािील हवसावे शिक नाझी
जिगनीच्या हिसं ाचाराने प्रभाहवि झाले िोिे. िे अत्याचार वाचनू आजिी
प्रत्येकाचा थरकाप िोिो. एक योर्ायोर् असा की या नाझी राजवटीचे हचह्न,
लाल चौकोनाच्या पार्श्ार्मू ीवर काळे स्वतस्तक अशा प्रकारचे िोिे. नाझी
जिगनीच्या सपं णू ग हवनार्षानिं र आज िे हचह्न अशभ – अिर्ं ल याचेच प्रिीक
झाले आिे.

^ नाझी हचह्न

िनष्य जािीच्या अनेक वंशांच्या व्यिींचे त्वचेचे, र्ोरा – र्व्िाळ –
पीि – कृ ष्ण असे हनसर्गदत्त वणग आिेि. र्ेल्या शिकांि यािल्या कृ ष्णवणी
लोकांना काळे ... ब्लॅक िे िच्छिा दशगक संबोधन वापरले र्ेले. िे संबोधन
त्याच्ं या काळ्या वणागिळ िीन दजागची व्यहि असा अथागने वापरले जाि असे.
आज िी वणग हभन्निा आहण कृ ष्णवणी सिाजाला हिळणारी दय्यि वार्णक
ू
याचे उच्चाटन झालेले हदसिे. िात्र भारिीय सिाजाि दोन अहनि प्रथा आजिी
प्रचहलि आिेि. आपल्याला कृ ष्णवणी बायको नको, उजळ रंर्ाचीच िवी
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अशी अपेिा धरून वधपू रीिा करणारे लग्नाळू, आपल्या सिाजाि आजिी िी
अंधश्रद्धा बाळर्नू आिेि. परदेशी कंपन्यांनी आपली उत्पादने हवकली जावी
म्िणनू काळ्या वणागला एका आठवड्याि उजळ बनहवणाऱ्या, आपल्यावर
लादल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरािी...अशा या दोन अहनि प्रथा.

< िर्ं ळसत्रू
काळ्या िण्यांचे िंर्ळसत्रू िा हववाहिि हस्त्रचा अलंकार भारिीय
संस्कृ िीि पहवत्र – िंर्लकारक आिे आहण िो हववाहिि दपं िीच्या दीघागयष्याचे
रूपक आिे. छोट्या बाळाची काळजी घेणारी आई अंघोळ झाल्यावर, कोणाची
नजर लार् नये म्िणनू त्याला रोज काळी िीट लाविे. पाच िहिन्याचा झाल्यावर
त्याच्या किरे ला काळ्या दोऱ्याचा करर्ोटा बाधं िे. सध्ं याकाळी काळ्या
िोिरीच्या दाण्यानं ी त्याची दृि काढिे. या सवग परंपराच्ं या िळाशी काळा रंर्
हनर्डीि आिे. अिंर्ल – अशभ शिींपासनू बाळाचे रिण करणे अशी हनहिि
श्रद्धा या दीघग परंपरे ला जोडलेली आिे.
हवहवध संस्कृ िीिील, हवहवध धिग प्रणालीिील अशा अनेक भावना –
श्रद्धा – सक
ं ल्पना धारण करणारा...हदवसाच्या चोवीस िासािील रात्रीचे बारा
िास आपली सोबि करणारा, अन्य कोणत्यािी रंर्ापं ेिा आपल्या दैनहं दन
जीवनाि व्यापक उपहस्थिी असलेला भारिीयांचा आवडिा कृ ष्णवणग काळा
रंर्...!!..जर्ाच्या अंिापयांि आपली सोबि हनहििपणे करणार असिो...!!..
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स्िच्छ सकारात्मक पांढरा
इसका खिीझ िेरे खिीझसे सफे ि कै सा...!! अशी दशगकाच्या िनाि
उत्सकिा हनिागण करणारी, एका कपड्याच्या साबणाच्या जाहिरािीिधील िी
एक र्ाजलेली कॅ च लाईन. िाझ्यापेिा याचा कडिा इिका पाढं राशभ्र
कसा...!!..पांढऱ्या रंर्ाचे वस्त्र-पररधान वापरणाऱ्या व्यिीबद्दल अशी उत्सकिा
हकंवा थोडीशी असयू ा, थोडासा ित्सर दशगकाच्या िनाि हनिागण करणारी, िी
पंचवीस वर्षाांपवू ी र्ाजलेली यशस्वी जाहिराि. अशी उत्सकिा आहण असयू ा
हनिागण िोण्याचे कारणिी िसेच आिे. पाढं रा रंर् वापरणारी व्यहि साधारणपणे
सकारात्िक असिे आहण हदसिे सद्धा. याच बरोबर त्याचा आत्िहवश्वास आहण
संिहलि व्यहिित्वाची जाणीव सद्धा, आपल्या नकळि आपल्याला िोिे. िीच
पांढऱ्या रंर्ाची व्यिी आहण वैहशि्ये आिेि. िात्र अशी व्यहि अिी चोखंदळ
आहण सिजासिजी सिाधान िानणारी नसिे.

