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लेहिके चे मनोगत
===========

नमस्कार वाचक हमत्रिो ,
प्रथम पासून हलिाणाची आवड िोती . सिज सुचलं तसं
हलहित गेले . लेिन म्िणजे शब्दभावना हवचार यांची सुरेि रांगोळी आहण
व्यक्त िोण्याचं सुंदर माध्यम. या लेिन प्रवासात मनापासून कौतुक
करणारे व हलहिण्यास प्रोत्साहित करणारे रहसक भेटले आहण िा लेिन
प्रवास वाढत गेला. समाजामध्ये जे हवचार चांगले वाटले , जी नाती
आपुलकीची वाटली , हनसगाा मधील उत्तम असलेलं जे भावलं ते लेिनातून
मांडण्याचा प्रामाहणक प्रयत्न के ला आिे. व्यक्त िोण्याचा एक उत्तम साधन
म्िणजे िे लेिन. या लेिनासाठी जयांच्याकडू न कायम प्रोत्सािन हमळालं
त्यातील पहिली व्यक्ती कनाल चंद्रशेिर जयवंत आहण दुसरी व्यक्ती मनस्वी
हवद्या. तुम्िा दोघांचे िूप िूप आभार जे शब्दात व्यक्त करता येत नािी .
या लेिणीतून मनाच्या भावनांना शब्दरूप देण्याचा प्रामाहणक प्रयत्न के ला.
मराठी साहित्य आहण संस्कृ तीला आपले योगदान देणाऱ्या आहण मराठी
साहिहत्यकांना व्यासपीठ देणाऱ्या ई

साहित्य समूिाचे आभार.

साहित्यच्या उपक्रमाला पुढील प्रवासासाठी शुभच्े छा. लोभ असावा.
नीता जयवंत

ई

मी नीता जयवंत ,
िरं पाहिलं तर ओळि
करून द्यावी इतके कािी कतृात्व
मोठे

नािी.

प्रवासातिी

पण

लिानश्या

आपण

एकमेकांची

ओळि करून घेतो मग या पुस्तक
वाचन प्रवासात िी ओळि असावी.
िरं तर मूल िे माझे हवश्व, गेल्या
31 वर्ाात त्यांना हशकवताना त्यांच्यात रमले आहण त्यांच्याकडू न िूप
कािी हशकत गेले. आता हनवॄत्त झाल्यावर त्या आठवणी, ककस्से त्यांचे
हनष्पाप मन सगळ आठवते . संवाद िुंटला पण मग भावना, हवचार यांना
शब्द रूप हमळाले अन सुचेल तसे हलहित गेल.े
नोकरी, संसार करताना ककतीतरी आवडी राहून गेल्या त्या
नव्याने पूऱ्या करतेय. जीवनाचा आनंद घेत ते जगतेय. लेिन, अहभवाचन
त्याच्या बरोबर हचत्रकला, िस्तकला याहशवाय पाककलेत मला नेिमीच
रमायला आवडतं. धन्यवाद .
नीता जयवंत
Email Id : neeta.jaywant13@gmail.com

अपाण पहत्रका
========
श्री गणेशाय नम:

चौदा कला आहण चौसष्ट हवद्यांची देवता श्री गणेशा चरणी अपाण.
नीता जयवंत
========================================

प्रस्तावना
नमस्कार वाचकिो,
" रुणुझुणु" ई पुस्तक िातात पडल्यानंतर सुरवातीची कािी
पाने वाचल्यावर संपण
ू ा पुस्तक वाचण्याचा मोि आवरता आला नािी.
त्याची अनेक कारणे सांगता येतील. मुख्य कारण म्िणजे जरी लेहिके चे िे
पहिलेच प्रकाहशत पुस्तक असले तरी त्यातले अनुभव िे आपल्या रोजच्या
जीवनाशी हनगडीत आिेत. लेहिके च्या वेगवेगळ्या भूहमके तून उलगडत
जाणाऱ्या समृद्ध झालेल्या जाणीवा ते आत्मज्ञाना पयंतचा प्रवास
आपल्याला हलिाणातून अनुभवायला हमळतो. कौटुंहबक जबाबदारी
सांभाळणारी एक स्त्री, एक हशहिका, जागृत नागररक अशा हवहवध
भूहमके तून अनुभवलेले अनेक ककस्से, स्त्री मनाचे कं गोरे , माणसांचे स्वभाव,
त्यांचे वागणे, नातेसंबंधांचे अनेक पैलू अश्या अनेक हवर्यांवर अगदी
सोप्या शब्दात के लेले भाष्य आहण ओघवत्या शैलीतील लहलत लेिनाने
पुस्तकाचे वेगळे पण हनहित आिे.
शुन्याकडू न सुरु िोऊन पुन्िा शून्याकडेच संपणारा मानवाचा
प्रवास. या मधल्या काळात माणूस जे अनुभवतो ते जीवन. आज बदलत्या
जीवनशैलीत आपण मनापासून जगतो का? िा एक प्रश्नच आिे. प्रत्येक जण
आज कु ठे तरी हनघालाय. एका मागोमाग धावतोय, पळतोय, धडपडतोय.
पण तो अश्या प्रवासाला हनघालाय जयाला अंत नािी. कारण त्याला कु ठे
जायचंय िेच ठाऊक नािी. या प्रवासात त्याला िणभर हवसावा घेण्याचे
भान उरलेलं नािी. िा हवसावा म्िणजे आपली स्वतःची ओळि. िा

हजवनातील मित्वाचा टप्पा गाठण्यासाठी तरुण हपढीला मागादशानाची
िरी गरज आिे.
“िर तरफ़ लगी िै आग, िर तरफ़ उठा िै धुआँ
न जाने कयूँ मेरािी घर रे ि गया इससे अनछु आँ...”
एक हसरकिरा शायर असतो. त्याला वाटतं “अरे इथे प्रत्येकाला
कािी ना कािी समस्या, दु:ि आिे, कु णाच घर जळत आिे कु ठू न धुर
हनघतोय. िा वेडा शायर हवचारात पडतो की मीिी इथेच तर राितो मग
माझे घर का जळत नािी?”. आज जगण्याची कै कियत अशीच आिे.
कस जगावं? याला जगण्याचे हनहित सूत्र अस कािीच नािी.
ते आपल्याच िातात आिे. आपलं जीवन आपणच समृद्ध करू शकतो.
आपल्या जगण्याची कदशा काय असावी िे मात्र या पुस्तकाच्या माध्यमातून
हनहित सापडायला मदत िोईल यात शंका नािी.
िे पुस्तक वाचकांसाठी हवचारांचा मौहलक ठे वा हसद्ध िोईलच
यात दुमत नािी. पुढील वाटचालीसाठी लेहिका नीता जयवंत यांना िूप
िूप शुभेच्छा आहण शून्याकडू न सुरु झालेला लेहिके च्या भूहमके तला त्यांचा
प्रवास अिंड सुरु रािो, समृद्ध िोवो िी सकदच्छा!
महनर् चोगले

January 3 at 7:34pm
आठवणी

आठवायच्या

असतात,

आठवणी

साठवायच्या

असतात... आठवणींच्या पसाऱ्यातून त्या अलगद वेचायच्या असतात.......
कक आयुष्याच्या झुल्यावर झुलत त्या िक्त कु रवाळायाच्या
असतात............ आठवणी असतात गोड िडीसािरे च्या िड्यासारख्या
पटकन हवरघळणाऱ्या........... आठवणी असतात गाभूळलेल्या
चचचेसारख्या आंबटगोड चवीच्या. आठवणी असतात कडू काल्यााच्या
चवीच्या पटकन हगळायला लावणाऱ्या.......... कािी आठवणी मात्र
असतात मउ, मुलायम सुंदर मोर्पपसासारख्या...... िक्त हुळू वारपणे
जपायला लावणाऱ्या........................ ! …

================2015=========

December 24, 2015 at 1:34pm ·

नाक

परवा मुलाना समजावता समजावता मी राजला म्िंटले. " तू
चांगली मेिनत कर नािीतर सािी घेऊन जाईल पहिली जागा "याचं
ताडकन उत्तर, " टीचर चचता मत करो, मै उसके नाक के हनचेसे ले