^ पाढं रा र्णवेर्ष
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आपल्या रंर्र्ाथेचा िा आठवा लेख. काळ्या रंर्ासारखाच आपले
दैनंहदन जीवन व्यापनू राहिलेला रंर् पांढरा. सकाळी िािाि येणारे विगिानपत्र,
त्याआधी आपल्या कॉफी हकंवा चिािले दधू आहण साखर (कािीना वजग
असेल कदाहचि), कािी हलहिण्यासाठी िािाि घेिलेला विीचा
कार्द...आपल्या प्रत्येकाची सकाळची सरुवाि अशी पाढं रीशभ्र िोि असिे.
काळी रात्र संपनू नव्या हदवसाची सरुवाि म्िणजे पांढरा रंर्. काळ्या पाटीवरची
जनी अिरे पसनू पांढऱ्या खडूने नवी अिरे हलहिणारा प्रसन्न - सकारात्िक
म्िणजे पांढरा रंर्. वेर्वेर्ळे रंर्, दशगकाच्या िनाि हवहवध भावना हनिागण
करिाि. पाढं रा रंर् अशा कािी भावना हनिागण करि नािी. िात्र पाढं ऱ्या रंर्ाच्या
हवर्षििा या एका र्णधिागिळे ,
अन्य
रंर्ांच्या
ररकाम्या
पाश्वगभिू ीवर आपले हवचार व्यि
करण्याचे, िो एक नैसहर्गक साधन
आिे. कॉम्प्यटर आहण स्िाटगफोनचा वापर करिांना, अर्दी छोट्या पडद्यावर
र्डद रंर्ाच्ं या पाश्वगभिू ीवर हलहिले जाणारे आहण वाचले जाणारे पाढं ऱ्या
रंर्ािील िेसेज, िे या हवर्षििेचा अनभव आपल्याला हनहििपणे देिाि.
थोडक्याि पांढरा आहण काळा यांची जोडी अहवभाज्य आिे, एकिेकांहशवाय
त्यांचे अहस्ित्व आहण त्याच्ं या हशवाय आपल्या दृिीच्या जाणीवा जार्ृि िोणार
नािीि. याचे अर्दी साधे उदािरण म्िणजे डोळ्याच्या डॉक्टरांचा पांढऱ्या
रंर्ावरील काळ्या अिराचं ा ििा. चष्म्याचा नबं र िपासिाना नेिके िेच दोन
रंर् आपल्या दृिी िििेची परीिा करिाि.
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^ पाढं रे वेिण.