जाउं गा" मुलांचे वाद सुरु झाले अन त्याना समजावंता माझा वेळ...... मग
लिात आले अरे चेिऱ्यावरचा िा ठळक अवयव भारीच भाव िाऊन
जातो.
कोणाच्या नाकािालून कांिी पळवणे म्िणजे कािी सोपे काम
नव्िे, अपार मेिनत करावी लागते. श्वास घेण्याचे साधन असलेला िा
अवयव. आपल्या भार्ेत मित्वाचे स्थान रािून आिे... मानाने!!!
लिानपणी आई नेिमी म्िणायची, आधी नाक चशकरून ये,,,, आहण मी
धावत जायचे,,, कारण मला नाक कापलेली शूपाणिा आठवायची,,
शूपाणिेच,ं नाक कापलं नसतं तर कदाहचत वेगळे रामायण घडते,,,, नाक
कापलेल्या माणसाचं आयुष्य काय भयंकर असेल नािी? मला वाटतं
आपली नेते मंडळी याचं उत्तम उदािरण असावीत.... सासरी जाणाऱ्या
प्रत्येक मुलीला आई िाच सल्ला देत असते, "आमचं नाक िाली िोईल असं
कािी वागू नकोस िो " पण त्यातली गोम आहण िोच कळायला
पुलािालून बरं च पाणी जावं लागत,,,,,,, जाणारी मुलगी आहण येणारी
सून,,, सासूबाई साठी येणाऱ्या सूनेचं ककहचत आगावू वागणे िे नाकाने
कांदे सोलण्या इतके भयंकर असते,,,, सूनिी मग यथावकाश ' ककती नाक
वर करून किराल याल झकत माझ्या जवळ' 'असं सांगायला मागे पुढे
पाित नािी. नथ घालणाऱ्या नाकाना मोती जड िोत असतील का? सरळ
नाहसके च्या या ललना नथीचं वजन कसं सिन करत असतील? कक
नाकापेिा जड मोती त्याना आयुष्य भर सांभाळावा लागत असेल लनाचाच्या
दुहनयेत नाकाला िार ककमंत आिे. चािे कळी सारख्या सरळ नाकाची इथे
चटकन वणी लागते. नाकासमोर चालणारा हबच्चारा ककतीवेळा तोंडघशी
पडतो पण नाकासमोर चालणे सोडत नािी,,,, जग मात्र त्याची टवाळी

करतं...... कामवाल्या ताईची धमकी,,, ती पण नाक सोडत नािी,,,, " ओ
म्याडम उग्गाच कायबी बोलू नगा, चार कदस नाय झाले तर नाक रगडीत
याल माझ्याकडं "........
'नाकी नऊ आणणे ' िा प्रकार तुम्िी शब्दश: अनुभवलाय कधी?
तो घडत असताना पिाणारा, अनुभवणारा िताश िोतो, चक्रावून
जातो,,,,,,, त्यावेळी सुरा ककवा जंजीर सोडा पण ' नाक िुपसणारा' हि
जवळपास नसतो... दुदव
ै !! चेिऱ्यावरचा िा अिं अवयव आम गृहिणी
साठी मात्र हिऱ्याची चमचमती चमकी घालण्यासाठी आिे...........
==============

October 15, 2015 ·
ग्रंथ
ग्रंथ िेच गुरु, वाचाल तर वाचाल, कदसामाजी कािीतरी
वाचीत जावे.. अशा प्रकारची वाकयं नेिमी ऐकतो पण पुस्तकांशी मैत्री
यासारिा दुसरा आनंद नािी. पुस्तकांची दुहनया... या दुहनयेत हजतकया
लवकर येऊ हततकी हि दुहनया आपल्याला अहधकाहधक समृद्ध बनवते.
लिानपणी नवीन पुस्तक हमळाल कक ते हुंगून बघावं वाटे.. तो वास नाकात
भरून घेण्याचा एक आगळा नाद िोता. आतािी तेच िोतं पण अधाशीपण
कमी झालंय. पुस्तकाला वाचताना त्याकडे एक व्यक्ती म्िणून पाहिलं कक ते
आपलंसं िोतं, अंतरं गात उतरतं. वाचनाच्या या प्रवासाची सुरवात
चांदोबा पासून झाली अन मग समोर येईल त्याचा वाचून िडशा

पाडायचा एवढच ठाऊक झालं. आज तर िऱ्या अथााने हि पुस्तकं हमत्र
बनलीत.... हतन्िी सांजच
े ी कातर वेळ... असे वाटते हि संध्याकाळ जणू
आक्रमक िोतेय.... अंगावर येतेय आहण मग आधार बनून तो पुस्तक
नावाचा हमत्र साथ देतो...................
===============

October 5, 2015 ·
िण
येते िण जाते िण, येत्यांचं स्वागत अन जात्याना अलहवदा.
पण िरं च अलहवदा म्िणून िे िण जातात का? नाठाळ, अविळ, प्रेमळ
असे िे िण कायमच आजूबाजूला घोटाळत असतात. जरा मनस्वी िोताच,
नजरे न िुणावतात, कानाना िलका स्पशा करून जातात. कु ठली सिर कु ठे
अन अन कशी घडवतील कळतच नािी, वाऱ्या च्या थंड झुळकी सारिे
सुिावतील तर क्वहचत डोळ्यांच्या कडा पाणावून टाकतील. एिाद्या
उतारावर सप्तपदीची आठवण तर कधी लिानपणीच्या सवंगड्याला हवट्टी
लागून

झालेली

भळभळती

जिम,

जीवनाच्या

सारीपाटावरची

अचानकपणे िरलेली िेळी आवडत्या कहवहयत्री च्या सुरेि ओळी,, कधी
सिकाऱ्यां मधले मार्पमक संवाद,, पुस्तकातल्या लेिनाचा िोलवर स्पशा,
एिाद्या चचेतील अधोरे हित हवधान, आवडत्या व्यहक्तमत्वाच्या मनातं
रें गाळणाऱ्या िुणा, आपल्या आवडत्या माणसाला भेटण्याची मनातील
अतृप्त इच्छा. एक ना अनेक............ िणांचं िे ररगण सभोवताली सुरेि
गुंिलेल, एकातून दुसऱ्यात, मग हतसऱ्यात, िे सारे च िण आपल्या
आठ्वणींचं सामान घेऊन किरणारे , न कळतच त्याचा भार विाणारे . त्या

िणा कडू न त्या व्यक्तींकडू न िे सामान या आठवणी िक्त गोळा
करायच्या..... मेरा कु छ सामान तुम्िारे पास पडा िै.......... असं म्िणत.
===============

September 8, 2015 ·

मन
माणसाचं मन िे एिाद्या हनहबड अरण्यासारिं असतं,
भावभावनांची अनहलहमटेड झाड, कधी ती आडवी हतडवी िोिावतात,
कधी सरळ वाढतात, कधी अळी पडू न ककडतात, आसक्तीचे तण, रागाची
िळ ……सिानुभू ती, उद्वेग, मोि -हनमोि, एकटेपण, दुस्वास, कु तूिल
यादी ककतीतरी वाढेल पण या सवा वाढणाऱ्या भाव भावनांतून कोणती
झाडे मुळातून नािीशी करायची, कोणती हनगराणीने जपायची िे मात्र
आपणच ठरवायचं. िोिावलेले नतद्रष्ट तण अलगद उपटू न िे कायचे.
समभाव अन प्रेमभाव वाढीला लागले कक मनाची जमीनिी हिरवी गार
िोते ……
================

August 1, 2015 ·
मन, त्याचं अंतरं ग अन त्याचे अनेकानेक कप्पे. या कप्प्यातून
हनमााण िोणाऱ्या अनंत भावना चांगल्या -वाइट, आनंदी -उदासीन, क्रौया -

दया, सयंत-अधीर सगळाच गुंता न सुटणारा. िे मन म्िणजे अनेक रं गांचे
हमश्रण, कोणता रं ग ककती आहण कसा ओघळे ल.... कसं सांगावे? पण उत्तम
हचत्रकार मात्र या रं गातून सुरेि अन लोभसवाणं हचत्र साकारतो. पण या
रं गान वरचं हनयंत्रण सुटल कक िेच रं ग भडक, ओंगळवाणे, किकट,
बटबटीत वाटू लागतात. भावना अनेक रं ग अनेक ! आिे प्रत्येक भावनेला
रं ग, पण आनंदाला ककनार आिे िास्याची. प्रत्येक भावनेलािी असावी का
ककनार? उदासीनता हि अशीच एक भावना काळसर रािाडी रं गाची,
अचानक मनावर पसरणारी, मनावर पसरताना शरीराचा ताबा
घेणारी..... पण या उदासीनते मागे लुकलुकतात आशेचे ककरण आपल्या
आगमनाची वदी देत......
==================

May 14, 2015 ·
जो जन्माला आला, तो आज ना उद्या मरणाला सामोरा जाणार
िे तर ढळढळीत सत्य आिे. तरीपण ' िे मृत्यो मला आपल्या कवेत घे'
म्िणणाऱ्याला मरण हूल देत, पण मला मरणाची भीती वाटते असे
सांगणाऱ्याला मात्र अलगद आपल्या कु शीत घेत. या मरणाचा बाज कधी
कळलाच नािी. अवेळी घाला अन वेळ संपूनिी येरझारा. या मरणाला
कधी दया माया वाटत नसेल का? कक िक्त कठोर कताव्याचं पालनच करतो
तो? िे मात्र िरं कक मरणाला हुलकावणी देऊन जगणाऱ्या वर बारकाईने

लि ठे वतच असणार तो. कधी कधी हजवंतपणी अनेक मरणे मरावी
लागतात, आठवणीत हजवंत रािण्यासाठी..........
==================
May 9, 2015 ·
हवहवध प्रकारची नाती अन त्यांचे धागे यात आपण पूणा
अडकलेले असतो. कािी नाती जन्मान जडतात तर कािी, आपणच
सोयीस्कर जोडू न घेतो. कािी प्रवासात जोडलेली नाती तर कािी हजवन
प्रवािातून तोडलेली नाती, कािी दूरस्थ आहण कािी हृदयस्थ, िवीिवीशी!
या नात्यांचे रे शमी मऊपण रटकवायचे असेल तर ककती पथ्य पाळावी
लागतात,.... याचं कारण हि हततकं च िळवं असतं, समोरचा दुिावला
जाऊ नये. मधाचं गोडपण कायम ठे वायचं पण मधमाशीचा डंि मात्र
टाळायचा. हजभेवरची िडीसािर संपते कधी तरी, आपलं मनोस्वास्थ्य
रटकवण्यासाठी धडपड करावीच लागते. त्राहसक चेिऱ्याने सगळे मुद्दे नािी
ना सोडवता येत... कशाला गोड गोड बोलायचं? का म्िणून अन्याय सिन
करायचा? पण मग लिात येत थोडंसं झुकलो तर हवसंवाद सुसंवाद कडे
वळतोय, आशेचे लुकलुकते तारे समोर येतात. आत्मसन्मानाचा तो चबदू
िाली वर िोऊ लागतो. नात्यातला ओलावा रटकवायचा तर 'मी' पण थोडं
बाजूला सारायचं.... प्रत्येकालाच िवी असते शांतता, जीवनाला अथापण
ू ा
बनवणारी, नात्याचे स्पशा जपणारी ! नात्यांच्या या संवादात अहभहनवेश
नािी पण सौम्यता असावी. एक तुटत नातं आपोआप जपलं जातं.
========================

April 27, 2015 ·
संकल्प अन हसद्धी या ककती हवजोड हवचारधारा आिेत ना..?
संकल्प ढीगभर िोतात पण ते, के लेले संकल्प हसद्धीला नेण्याची ची कु वत
मात्र टीचभर असते आपल्याजवळ. {अथाात हनयमाला अपवाद असतात ि
}येणार नवीन वर्ा, डॉकटरची भेट, बऱ्याच काळाने घेतलेली मैहत्रणीची
मुलाित, अन अशाच अनेक गोष्टी, संकल्पाना चालना देतात. पण िे नवे
संकल्प सुिल संपूणा िोतीलच याची मात्र धागधुग असते. आतला आवाज
हसद्धीकडे जाण्याचा आग्रि करत असतो, पण मनाचा थकलेला दुसरा
आवाज मात्र असिकार दािवतो. क्वहचत मोिाच्या मांजरीिी आडव्या
जातात. कधी कधी मनाची मनाशी गट्टी जमते आपलं वैयहक्तक सुि काय
आिे याचं गहणत पक्क समजत (? ) अन मग कोणाला काय वाटो याची पवाा
न करता संकल्प हसद्धी कडे वळवले जातात. के लेले संकल्प जािीर करणे
तसं घातकच कारण नामुष्कीची आपल्यावरची वेळ, ती टाळणे िे परत
आपल्याच िातात. या बाबतीत हनरागस मुल बरी, नािी जमल तर कबूल
करून मोकळी िोतात, आम्िी मात्र कारण देतो. यापेिा लिानपणचे ते
छोटे छोटे संकल्प आठवतात, हजवाचा आटाहपटा करून ते पूणा करायचे
अन मोठ्ांकडू न शाबासकी घ्यायची. आता नवीन वर्ा यायला िूप
अवकाश आिे................. अन शाबासकी कोण देणार आिे?
===================

April 21, 2015 ·

अनेकानेक नाती आहण त्यांच्या अनंत छटा, नाती हवश्वासाची
मनान मनाशी जपलेली. अनेक रं ग, अनेक बंध, अगहणत छटा. या
नात्यांची हत्रसूत्री मात्र जपायला िवी.... प्रेम, संरिण अन हवश्वास ! दोन
मनांचे श्वास एकत्र येण्यास हवश्वास िवा असतो. आपल्याच माणसांवर
दािवलेला हवश्वास त्याचं आपल्यावरील प्रेम वाढवण्यासाठी पुरेसा असतो
नव्िे नात्यांची हनव तो मजबूत करतो. हजथे प्रेम असते हतथे आपले नात्या
हवर्यीचे भावबंध कोमल असतात, अशावेळी वचास्वाची िलकी छटा
मनमोिक ठरते, पण कायम वचास्वािाली रिाणे क्वहचत संशयाच्या
वतुाळात किरणे हवश्वासाला तडा आणते. कोणत्यािी नात्यात हवश्वास
अिय असावा त्याचा िय म्िणजे प्रेमाची अन नात्याची सांगता.
=====================

April 8, 2015 ·
इच्छा अन गरजा यांचं प्रमाण ककती व्यस्त आिे नािी? गरजा
िरं तर कमीत कमी असतात पण इच्छा, त्या मात्र पोत भर !(पोट भर )
गरजेच्या कमीत कमी वस्तुत आपण आनंदी राहू शकतो. पण इच्छे च्या
घोड्यावर स्वार िोवून आनंदी िोण्याचा सोपा मागा सापडत मात्र नािी.
गरज आहण इच्छा या जुळ्या बहिणीं सारख्या असाव्यात. गरजेपोटी
माणूस अक्कल गिाण टाकतो पण इच्छा, त्याला प्रयत्नांचं पाहिलं पाउल
उचलण्यास प्रवृत्त करते. गरजेचे हबयाणे प्रगतीच्या हपकाकडे अलगद जाते.
तसं इच्छा अन उत्साि यांचिी एक सुरेि नातं आिे, इच्छेने उत्साि वाढतो

आहण प्रयत्नाच्या वळणावर आपल्याला न कळतच येता येत...... पृथ्वी
प्रदहिणेची इच्छा आिे, पाहू काय िोतं?
=====================