^ डोळे िपसायचा ििा

हवहवध ज्ञानशाखांचा अभ्यास करणाऱ्या हवद्याथाांना आपण एक प्रश्न
हवचारूया. पाढं रा आहण काळा िे दोन्िी रंर् आिेि का.ं ..?!?..याला उत्तर देिाना
भौहिक शास्त्राचा हवद्याथी म्िणेल, काळा िा रंर् नािी कारण िो आपल्या
डोळ्यािील प्रकाश पणू गपणे शोर्षनू घेिो. पांढरा िा रंर् आिे कारण िो स्पेक्ट्रि
म्िणजे वणगपटािील सवग रंर् आपल्या डोळ्यांना पराविीि करिो. हचत्रकलेचा
हवद्याथी सांर्ेल काळा िा रंर्च आिे कारण हकिीिी र्डद असला िरी त्यावरून
थोडासा प्रकाश पराविीि िोिोच. हवज्ञानाचा हचहकत्सक हवद्याथी
सार्ं ेल...प्रथि त्या रंर्ाचं े िाध्यि वस्िू आिे की प्रकशाचा हकरण आिे िे
बघयू ा. त्यानंिर िो प्रसाररि कसा झालाय िे पिाणे िित्वाचे. त्यानिं र आपल्या
डोळ्यांना रंर् कसा हदसिो त्याचे हवश्लेर्षण करणे आवश्यक आिे...!!..रसायन
शास्त्राचा हवद्याथी छािीठोक पणे सांर्ेल, काळा िा रंर्च आिे. थोडक्याि, या
दोन रंर्ांहवर्षयी हवहवध हवज्ञानहनष्ठ ििप्रवाि वाचणे फार रंजक अनभव असिो
िे िात्र खरे .
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पांढऱ्या रंर्ाचे एक वैहशि्य असे की िो वणगपटािील सवग रंर्ांचे संिलन
सांभाळिो. हनष्पििा, वाजवीपणा, औहचत्य, िटस्थ वृत्ती आहण स्विंत्र हवचार
िी सवग आपल्या पांढऱ्या रंर्ाची र्णवत्ता आिे. जन्िाला आलेल्या बाळाला,
जन्ििः फि पांढरा रंर् बघण्याची िििा असिे. वणगपट आहण त्यािील रंर्
याचा पररचय त्या बाळाला अनभवाने िोि जािो. याचे अन्य वैहशि्य असे की
िा हचिं नशील आहण पराविगक रंर् आिे. याची पारंपररक ओळख स्पि,
हनष्कपट आहण हनिगळ रंर् अशी आिे. िात्र विगिानकाळाि याचा हवपयागस
झालेला आपल्याला हदसिो. देशािील राजकारणी सिि पांढऱ्या कपड्याि
वावरिाना हदसिाि िेंव्िा रंर्ाच्या या र्णवत्तेचा आपला भ्रिहनरास नक्की
िोिो.
पाढं ऱ्या रंर्ाच्या; स्वच्छिा, शहचिा, पाहवत्र्य, हनिगल पारदशगकिा,
सािंजस्य, व्यापकिा, न्यायहनष्ठा, सत्वशीलािा, िारिम्यभाव आहण
प्रवािीपणा या सवग र्णवत्तांचे एकच प्रिीक – हचह्न, आपल्या चिर पवू गजांनी
आपल्याला हदले. हवद्येची देविा देवी सरस्विीचे शभ्र पांढरे वस्त्र, हिचे शभ्र
किलासन आहण हिच्या बाजचू ा पांढरा िसं िी पाढं ऱ्या रंर्ाची पहिली प्रिीके .
पाढं रा रंर् ज्या रंर्ाचं े सिं लन ठे विो त्या रंर्ानं ी नटलेला बिुरंर्ी िोर िे याचे
दसरे प्रिीक. स्थैयग आहण शांििा, हदलासा आहण आश्वासन, दखः किी करणारा
आहण सांत्वनशील असा पांढरा रंर् या हवशेर्षणांनी संपन्न आिे. दििा,
सव्यवस्था आहण कायगिििेचे प्रिीक म्िणनू सिाजिनाि स्वीकृ ि आिे.
स्वि:च्या त्रटी दरू करायला सिाय्य करणारा रंर् आिे. आपले हचत्त आहण वृत्ती
म्िणजेच िन आहण बद्धी हस्थर करून कें हद्रि करणे िे अभ्यास आहण अन्य
कठलेिी काि करण्यासाठी आवश्यक असिे. पाढं रा रंर् या प्रहक्रयेला सिाय्यक
रंर् आिे. रहसक नवरोबानं ी आपल्या सौभाग्यविीसाठी आणलेल्या पांढऱ्या
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शभ्र सवाहसक िोर्ऱ्याच्या र्जऱ्याचा शृंर्ार करून नटलेली ललना, िे
आपल्या भारिीय संस्कृ िीहिल दांपत्य प्रेिाचे खास शृंर्ार लेणेच म्िणायला
िवे.

< िोर्ऱ्याचा र्जरा.

पाहििात्य संस्कृ िीनसार हनिगलिा आहण पहवत्रिा या र्णवत्तेिळे लग्न
सिारंभाि वधू नेििे ी पाढं ऱ्या रंर्ाचे पररधान करिे. िात्र याच वेळी पािात्य
सिाजिनाि पांढरा रंर् हनहष्क्रयिा, ररिपणा, अथगशन्यिा, एकटेपणा, नैराश्य,
िृत्यू आहण दखः या सवग भावना – धारणांचा आहण हनष्फलिा, नापीकवृत्तीचा
सचू क रंर् आिे. दिाव्या – बाराव्या शिकांि यरोपाि झालेल्या यद्धांि, पराभिू
िोणाऱ्या सैन्याचा सेनापिी नेििे ी पाढं रे हनशाण ऊंच काठीवर लाऊन जेत्या
सैन्याला पराभवाची कबली देि असे. िे आिे पाढं ऱ्या रंर्ाचे एक नकारात्िक
वैहशि्य. आधहनक यध्द प्रसंर्ी, पराभवाचे असे पांढरे हनशाण आिा सोशल
हिहडयािधे प्रसाररि झालेल्या हचत्र िाध्यिािनू सवग जर्ाला हदसेल अश्या
पद्धिीने झळकिे. भारिीय िवाई दलाने, बालाकोटवर के लेल्या िवाई
िल्ल्यानंिर, पराभिू देशाच्या पंिप्रधानानं ी “नरो वा कं जरोवा” शैलीिध्ये असेच
पाढं रे हनशाण फडकावलेले सवग जर्ाने पाहिलेच आिे. हनशाण िेच, िाध्यि
बदलले इिके च...!!..
88