April 4, 2015 ·
' के वळ कािी िणांच्या उहशराने तोंडातील घास हनसटू
शकतो', िे जयाला समजते त्याला वेळ कळते. पण िे िरं च िरं आिे का?
कारण लोक कु त्रा पाळतील, मांजर पाळतील, पण त्याना वेळ पाळायला
सांगा...... अहजबात पाळणार नािीत. िरं तर आयुष्यात सवाात मित्वाचे
काय असेल तर तो वेळ, पण या वेळेचं उल्लंघन माणूस सतत करतो.
आपल्या मनोवृत्तीत बदल के ला तर वेळ आपोआप पाळता येते. पण ती
वेळच आपण आपल्यावर आणत नािी. वेळ कािी सांगून येत नािी
आपल्याला, म्िणूनच आपण हतला ककमंत देत नािी का? पण िरं सांगू...?
वेळ रािायचा असेल तर, तो काढायला हशकलं पाहिजे. हशकणं आलं कक
व्यवस्थापन आलं आिणी आली, आिणी के ली तर कदाहचत भहवष्य
सुसह्य करता येईल. वेगे धावणारा ससा अन नेटाने चालत कासव यांची
मोट बांधली पाहिजे. आपल्याला कदलेल्या वेळेत स्वतःला हसद्ध करणं िी
तारे वरची कसरत असते, अन सिज साध्य प्रत्येकाला िोतेच असं नािी.
वेळ वाचवणे िे एक तंत्र आिे, थोडी मश्क्कत, थोडी सावधनता आपल्याला
बचतीच्या लिाकडे नेते. वेळ बदलाचं ित्यार हनसगााकडे िी आिे तो िी
हशकवतोच कक ते आपल्याला.
====================

March 27, 2015 ·
तंत्रज्ञानाने ककती प्रगती के लीये नािी? िे थोडं अहधक प्रगत
करून आपल्याच कािी िरवलेल्या वस्तू हमळवता आल्या तर, जसं
घड्याळ, चष्मा, हचल्लर ठे वलेली हचमुकली पसा, यादी तशी लांबवता
येईल पण मुद्दा तो नािी.... आपल्याच घरात आपणच चुकून इथे हतथे
ठे वलेल्या वस्तू.. आपण त्या वस्तूच्या नावाने मारलेल्या िाके सरशी हवहशष्ठ
आवाज करतील अन मग काय सापडली कक ती वस्तू. मला तर बाई भारी
आवडेल असं कािी, मेंदल
ू ा पण आराम थोडासा. रोज उठू न शोध शोधीचा
वेळहि वाचेल.
---------------------------------

March 24, 2015 ·
आपण के लेल्या एिाद्या छोट्याश्या गोष्टीचा कोणालातरी
आनंद िोतोय िे लिात आल्यावर हतच गोष्ट, आपण त्या व्यक्तीसाठी परत
परत करतो, त्या आनंदाचा पुनःप्रत्यय त्याला देत रिातो त्यात गैर कािीच
नािी..... ती आिे सहृदयता, समोरच्याची घेतलेली काळजी !
--------------------------------March 22, 2015 ·
काय चांगले करता येईल याचा हवचार करण्या पररस ते करून
मोकळे व्िावे.... March 20, 2015 ·

छोट्यांच्या नजरे तून जग पाहिले कक ते जास्त चांगले, जास्त
सुंदर वाटते..... !!
====================
March 16, 2015 ·
माणसाचं आपल्या आयुष्यातून हनघून जाणं जसं अन हजतक
अचानक असतं हततकं च मागे असलेल्याला त्याला हवसरणं अशकय असतं.
जाणारा अलहवदा म्िणून हनरोप घेतो, सारवासारव करतो, तर कधी
हनरोप घेण्याची संधी िी हनयती त्याला देत नािी. काल जयाच्या अपार
आनंदात आपण सिभागी िोतो आज त्याच्याच अंत्ययात्रेत सामील
िोण्याची वेळ येते........ आहण मग आपण आठवत रिातो त्याने आपल्या
आयुष्यात काढलेल्या रे घा अन थेंबांची रांगोळी. मनातं येतात सुरेश
भटांच्या दोन ओळी...... कदवस िे जाती कसे, अन ऋतू असे छळतात का?
हवसरतो आिे तुला पण, आसवे ढळतात का?
===================

March 11, 2015 ·
जेंव्िा आपण बराच काळ एकमेकांच्या सिवासात असतो,
कामाहनहमत्त एकत्र येतो तेंव्िा मनामनांच्या रं गांचा एक गोि आपल्यािी
न कळत गुंिला जातो याचे रं ग कधी गडद िोतात कधी कफ़कु टतात,
त्यांच्या सूक्ष्म छटा मनाचा मूड बदलतात. रं ग पंचमीचा िेळ हि िेळला
जातो पण अचानक एिादी रं ग छटा मनावर अहधराजय करते अन सारच
हबनसतं...... हबघडत !

===================
February 25, 2015 ·
मन तसं कोणालाच जुमानत नािी. त्याचं म्िणणं ते सतत पुढे
रे टत असतं... मन मानी चा प्रयत्न अढळपणे चालू असतो. िा पाठलाग, हि
आवतान चालू असतात त्या 'हमतवा ' साठी. िा हमतवा म्िणजे आवडणार
कािीिी, रानिु लापासून ते हिहतजावंर मंदावणाऱ्या चांदणिु ला पयंत
कोणीिी हमतवा िोवू शकतो. कदवास्वप्न पिाणार मन पािता पािता
समोरच्या दृश्यात हवरघळू न जातं. आहण मग शकतो. कदवास्वप्न पिाणार
मन पािता पािता समोरच्या दृश्यात हवरघळू न जातं. आहण मग तो पिी,
ते िु ल, ते हनळ आभाळ.. ते अस्तावणार सूया चबब डोळ्यातून थेट मनातं
जातं आहण मग 'मन हमतवा' िोतं.
िा िोणारा हमतवा मग मन व्यापून टाकतो. येणारा प्रत्येक िण
जणू या हमतवा साठी जगायचा. हनसगााहतल या सुंदर गोष्टींशी मैत्र तर
िोतंच पण ते एका अतूट अन अदृश्य बंधनातं बांधल जातं. मन कायम या
सुंदर मैत्राचा मागोवा घेत, चाहूल घेत. आपल्यािी नकळत मनावर एक
जादुई लिर किरते. आपल्या अपेिा वाढतच जातात. मनातंलं सगळं सुंदर
असं िवं असण, अन ते हमतवा कडू न आपल्याला हमळण्याची मक्ते दारी मन
मानायला लागत. अमुतााकडू न मुताा कडचा प्रवास न कळतच सुरु िोतो.
'मन मानी'च्या सुंदर कल्पना, सुंदर स्वप्न ! जो पयंत मन आिे 'हमतवा '
आिे. त्याच्या बरोबरचा िर एक िण मी हवसरू शकत नािी.
===================
February 20, 2015 ·

आठवणींच्या बटव्यात चाचपडताना अचानकच िाती लागतो
रे शीम गाठींचा एक गुंता थोडािार गुंतलेला, पण मऊशार! धागे एकात
एक गुंतलेल,े क्वहचत थोडेसे मळलेले पण उलगडले तर िलके िलके सुटणारे
त्यांचा स्पशा मनाला सुिवतो िळू वार िाताने कु रवाळावासा वाटतो तो
गुंता स्पशााची जादू त्यांना एकमेकांपासून अलग करते. त्यांचं ते सुटण,
एकमेकांपासून अलग िोण, नकळतच मनातं लिरी उठवत, मनाच्या
बांधावर िु टणाऱ्या लाटा ओठावर एक िलक हस्मत आणतात.
===================
February 18, 2015 ·
माणूस आिोत चुका या िोतातच ……फ़्क्क्त के लेल्या चुकांची
जाणीव िवी, आहण संधी हमळताच त्या सुधारण्याची पात्रता अंगी िवी.
समाजात रिाताना आपण दुसऱ्याला मदत करतो, आपले मानून त्यांच्या
जवळ जातो, हवचारपूस करतो. कोणालािी जास्तीतजास्त कसे उपयोगी
पडता येईल ते पाितो ……साथी िाथ बढाना िा रुजलेला मंत्र जपतो..
आहण काळाच्या ओघात लिात येत आपलं त्याच्यासाठीच करणं िी चूक
िोती,,,,,,,,,, िे दु:ि मनातं डाचत रिात. मन आपलीच समजूत घालत.
काय तर, 'त्या काळासाठी त्या कामावर आपली नेमणूक िोती' …मनाचं
समाधान................ !!
===================
February 12, 2015 ·

जे शब्दात सांगता येते, त्यात सांगण्या सारिे असतेच, पण
शब्दांच्या पहलकडलेिी एक जग असते...... भावनांनचे, त्या मात्र
समजाव्या लागतात.....
===================
January 29, 2015 ·
तसे ते दोघे नात्याचे नसले तरी मनातंले मात्र िास, सख्िे
शेजारी ! शेजारी असले तरी दोघ बरोबर क्वहचतच येतात. ती मात्र आली
कक धो धो कोसळते, हतच्या मनातं दाटलेल्या ढगांचा हनचरा िोईपयंत. या
उच्चहशहित जोडीतले नात्याचे पदर अत्यंत िळू वार पण हततके च एकमेकात
गुंतलेल.े दोघांजवळ्चा अिम हशगेला पोिचलेला. 'हतची वागण्याची पद्धत
बाहलश अन मूि.ा ... इहत तो', तर 'िा म्िणजे व्यविारी पणाचा अका ....
इहत ती'. त्याच्या जवळ सुिी संसाराचं सुरेि हचत्र आिे पण ते हचत्र
अहधक उठावदार करणारी फ्रेम त्यांना हमळत नािी. भावना न समजून
घेता त्या भावनांचा पाणउतारा करण्याची जणू स्पधााच.. िा एकमेकान
बरोबरचा प्रवास ते अहधक आनंद दायी करू शकतात, एकमेकांच्या साथीने
एकदुसयााला समजून घेत. िे नातं अहधक रं गतदार िोईल, पण एकमेकांचा
सन्मान करूनच.
===================
January 14, 2015 ·
या ऋणानुबंधाच्या गाठी नकळतच रे शीम गाठी बनतात.
आयुष्यात येणार कोणतिी नातं िे प्रेमाने जपलं तर ते नक्कीच िु लत.
अनेकानेक कं गोरे या नात्यांचे, िु लवावे तसे िु लतात. तोडायलािी वेळ

लागत नािी सारा शब्दांचा िेळ अन भावनांच्या लिरी. आयुष्यात येणारी
व्यक्ती पररसा सारिीच असते त्याच्या पररस स्पशााने आपण सुवणामय
व्िायचं. नात्यांच्या या भव सागरात तरून जाणं तसं अवघडच..... पण
योग्य सुकाणूने नाव पैलतीर गाठते तसंच कािीस. नात्यातले व्यविार
आहण व्यविारातील नाती... सगळं च अनाकलनीय. कधी वाटेवरचा
वाटसरू आधार देतो अन कधी आधाराची माणसं पाठ किरवतात.
नात्यांना ओढ असावी नाते जपण्याची !!
===================
January 13, 2015 ·
जसा जसा संहधप्रकाश गडद िोत जातो, िवेतला सुिद
गारवािी वाढत जातो. समोरचा प्राजक्त चांदण्यांच्या अदभूत प्रकाशात
पररमळू न जातो. असंख्य चांदण्यांनी या झाडावर टाकलेला प्रकाश झाडाचं
स्वयं तेज अजूनच िुलवत. अपुऱ्या प्रकाशी पण, िे झाड सुंदरच कदसते.
त्याचा िलका सुगंध िवेत जणू आपली लिर किरवतो. रात्री झाडावर
िु ललेला िा संभार सकाळ िोता िोता अलगद िालच्या मातीलािी
सुगंहधत करतो, मऊ मुलायम पांढरा के शरी गालीचा आपलं लि वेधन
ू
घेतो. मातीत पडलेली हि िु ले वेचताना मन िी हततकं च कोमल िोतं.
जहमनीवरची टवटवीत िु ले ओंजळीत आली कक का कोणजाणे मलूल वाटू
लागतात. पडण्यापासून वेचण्या पयंत चा आनंद मात्र सुबक असतो. िु ले
शेजारी पडोत कक आपल्या अंगणात सुवासाच्या लिरी मात्र येतच
राितात......
===================
January 8, 2015 ·

बोटाला अजाणते पणी टोचलेला काटा ओठातून वेदनेचा हुंकार
आणतो तर, जाणीव पूवाक मनाला टोचलेले शब्दांचे काटे मन नक्कीच
जिमी करत असतील....
===============2014=========
December 29, 2014 ·
वर्ाामागून वर्ा सरतात तसंच अजून एक वर्ा सरल. शेवटचा
आठवडा या सरत्या वर्ााची अहधक जाणीव करून देतो. जमा -िचा
मांडावा इतक मोठे पण हि नसतं पण छोट्या छोट्या गोष्टी आठवत
रिातात. शब्दांनी जोडलेली अनेकानेक नाती, झाडे -वेली, दगड -धोंडे,
िु ले रं ग यातलं पाहिलेलं पण न जाणवलेलं सौंदया आठवत. मनाच्या
बासरीवर वाजणारी सुमधुर धून ककवा गीत आठवते. आठवतात ते
भावहभने संवाद ! डोळ्यासमोर येतो एिादा सुरेि संदश
े , हृदयाने न
कळत

जपलेले

प्रेमळ

िण

आठवतात........

आठवतात

उणीवा

आपल्यातल्याच, आपल्याच मनाची ओळि पटताना माझ्यातील मी
पटकन गवसली वाटते.... या 'मी' शी गट्टी िोताना काळ जातच असतो
संधी, िमता अन हसध्द करणे यात हझरपलेला काळ कदसत रिातो.
आजूबाजूची कलात्मकता पाहिली की मन परत ओढ घेते त्या अदृश्या
कडे...... नवीन वर्ा नवीन आशा, नवे बिाणे !!!
=====================================
===========

December 18, 2014 ·
व्यक्ती हचत्रांची रांगोळी रे ितांना तोलून मापून, हुबेहूब,
बारीकसारीक तपशील, मत या सवांचं उठावदार हमश्रण व्िावं लागतं.
पण गप्पा मारणाऱ्या माणसांचं तसं नािी, त्यांच्याबद्दल आपण मनाशी
ठरवत असतो. आवडलेल्या न भावलेल्या गहप्पष्ट माणसांचे बाज परत परत
नजरे समोर येत रिातात......... कािींच्या गप्पा ऐकत रिाणे िा आनंद
दायी सोिळा असतो. समोर बसायचं कान त्यांच्या िवाली करायचे... शुद्ध
वाणी, प्रांजळ हनवेदन, ओघवती शैली वेळ अन काळ हवसरून जायला
िोतं. वणानपर कथनातं कािी माणसं अगदी बुडून जातात अन
आपल्यालािी छान पैकी तळापयंत नेतात त्यांच्या सोबतच गप्पांचं ते
पाणी नाका तोंडात जायला लागलं कक काठ गाठायची आपली धडपड सुरु
िोते. कधी आपण गुदमरतो पण िात मारून बािेर येण्यात यशस्वीिी
िोतो. काठावरून आठवलं, गप्पांसाठी काठावर गळ टाकू न बसलेली कािी
कमी नसतात. संभार्णात ओढू न आपल्याला बोलत करणारे 'गप्पाधर'.
बािेर पडताना बोलायची ककतीिी इच्छा नसताना तुम्िाला बोलणे भाग
पाडतात असे लोक. कािीजण 'मौकापरस्त' संधी हमळाली की 'स' च्या
सुतावरून भार्णाकडे वळणारे . याना वेळ काळ याचं भान बहुदा नसतं.
उद्देश, िक्त संवाद वाढवणे. िोन वरून समोरच्याला ५/७ हमहनटे
के वळ मलाच ऐका असेिी असतात. िोन आपण करावा कदवाळीच्या
शुभेच्छा देण्यासाठी.... तर झडप घातल्यासारिं यांचं पाहिलं वाकय,
"शुभेच्छा कदवाळीच्या, िराळाला या ि, कसं चाललंय " िोन आपण
के लेला, पण यांचं आधी ऐकू न घ्यावं लागत. आपलं बोलणं ते भक्कमपणे