रंग बरसे

अरुण फडके

< हििाच्छाहदि पवगि.

आपले हनरार्स बालपण आहण त्या आठवणी िनाि उफाळून आल्या
की शाळे च्या र्णवेशािला पाढं रा रंर्, विी-पस्िकाची पाढं री पाने डोळ्यासिोर
येिाि. डेंहटस्ट आहण डॉक्टराच्ं या हक्लहनक िधल्या सवग खोल्या नेििे ीच
पांढऱ्या रंर्ाने रंर्वलेल्या असिाि. यािळे पेशंटच्या िनाि नकळि, स्वच्छिा,
शांििा अशा भावना हनिागण िोिाि. म्िणनू च डॉक्टरी पेशािील सवगजण
पांढऱ्या रंर्ाचा ऍप्रन वापरिाना हदसिाि. या पांढऱ्या ऍप्रनचे दसरे वैहशि्य असे
की आपल्या दखण्याचे - व्याधीचे हनदान करिाना डॉक्टरी पेशािले
व्यावसाहयक, आपल्याला खश करण्यासाठी भावहनक हवचार करि नािीि िर
वास्िव पररहस्थिीचेच वणगन करिाि. या िांडणीनसार पांढरा रंर्, अनेकदा
भावानाशन्ू येिेचे संकेि देिो. बफग अथवा हिि याचा रंर् असल्याने िा रंर् थडं
प्रवृत्तीचा आिे. अनेकदा िी टोकाची प्रवृत्ती अहि थंड म्िणजे भावानाशन्यिे
कडेिी जािे.
वस्िहनष्ठ हवचार करिानं ा िा रंर् स्पिपण, शद्धिा, पाहवत्र्य आहण
िारुण्य याचा सक
ं े ि देि असिो. व्यिीहनष्ठ धारणेि िा रंर् उत्साहिि करिो
आहण संिहलि आरोग्य आहण िनःस्वास्थ्याचे हनःशब्द प्रिीक असिो. पृथ्वीचा
उपग्रि चंद्र, आठवड्यािील सोिवार आहण राशीचक्रािील ककग राशी, या
सवाांचे िा प्रिीक – हचह्न आिे. एखादे उत्पादन वापरासाठी हकिी सलभ आहण
सरहिि आिे िे सार्ं ण्यासाठी जाहिरािीि पाढं रा रंर् प्रािख्याने वापरला जािो.
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वजन किी करण्यासाठी घ्यायचे एखादे और्षध, किी उष्िांक असलेले उत्पादन,
दग्धजन्य पदाथग याच्या जाहिरािी आहण वेिनावर अनेकदा पांढरा रंर् प्रभावीपणे
वापरलेला असिो.

^ सफे द झटू

या पांढऱ्या रंर्ाचे िित्वाचे वैहशि्य आिे की याच्या िार्े कोणी लपू
शकि नािी कारण या रंर्ाची पारदशगकिा. आहण िर् पांढरे शभ्र कपडे घालनू
र्ैरव्यविार करणाऱ्या िडं ळींच्या फसव्या पाढं ऱ्या रंर्ाला ... सफे द झटू असे
म्िटले जािे...!!..
अिंकतम लेखातून आपले रिंगाष्ट्क, सफल सिंपूणा झाले आहे...!!
--00--