लावून धरतात. मुद्दस
े ूद, प्रभावी, समोरच्याच्या मनातं अचूक हशरून मन
काबीज करणारी माणसं तशी कमीच यांचा जनमानसातील पडणारा
प्रभाव व लोकहप्रयता वादातीत असते, अशी माणसं मनातं घर करतात.
sarcastically बोलणारी माणसं कधी मनोरं जन करतात तर कधी धडा
हशकवतात, सरळ संभार्णातून हतरपागड बोलायची हि सवय, हवचार
करायला लावते... माणसे अन त्यांच्या गप्पा... िे सगळं आठवत तेंव्िा
कु ठे तरी िलक हस्मत चेिऱ्या वर येत नक्कीच.
=================
December 15, 2014 ·
आपण आहण माणसे यांच्यात जेंव्िा 'प्रत्यिता' येते, म्िणजेच
त्यांची प्रत्यि भेट, तो अनुभव मनाला उत्साहित व आनंदी करणारा
असतो. आतुर मनाचे आडािे क्वहचत जुळतात अन हनिळतातिी. पण भेटी
लोभावणाऱ्यािी ठरतात. माणसं जोडणं िे शेवटी आपल्याच िाती.
जोडलेल्या माणसांवर आपण लोभ के ला कक ती आपलीशी िोतात
आपल्यािी न कळत. लोभ अन प्रेम िा त्या माणसाना आपल्याशी
जोडणारा मनोिारी साकव आिे. िा साकव क्वहचत डगमगतो, पड्झडतो
पण समजूतदारपणा आहण हवश्वास त्याला पड्झडी पासून वाचवतात.
जुळलेल्या नात्यांची सुद
ं रशी मेिि
े ील परत साकार िोते. माणसांच्या
नात्यांना नवी पालवी िु टते ती अहधक तजेलदार बनतात. जीवनाच्या
सरत्या वळणावर अशी हवलोभनीय माणसे संग्रिी असणं म्िणजे भाग्यच !

=================
December 8, 2014 ·
कधी कधी वाटतं आपल्या अहस्तत्वाची दृश्य अन प्रकट िुण
राहूच नये कु ठे . वाऱ्याच्या नाजूक झुळकीसारिं यावं िु लाना, पानाना,
कळ्याना डु लवावं. पािरांच्या पंिावर िणभर तरं गावं सुंदरतेच्या
सुमानांवारचे दव न कळत रटपून घ्यावेत अन कु ठे तरी हवरून जावं. हवरता
हवरता एका अनमोल गंधाला साथ द्यावी. कसलीिी िूण या जगात ठे वू
नये. पण िे लोभी मन असं करू देत नािी. साथ अन िूणा न कळतच मागे
रिातात. आकाशीचा चंद्र हि मग िूण म्िणून समोर येतो. हमळालेली
छोटीशीच भेटवस्तू पण देणाऱ्याने नाव मात्र आठवणीने हलहिलेलं असतं.
नाव न हलहितािी त्या भेट वस्तूचं मोल कमी िोत नािी अन वाढतिी
नािी. प्रत्येक चेिरा वेगळा, प्रत्येकाच्या अहस्तत्व िुणा वेगळ्या. मनाचे
मनाशी नाते जुळताना हि का अशाच िूणा मागे रिातात? प्रेम का कृ हत्रम
िुणांनी ओळिायच..? ती तर हृदयाची भार्ा आिे. समजून घेण्याची.
कळीचं िु ल िोताना कळी आपलं अहस्तत्व पुसते अन िु ल िोते..... िूणा
ककतीिी पुसल्या तरी किरून उमटतात. अन पांढरा शुभ्र चांदवा मन
लिरींवर प्रेमाची िूण बनून रिातो.
=================
December 4, 2014 ·

"भेटी लागी जीवा लागलीसे आस " म्िणताना भेट घडेलच असं
नािी आहण ध्यानी मनी नसताना भेटीचा सुरेिसा नजराणा पुढे येईल
यांसारिं सुि नािी. अश्या आयुष्यात येणाऱ्या भेटी अन त्यांचे ककस्से
प्रत्येकाचे वेगळे , कदाहचत रोमिर्ाक हि. आयुष्यात येणाऱ्या भेटी मन
सुिावणाऱ्या मनाची उभारी वाढवणाऱ्या असल्या, तर सोनेपे सुिागा ! या
भेटींच्या अनेक रं गछटा हि आिेत गडद, उजळ, कफ़कु ट्लेल्या, कदाहचत
भेटीची कारणे या छटाना रं ग देत असतील.
ठरवलेली भेट, मनाचे दरवाजे उघडू न तयार असते, काय
बोलायचं, ककती मापून, ककती तोलून, समोरच्याला जोित..... पण
अचानक झालेली भेट मात्र आनंदन
ू टाकते काय, कसं, ककती याला सीमा
नसते. सरीवर सरी शब्दांच्या बरसतच रिातात.. भेटीत श्रेष्ठ -कहनष्ठ असा
भाव नािी करता येत. प्रत्येक भेट, ग्रेट भेट !.. िो, ती आहण आभासी
जगातील असेल तर......? रोजचा mute िोटो अचानक बोलका िोतो.
काय, कसे अन ककती सांगावे िे अडथळे दूर िोत माणसं आनंदाच्या समेवर
येतात.
ह्या भेटीचा हनिळ आनंद मन न कळतच घेत रिात.
सुरावटीतले शब्द सिजच वेचत रािाते. सुद
ं र, अनमोल सापडतं िी
कधीतरी पण भेटीचं मोल कमी िोत नािी. प्रत्येक भेट िी अवणानीय
असावी असं जरुरी नािी. या भेटीची मजा, आनंद lollipop सारिा
चघळण्यात गंमत असते. िवीिवीशी भेट घडणं तसं थोडं कठीणच. कािी
व्यक्ती अन त्यांच्या भेटी या कल्पनेनेच करायच्या...... मुलािातकती िोता
आलं तर?

December 2, 2014 ·
हजवनातील प्रत्येक नातं िे एिद्या कोन््णासारिं असतं, कधी
यात तेजस्वी स्वछ मोती असतो, कधी लिलिता हिरा. प्रत्येक नात्याचं
मित्व हि तसंच असतं. नात्यांच्या िे साळत्या लाटा मनाच्या बांधावर
सतत िु टतच असतात. या िु टत्या लाटात कधी ओलचचब िोवून जातो तर
कधी कोरडेच परततो. नात्याचा िा गजरा रं गहबरं गी िराच. चमचमती
कलाबूत अलगद सुटते अन कच्चा धागा गजरा मजबूत करतो. नातीिी
अशीच.....
कािी नाती जवळीक साधून संपकाात रिातात, तर कािी संपका
किेच्या बािेर जातात. धुमधडाकयात वाजतगाजत येणारी नाती अलगद
शांत िोतात तर पाउल न वाजवता येणारी नाती रुजतात -वाढतात अन
कायमची आपली िोतात. वडाच्या पारं ब्या सारिी ! दूर वाटणारी, पण
िोल रुजलेली हि नाती मनाला हुरूप देतात. न कळतच जाणवणारी
त्यांची चाहूल मनाला आनंदी करते राग -लोभ, रुसवे िु गवे, सुि - दु:ि
या लिरी तर नात्यात उमटतच रिातात, पण नाती रटकतात ती प्रेम अन
हवश्वासावर. तुटलेलं नातं अन त्या नात्याने कदलेल्या जिमा भरायला वेळ
लागतोच. आपण आहण आपल्या बरोबरची नाती श्वासारिी असतात....
हजवन संपत येत नात्यांची कजा मात्र वाढतच जातात.
November 18, 2014 ·
एक माणूस दुसऱ्यापेिा संपूणा वेगळा असतो पण पण माणसांचे
आतील थर मात्र एकमेकाना जुळत असतात. त्यांच्यातील दया -माया िमा

- शांती प्रेम - द्वेर् याची प्रतवारी वेगळी असेल पण. मुळात ते अंतरं गात
असतात. माणसांचे नाते संबंधातील गुंते अन ते सोडवतानाची िरिट
अनाकलनीय असते..... गुंता सुटत नािी जास्त अवघड िोतो. िारणं ककवा
चजकणे कशाचीिी तयारी िोत नािी. या सबंधाना कधी ककनार हि असते,
क्वहचत ते उसवलेले वाटतात क्वचीत रे शीम धाग्या सारिे जुळून हि येतात.
जन्मापासून हमळणारे संबंध आहण हनमााण के लेले सबंध.... यात
दुसरे संबंध जास्त हवचार करायला लावतात. जन्माने येणारे नातेसंबंध
हनवड करू देत नािीत पण जुळवून येणारे नाते मात्र वाढवता येते, प्रेमाने
जोपासता येते... ते जास्त रोचक बनवता येत,े या नात्यांकडे जर
आपुलकीने, समंजसपणे पाहिले तर एकटेपणाचे हनणाय िोऊ शकणार
नािीत. नात्यांची पाळ्मुळं अहधक िोलवर रुजतील...
....................
November 15, 2014 ·
इथे हतथे सवा दूर, तूच भरून राहिलास प्राणहप्रय िोता िोता,
प्राणवायू झालास ककरण हि तू, आभा हि तू जीवन भराची साऱ्या,
अहभलार्ािी तू नसलास कक तू, जीव वेडावून जाई तेवती वात मनाची
अजाणता िीण िोई.
October 31, 2014 ·