< पाढं रे वाघ
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रं ग सस
ु ंगती
सािान्यिः Harmony िा शब्द आपण स्वर आहण सर्ं ीि या सदं भागि,
स्वराचं ी आहण वाद्यिेळाची अनरूपिा आहण स्वरै क्य याचे वणगन करिाना
वापरिो. अर्दी िसेच रंर् ससर्ं िी, म्िणजे दोन अनरूप रंर्ित्वाचं ा हिलाप
आहण त्यािनू दृश्यस्वरूपािं हनिागण िोणारा ससवं ाद िा िाझ्या आवडीचा
आहण अभ्यासाचा हवर्षय कधी झाला िे सांर्िा येणार नािी. एखादे हचत्र –
एखादी देखणी इिारि – एखाद्या घराच्या आिील सजावट आहण नवरात्रीि
िालबद्ध र्रबा खेळणाऱ्या िरुणींची रंर्ीबेरंर्ी पररधाने अशा प्रत्येक दृश्याि
आपल्याला या Color Harmony चा अनभव हिळिो. या पस्िकांिील रिंग
सुसिंगती या शेवटच्या लेखांि, वाचकांना या ज्ञानशाखेचा हवस्िाराने पररचय
नक्की िोईल.
आपल्याला सभोविालचे रंर् िसे का आहण कशािळे हदसिाि िे
सिजनू घेण्यासाठी प्रथि आपल्या डोळ्यांच्या हनसर्गदत्त दृिी िििेचा पररचय
करून घेऊया. खरे म्िणजे िी वणगन के लेली हक्रया कािी
शिांर्ष सेकंदाि घडि असिे. आपल्या सिोरच्या एखाद्या
वस्िवू र जेंव्िा प्रकाश हकरण पडिाि िेंव्िा त्यािील जास्ि
हकरण िी वस्ि शोर्षनू घेिे आहण कािी प्रकाश हकरण आपल्या डोळ्याि
पहिल्या असलेल्या कॉहनगयावर (डोळ्यांच्या बािुलीचा पारदशगक पडदा)
परावहिगि िोिाि. कॉहनगया िे हकरण त्याच्या िार्े असलेल्या प्यपू ीलवर (बबळ91
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डोळ्यांच्या बािुलीचा र्डद पडदा ज्याचा आकार लिान िोठा िोिो) वक्रांहकि
करिे. या हकरणािला हकिी प्रकाश लेन्स (हभर्ं ) पयगन्ि पाठवायचा त्याचे
हनयत्रं ण िे प्यपू ील करिे. िी लेन्स, आपल्या डोळ्याच्या सवागि िार्े असलेल्या
रॅ टीना (नेत्रपटल – दृिीपटल) या नव्िग सेल वर िे प्रकाश हकरण कें हद्रि करिे.
त्या वस्िवू रून िे असे रॅ टीना पयगन्ि परावहिगि झालेले प्रकाश हकरण आपल्या
िेंदिू पोिोचले की त्याचे हवश्लेर्षण िोऊन आपल्याला िो रंर् सिजिो.
इथे एक लिांि घ्यायला िवे की वस्िवू रून परावहिगि झालेले प्रकाश
हकरणच आपल्या डोळ्यािं ाफग ि
िेंदक
ू डे पाठवले जािाि. त्या वस्िनू े
शोर्षनू घेिलेले प्रकाश हकरण
आपल्या डोळ्यापं यांि कधीिी
पोिोचि नािीि. िानवी िेंदू RGB
म्िणजे रे ड – ग्रीन – ब्ल्य या िीन
रंर्ाच्ं या १ कोटी ६० लाख हपक्सेलचे (टेहलव्िीजन - िोबाइल आहण कॉम्प्यटर
पडद्यावर हचत्र बनवणारे प्रकाशकण) हवश्लेर्षण करून त्यािनू एक कोटी वेर्ळे
रंर् ओळखिो. घारे अथवा हनळे म्िणजे हफकट रंर्ाचे डोळे (बबळ
ू े ) असलेल्या
व्यिींच्या डोळ्याि हपर्िेंटेशन म्िणजे रंर्द्रव्यांचा थोडासा अभाव असिो.
त्यािळे अशा व्यहि प्रकाशाबद्दल खपू संवेदनशील असिाि. आपण लाल
रंर्ाकडे िीस सेकंद आहण त्यापेिा जास्ि काळ पाहिले की लाल रंर्
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ओळखणाऱ्या पेशींची िििा किी िोिे आहण आपल्या डोळ्यािला रॅ टीना
थकून जािो. अशावेळी आपण जर पाढं ऱ्या रंर्ाकडे पाहिले िर िेंदहू िल
रंर्सवं ेदनशील पेशी, लाल रंर्ाचा प्रभाव पसनू टाकिाि आहण आपल्याला
हिरवा रंर् हदसू लार्िो. िी सवग हक्रया हनसर्गि: िोि असिे.
कठलािी रंर् ओळखण्यासाठी, सािान्य दृिी िििा असलेल्या
व्यिीला, िो रंर् – आपले डोळे आहण आपल्या िेंदिू ील रंर्संवेदनशील पेशी
यांची ससंर्िी असणे आवश्यक असिे. कािी व्यहििधे रंर्संवेदनशील पेशींची
िििा हनसर्गि: किी असिे. यालाच रंर्ाधं ळे पणा हकंवा Color Blindness
असे सबं ोहधि के ले जािे. अशा व्यिींना लाल आहण हिरवा रंर् सािान्य
िाणसाला हदसिो िसा हदसि नािी. या दोन रंर्ाहिल फरक न सिजणे िे याचे
प्रिख लिण असिे. खालील हचत्रािील वरच्या दोन सफरचदं ाचं े रंर् सािान्य
दृिीला हदसिाि िसे आिेि. रंर्ाधं ळ्या व्यिीला िीच दोन सफरचदं खालच्या
हचत्रािील रंर्ाची हदसिाि. (हचत्र क्र १).

< हचत्र क्र १
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रंर्ीि कार्दावर छापलेले िजकर आहण हचत्र आपण बराच वेळ पिाि
आहण वाचि राहिलो िर आपल्या िेंदिू ील रंर्सवं ेदनशील पेशी थकून जािाि.
अशा वेळी आपण त्या पस्िकावरची नजर दसऱ्या हठकाणी हफरवली िर
आपल्या डोळ्यासिोर िीच हचत्र बरोब्बर उलट्या रंर्ाि हदसिाि. चार-पाचं
वर्षाांच्या लिान िलानं ा आपण बऱ्याचदा त्यानं ा आवडिील अशी िोठ्या
आकर्षगक रंर्ीि हचत्राचं ी पस्िके वाचायला देिो. दोन-िीन हिहनटािं च िलं
पस्िक वाचायचे सोडून इिर खेळ खेळायला लार्िाि. अशा वेळी सजाण
पालकानं ा, िलाचे लि पस्िकावर कें हद्रि न िोण्याचे हनहिि कारण िािीि
असायला िवे.
लाल आहण हिरवा या रंर्ानं ा ओळखण्यासाठी आपल्या िेंदिू ील
रंर्सवं ेदनशील पेशींची फार िोठी शहि खचग िोि नािी. हनळा रंर्
ओळखण्यासाठी िात्र या पेशींची जास्ि शहि खचग िोिे. त्यािळे लाल – हिरवा
– यलोग्रीन िे िीन रंर् आपल्याला खपू दरूनिी हदसिाि. रंर्ाच्ं या सश
ं ोधनाने
आिा हसद्ध झाले आिे की रंर् आपल्यावर, आपल्या हनणगयावं र आहण
व्यहिित्वावर, आपल्या नकळि खपू प्रभाव टाकि असिाि. लाल – काळा –
ब्राऊन – कॉपर – ब्रॉन्झ िे रंर् आहण रंर् छटा वापरणाऱ्या व्यहि शृर्ं ारप्रवीण
असिाि आहण अशा आकर्षगणािळे पिाणाऱ्याचे लि वेधनू घेिाि. लाल –
भर्वा – काळा – रॉयल ब्ल्य िे रंर् आहण रंर् छटा, ग्रािकाला आवेर्ी
(impulsive) खरे दी करायला भार् पाडिाि. याउलट, हपंक – लाईट ग्रीन –
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लाईट ब्ल्य – नेव्िी ब्ल्य या रंर् छटा असलेल्या वस्ि अथवा कपडे,
काटकसरीने खचग करणाऱ्या ग्रािकाला आकहर्षगि करिाि.
आपल्या सवाांना सर्ळे रंर् ओळखिा येिाि िे खरे . िात्र िानवी िेंदिू
िीन वेर्ळ्या प्रकारचे फोटोररसेप्टसग म्िणजेच रंर्संवेदनशील पेशी असिाि.
आपल्या प्रत्येकाला यािल्या एकाच प्रकारच्या पेशी हनसर्गि: हिळालेल्या
असिाि. िात्र या हिन्िी पेशी वेर्ळ्या असल्या िरी त्या लाल – हिरवा – हनळा
िे िीन रंर् आहण यांच्या असंख्य छटा ओळखिाि. हनळा – लाल – हिरवा –
नाररंर्ी – यलोग्रीन िे पाचं रंर् कठल्यािी िाध्यिाि हदसले िरी आपले लि
वेधनू घेिाि. िात्र या सवग रंर्ाचं ी योग्य पाश्वगभिू ी यावर त्याचं े यश अवलबं नू
असिे. अनभवी हचत्रकार – छायाहचत्रकार – हसनेिाटोग्राफर – नाटकाचं े
नेपथ्यकार – नाट्य हदग्दशगक – इटं ीररयर हडझायनर आहण कसबी जाहिराि िज्ज्ञ
िे सवगच या रंर्ासं ाठी नेििे ी हवपरीि हकंवा हभन्न अथवा Contrast पाश्वगभिू ीची
योजना करिाि. अशी योजना Complementary रंर्ाचं ी असिे हकंवा
Analogous रंर्ाचं ी असिे. (हचत्र क्र ४ आहण क्र ५) िाणसाचं े कपडे – घराची
पाश्वगभिू ी – वािनाचं े रंर् – पररसरािील हनसर्ग आहण शेवटी योग्य प्रकाशयोजना
यािळे िख्य रंर्ानं ा आवश्यक िो उठाव आहण िित्व हिळिे आहण िे लि
वेधनू घेिाि. िात्र या हवपरीि हकंवा हभन्न अथवा Contrast या सवग
संबोधनानं ा आपण रिंग सुसिंगत असे म्िणयू ा. नेिके िेच या लेखाचे शीर्षगक
आिे.
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Color Harmony – रंर् ससंर्िी – रंर् ससंवाद – अनरूप रंर् – रंर्
हिलाप या सवग सिानाथी सज्ञं ा आिेि. असा डोळ्यानं ा सखद वाटणारा,
आकर्षगक दृश्य अनभव, आपल्याला अनेक िाध्यिाि हिळिो. ब्लॅक अँड
व्िाईट हचत्रपट आहण छायाहचत्र असो, वास्िव अथवा अििू ग शैलीिली
हचत्रकला असो, सादर िोणारे नाटक असो, टेहलहव्िजन वरची िाहलका असो
अथवा आपल्या िािािल्या िोबाइल िँडसेटच्या छोट्याशा पडद्यावर आहण
कॉम्प्यटर च्या पडद्यावर रोज येणाऱ्या इिेज असोि.. ..या सवग आहण अथागि
प्रत्येक िाध्यिाि आपल्याला आकर्षगक दृश्य अनभव नेििे ीच हिळि असिो.
या अनभवाला सखद बनवण्याचे काि रंर् ससर्ं िीचे असिे.