घरातील 'माझी प्रहतमा' आहण जनमानसातील 'मी' या मध्ये
कधी कधी िूप अंतर असतं. कारण मी जशी आिे तशी मी नािी, िे मी
जाणीव पूवाक दािवत असते. मुलाितकार 'सेहलब्रेटी 'ना एक प्रश्न आवजूान
हवचारतात.... िे /ह्या घरात कसे असतात? उत्तर ऐकायला आपणिी
उत्सुक असतो.... कारण तो बािेर वठवत असलेली भूहमका आहण
प्रत्यिातला तो, यातून त्यांना आपण जोित असतो. घरातला प्रेमळ,
मायाळू हपता. बािेर कडक हशस्तीचा बॉस असू शकतो... (. िे एक
प्राहतहनहधक उदािरण झालं). आपल्या घरात आहण बािेर अशा दुिरे ी
भूहमका आपण नेिमीच हनभवत असतो. बािेरचा राग घरात हनघतो, पण
घरातला राग बािेर carry करता येत नािो . िऱ्या प्रहतमेपासून आपण
स्वतः:ला िूप दूर घेऊन जातो, कदाहचत आपणच आपल्याशी के लेला तो
एक सौदा असतो; जे नािी ते आिे, असं भासवण्याचा आहण त्यासाठी
उत्कृ ष्ट अहभनयाचं हशवधनुष्य पेलण्याचा. घरातला चेिरा िा घरातल्याना
सुपररहचत असतो, त्यात िोणारे सूक्ष्म बदल आपण रटपू शकतो पण...
जनमानसातील प्रहतमेचे अंदाज घ्यावे हततके कमीच. िरोिरी जे नािी ते
आिे असे दािवून िसत रिाणे िे सोपे काम नोिे... आहण म्िणूनच कधी
कधी 'प्रत्यिाहून प्रहतमा सुंदर बनते. '
October 28, 2014 ·
माणसाजवळ हजज्ञासा ककती ठासून भरलेली असते न.... ' क'
ची आख्िी बारािडी या हजज्ञासे भवती किरते. आपली हजज्ञासा शमवण्या
साठी आपण नको नको ते उपाय /उपचार शोधून काढतो. पण एक मात्र

िरं

कक

तुमची

हजज्ञासेची

'Antenna'

तुम्िी

ककतीिी

वेडीवाकडी किरवलीत, िालीवर के लीत तरी सवा प्रश्नाची समपाक उत्तरे
हमळतील याची िात्री नािी तेंव्िा....... हडश लावली तर? smile
emoticon
October 26, 2014 ·
माणूस जन्मतो तो अंगावर कसलीतरी िूण घेऊनच. कधी
त्याच्या अंगावर एिादा हतळ असतो तर कधी एिादं आकाररहित चचन्ि!
अपघात झाल्यावर कु ठे लागल्यावर त्या जिमेचा व्रण अंगावर हशल्लक
राितो, मग आपण म्िणतो हि मला लागल्याची िूण आिे. त्या िुणेवरून
अपघाताचा पूवेहतिास आपणास आठवतो.. एिादी हवहशष्ठ वस्तू
आपल्याला भूतकाळात घेऊन जाते, त्या अबोल स्मृती जागृत िोतात अन
सूर उमटतात...... अजून त्या झुडपांच्या मागे सदािु ली दोघांना िसते
अजून आपुल्या आठवणीनी शेवंती लजवंती िोते !! सैहनकाच्या अंगावरील
लढाईच्या िुणा ह्या त्या सैहनकाचे शौयाच जणू आपणास सांगतात.
लढाईच्या आठवणीने, त्या िुणा पाहून सैहनकाचे रोम रोम िु लून येतात.
चोर चोरी करतो पण आपल्या अहस्तत्वाची िूण तो मागे ठे वतो आहण मग
हतच िूण त्याचं आयुष्य धोकयात आणते.. मऊ रे तीत अन हचिलाच्या
भागात पावलांचे ठसे उमटतात, या िुणांवरून मागा काढणे अगदी सोपे
असते. ताजमिाल एक हप्रहतहचन्ि आिे. एका बादशािने आपल्या
पत्नीवरील प्रेमाची िूण म्िणून ताजमिालसारिं श्वेतकमल या जगात
हनमााण के लय. जगातली प्रत्येक वस्तू हि कसली तरी िूणच आिे.
प्राचीनकाळी हनरहनराळी लेणी आहण स्तूप कोरली गेली आहण म्िणूनच
आज प्राचीन हशल्पकलेच्या िुणा आपल्यात हशल्लक आिेत. अथांग सागर

पसरलेला आिे, त्याच्या लाटा आपटत आिेत ककनाऱ्यावर, भरतीच्या
आहण ओिटीच्यािी कु ठे राितात त्यांच्या िुणा? आकाशात चंद्र, सूया
उगवतात -मावळतात, ढग येतात जातात, ग्रिणे िोतात, धुमके तू
झपाटतात, तारे लुकलुकतात........ कु ठे राितात त्यांच्या िुणा? ? आकाश
पुन्िा लख्ि, हनरभ्र, हनतळ, हनळे कदसते................. !! (पु. प्र. )
October 24, 2014 ·
चंद्राचं आकर्ाण हतलािी आिे मनभरून, त्याच्या सवाच कला
हतला हवलोभनीय वाटतात अगदी अमावस्ये पासून पौर्पणमे पयंत, कारण
हतच्या सारिाच.... आजूबाजूला कोणीिी नसताना जास्त प्रकाहशत
िोणारा चंद्र हतला आपला सिा वाटतो.
October 18, 2014 ·
िो आहण नािी च्या चिदोळ्यावर मन झुलत असतं.... मनाच्या
कमकुं वत पणाच पारड जड िोतं अन ' िो' चं वजन त्यात पडतं. ककतीिी
नको असताना मग एिादी वस्तू, कल्पना, काम, हवचार पदरी बांधला
जातो. हभडस्त पणा िा अवगुण ठरतो. आहण अशा हभडस्त माणसाला
लोक कोपराने िणतात. नािी म्िणणे हशकायला िव. आवड हनवड, वेळ
काळ आपल्यालािी असते. चांगुलपणाचा रतीब घालण्याचे कामच िक्त
आपण करीत नािी.... , िे हि कधीतरी दािवून द्यायची वेळ माणसं
आणतात. मला लिान लिान मुलाचं मोठ कौतुक वाटतं नको असेल, तर

ती छोटीिी ते हनभाय पणे सांगतात, मग आपल्याला का भीड पडावी?
समोरच्याला वाईट वाटेल म्िणून, ' िो' म्िणायला लावणारी आपलीच
मानहसकता आपणच बदलणे आवश्यक वाटतं. एका नकाराने िूप साऱ्या
अडचणी दूर िोत असतील तर........ नकार कें व्िािी चांगला !! smile
emoticon
September 26, 2014 ·
नातं आपलं लिान- थोर कोणाशीिी असो, मनाचा सच्चेपणा िा
त्या नात्याचा पाया असायला िवा. हनव्यााज अन हनमोिीपण नात्याचा
धागा अहधक मजबूत बनवते. नाती जपणं अवघड आिे पण अशकय नािी.
~ नीता जयवंत.
September 23, 2014 ·
आठवणी कािी सिजासिजी पुसल्या जात नािीत. माणूस
आहण त्याच्या घरातल्या वावरण्याचे ठसे जागोजागी उमटतात, त्याच्या
वावरण्याची, लकबींची आपल्यावर अस्पष्ट का िोईना सावली असते.
आपल्यािी न कळत आपण िे ठसे जपत असतो. काय शोधतो आपण त्या
ठशातून? त्याची लकब, त्याचा वावर कक पुसल्या गेलेल्या त्या
अहस्तवावरचा आपला िोल हवश्वास....?
....................