^ हचत्र क्र २

^ हचत्र क्र ३

रंर् ससंर्िीचे कोणालािी पटकन सिजणारे आहण त्यािला रंर्ाथग
उिर्णाऱ्या या पाहिल्या हचत्र क्र २ िधे, सवाांना आकहर्षगि करणाऱ्या लाल
रंर्ाच्या या चार वेर्ळ्या पाश्वगभिू ी हदसिाि. कठल्या पाश्वगभिू ीवर लाल रंर् उठून
हदसिो आिे त्याचे वणगन करायची आवश्यकिा नािी कारण िे वाचणारे वाचक
चिर आिेि.
हचत्र क्र ३, थोडा वेर्ळा रंर्ाथग व्यि करिे आिे. इथे हनळ्या आहण
जाभं ळ्या रंर्ाच्या दोन पाश्वगभिू ीवर त्याच दोन रंर्ाचं े छोटे आयि जार्ा बदलनू
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अंहकि के ले आिेि. कठल्यािी रंर्ाला योग्य उठाव हिळण्यासाठी त्याची
पाश्वगभिू ी हकिी िित्वाची आिे याची सिज जाणीव देणारी िी दोन हचत्र.
थोडक्याि सार्ं ायचे िर र्णेशोत्सवाि आपला र्णपिीबाप्पा घरी यायच्या
आधी आपण त्याच्या भोविालच्या िखराची िाडं णी आहण सजावट खपू िन
लाऊन करिो. या रंर्ाच्ं या पाश्वगभिू ीचेिी िसेच कािीसे िित्व...!

^ कचि क्र ४ Complementary Colors पूरक रिंग ससु िंगती

^ हचत्र क्र ५ Analogous Colors सदृश रंर् ससंर्िी
हचत्र क्रिांक ४ िधे Complementary Colors पूरक रिंग सुसिंगती
मर्े रिंगचक्रातील कवरोर्ी रिंग कदसतात. हचत्र क्रिांक ५ िधे Analogous
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Colors सदृश रिंग सुसिंगती मर्े रिंगचक्रातील शेजारी रिंगािंची गिंमत कदसते.
या कनसगाात आढळणाऱ्या दोन कभन्न प्रकारच्या रिंगसगिं ती आपल्याला
रिंग सस
ु गिं तीचा सख
ु द दृष्टी अनभ
ु व देतात. Color Harmony अर्ाात रिंग
सस
ु गिं तीचा असा सख
ु द अनभ
ु व आपण डोळे उघडल्यावर प्रत्येक क्षणी
कमळत रहातो.
--००—
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श्री. अरुण फडके य चां ी ई स हित्यवरील पुस्तके
कव्िरवर हललक करत च ते ते पुस्तक उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वषा.
श्री. अरुण फिके याांचे ई साडित्यवर िे सिावे पुस्तक.
श्री. अरूण फडके िे एक अनेक पैलू असलेले लेखक, कलाकार, सामातजक
कायाकते आिेत. तचन्िे व प्राचीन र्ारतीय सस्ं कृ ती िा त्याच्ं या सखोल अभ्यासाचा
तवषय. मरािी र्ाषेचे सौंदया वाढवणाऱ्या म्िणी, परु ातन इमारतींचे सवं र्ान, र्व्य
कायाक्रमांचे सौंदयािास्त्रीय आयोजन असे त्यांचे अभ्यासाचे तवषय आिेत आतण या
प्रत्येक तवषयाच्या मळ
ु ापयांत जाण्याची वृत्ती व अचक
ु आतण नेमके तलिीण्यासािी
कष्ट घेण्याची तयारी यामळ
ु े त्यांना सातितत्यक वताळ
ु ांत मानाचे स्र्ान आिे.
सध्याच्या whatsapp यतु नव्ितसाटीच्या काळात त्यांचे मौतलक लेखन िी एक
मोिीच बौतिक मेजवानी असते.
श्री. अरूण फडके यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपले पस्िक ई साहित्यच्या
िाध्यिािनू जर्भरािील मरािी वाचकांना हवनािल्ू य देताि. असे लेखक ज्यांना
लेखन िीच भिी असिे. आहण त्यािनू कसलीिी अहभलार्षा नसिे. िराठी भार्षेच्या
सदैवाने र्ेली दोन िजार वर्षे कवीराज नरें द्र, संि ज्ञानेश्वर, संि िकारािांपासनू िी
परंपरा सरू आिे. अखंड. अजरािर. म्िणनू िर ई सातित्यवर तदनानार् मनोिर(४
पस्ु तके ), िर्ं ू गणपल
ु े (९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीर्र जावडेकर(९), डॉ. वसतं बागल
ु
(१९), िर्ु ांगी पासेबंद(१२), अतवनाि नगरकर(४), डॉ. तस्मता दामले(८), डॉ.
तनतीन मोरे (३४), अनील वाकणकर (९), फ्रातन्सस आल्मेडा(२), मर्क
ु र
सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मर्ू तिरगांवकर (८), अिोक कोिारे (५०
खंडांचे मिार्ारत), श्री. तवजय पांढरे (ज्ञानेर्श्री र्ावार्ा), मोिन मद्वण्णा (जागततक
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कीतीचे वैज्ञातनक), सगं ीता जोिी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), तवनीता देिपाडं े
(७) उल्िास िरी जोिी(७), नंतदनी देिमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्िाण (८), डॉ.
वृषाली जोिी(२६), डॉ. तनमालकुमार फडकुले (१९), CA पनु म संगवी(६), डॉ.
नतं दनी र्ारगळकर (११), अक
ं ु ि तिगं ाडे(१७), आनदं देिपाडं े(३), नीतलमा
कुलकणी (२), अनातमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वाती पाचपांडे(२),
सािेबराव जवंजाळ (२), अरुण तव. देिपांडे(५), तदगंबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण
र्ोळे , अरुंर्ती बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगतदि खांदवे ाले(५) पंकज
कोटलवार(४) डॉ. सरुु ची नाईक (३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकडे(४),
श्याम कुलकणी(२), तकिोर कुलकणी, रामदास खरे (४), अतल
ु देिपाडं े, लक्ष्मण
र्ोळे , दत्तात्रय र्ापकर,असे अनेक ज्येष्ठ व अनभवी, कसलेले लेखक ई
साहित्याच्या िारे आपली पस्िके लाखो लोकांपयांि हवनािल्ू य पोिोचविाि.
अशा साहित्यििू ीच्ं या त्यार्ािनू च एक हदवस िराठीचा साहित्य वृि जार्हिक
पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्िाला खात्री आिे. याि ई साहित्य
प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक िोठी चळवळ आिे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी
रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठािं नू नवनवीन लेखक उदयाला येि आिेि. आहण
या सवाांचा सािहू िक स्वर र्र्नाला हभडून म्िणिो आिे.

आहण ग्रंथोपजीहवये । हवशेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृिादृि हवजयें । िोआवे जी ।
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