September 22, 2014 ·
काम आवरून आलेली दुपार, थंडगार वाऱ्याच्या झोतात
लागलेली हवश्रांतीची चाहूल आहण घराचा सुिद व आश्वासक आधार,
अशावेळी मनाचं वारू दुडकया चालीने न चालत तर नवल. प्रसंग, हवचार,
माणसं, नाती या सगळ्यांचे सर स्मृतीतून ओघळू न अलगदच गळ्यात
येतात. या ओघळलेल्या सरांकडे दूरस्थ िोवून पिाताना िूप कािी
जाणवते,.................... ककती judgmental िोतो आपण. पटकन मत
बनवून टाकतो. समोरच्या व्यक्तीचा, हतच्या हवचारांचा मान न रािता
हनणायाप्रत येतो. समोरच्यालािी कािी अडचण असू शके ल त्याचीिी कािी
मजबूरी असेल िा हवचार सुद्धा मनाला हशवत नािी. समोरचा बदलणार
नािी िे सत्य उमगून आपल्यात बदल घडवावा िा हवचारिी मनाला
हशवत नािी. Judgmental िोणे कधी कधी नात्याचा पदर हवरहवरीत
करते. समजूत घालून न पटणारे , मन िळवे करणारे हनणाय घेऊन आपण
मोकळे िोतो. छोट्या. छोट्या प्रसंगातून दु:िाच्या आवरणात हशरण्यापेिा
िे आवरण झुगारता आलं तर.... प्रेमाला स्वाद असला तर नाती अहधक
गोड िोतील........
September 15, 2014 ·
पुस्तक वाचता वाचता मी त्यात एव्िढी बुडून जाते कक,.... ते
सगळं च िरं वाटायला लागतं. त्यांची सुि दु:ि, अडी अडचणी, समज
अपसमज यात आकं ठ बुडायला िोतं. मनावर गारुड के ल्यासारिी हि पात्रं
अवतीभवती वावरतात असा भास व्िायला लागतो. वाटतं..... िीच पात्रं

हजवंत िोऊन समोर येतील तर, काय मजा येईल ना ! त्यांचं वागणं,
हवचार, हनणाय या बाबत त्यांच्याशी छान गप्पा मारता येतील. क्वहचत
जाब हवचारता येईल, िड्सावता येईल...... अलगद आसू िी पुसता येतील
त्यांच.े ..... छे बाबा िारच गुंतत चाललेय मी.
....................
September 11, 2014 ·
अनेकानेक व्यक्तीमत्वाना भेटताना त्यांच्या बरोबर एक अनोिा
प्रवास सुरु िोतो. कधी िा प्रवास कळत नकळत िोतो तर कधी तो आपण
जाणीवपूवाक पुढे नेतो. िा प्रवास म्िणजे अरण्यातील सिरी सारिा.......
सिरीत काय समोर येईल याची क्वहचतच जाणीव असते. िाचिळगे, चढउतार, झुळझुळता झरा कक पेटता वणवा..... अनहभज्ञ असतो आपण. चिस्त्र
श्वापद कक मधुर स्वरांचा कोकीळ...... कधी भावनांचा ओलावा तर कधी
रुि पणाचा आिेर. व्यक्त -अव्यक्ततेचा प्रवास सगळा. िवा तेंव्िा, िवा
तसा सुंदर मागा कधी सापडणे कठीण.. हिरवळ दाट िोते पायािालची
कधीतरी.... कधी चटके िी वाढत जातात. प्रवासात अशीिी माणसं
भेटतात, जी भेटूनिी िरवतात अन अशीिी भेटतात जयांच्यात आपण
िरवून जातो. मंकदराच्या पायऱ्या चढू न जावं तर हवठोबा नसतो....
कदसतात िक्त हवटा, आहण कधी अवहचत हबन हवटांचा देव िात जोडू न
समोर उभा............
September 6, 2014 ·

मनाच्या आरशात आपलं प्रहतचबब पिाताना पररवारातील.
शेजारातील इतर अनेक सख्यांची प्रहतचबब गॊळा झाली..... त्या
प्रतीहबम्बांकडे आरपार नजर गेली आहण जाणवल यानां बघत, हनरित तर
आपण मोठे झालो. त्यांची तन्मयता, आपुलकी, नात्यांना िु लवत
जपण्याची शथा..... आपला संसार आनंदी करत दुसऱ्यालािी आनंदी
करण्याची वृत्ती...... नकळत मन गुंतत गेल. एक छंदच जडला जणू यानां
हनरिण्याचा. त्या वयात कामचुकार पणा करून पळ काढताना गम्मत
यायची पण िे कष्टाळू चेिरे समोर यायचे अन अलगदमनावर ठसायचे. ते
चेिरे काम तर करायचेच, पण त्यात भावनेचा ओलावािी असायचा.
झोकू न देऊन काया करण्याची िमता !!... त्या चेिऱ्यांनवरचे ते हस्मत
आजिी आठवते. समोरच्या साठी िूप कािी करून कािी के लेच नािी िे
भासवणे..... '. प्रकाशून अप्रकाहशत रिाणे '. स्वतःच्या कतुात्वाची
कोणतीिी रटमकी न वाजवता अप्रकाहशत राहिलेल्या....... या सख्या आज
अचानक त्यांच्या प्रतीहबम्बांचा िेळ रं गला !! ~ नीता जयवंत
September 4, 2014 ·
माणूस मनकवडा असता तर ककती बरं झालं असतं ना..... न
बोलताच िूप सारे साध्य झाले असते......... smile emoticon
September 1, 2014 ·
वेग वाऱ्याचा, वेग धावत्या मनाचा, सारिाच असेल का...?
िु लणाऱ्या िु लांचा, उमलत्या भावनांचा, मेळ जमत असेल का...?

माणसाची लिर अन हनसगााची लिर, एक सारिी असेल का..? हनसगााची
बरसती लिर, हनष्पणा वेलीला हजवनदान देते..... आहण माणसाची किरती
लिर, सपणा कळी िुडून टाकते.....
....................
August 27, 2014 ·
नातं,

नात्या

पलीकडचं

आपण

हजवापाड

जपतो,

ते

रटकवण्यासाठी न कळत प्रेमाचं चशपण िी करतो पण कधी िे नातं अबोल
िोतं.. राग रुसवा, तुझं-माझं कािी तर नसतं, दुराव्याची िोल दरी न
कळत लांबते. मनातंल्या अढीची हनरगाठ िोते. अबोल शब्द मुकेच
िोतात......... नात्यातली ओढ जणू लुप्त िोते. त्या अनाहमक नात्याची ओढ
मनाला घोर लावते, अन नकळतच मनाची चलहबचल डोळ्यात
उतरते....... रुसलेलं नातं मात्र त्या तरल पडद्या आड िलताना
कदसत...........
August 26, 2014 ·
आठवणी आठवण्याची एक चांगली गोष्ट असते......... हजतकया
जास्त आठवणी आठवू हततकया त्यांच्या छान आठवणी तयार िोतात. न
हवसरण्यासाठी !
....................

August 7, 2014 ·
माझं त्याच्यावर िूप प्रेम आिे, पण मला वाटतं िल्ली तो िी
माझ्या जास्तच प्रेमात आिे, कधीहि बािेर पडा, कदवसा रात्री याची
साथ आवरजुन असतेच. त्याच िे प्रेम ओलचचब करत अगदी...... पाऊस!
smile emoticon
....................
July 21, 2014 ·
आज बयााच वर्ांनी िातात पाटी आहण पेन्सील आली आहण
सिजच अिरे उमटली, 'मला पाउस आवडतो '. पाटीच्या सािीने
आठवला लिानपणातला पाउस... देवाच्या म्िातारीचं दळण.. हवजांचा
प्रचंड कडकडाट.... भेदरलेला चेिरा आहण आईचा पदर. त्या भाबड्या
कल्पना ककती गोड असतात न..... एक एक इयत्ता पुढे गेल्यावर 'हवज्ञान
पाउस' कळला ' आहण मग तो िळू िळू उमगत गेला, आवडत गेला.
दर वर्ी पावसावर हनबंध हलहिताना पाउस मोठािी झाला
अन सुंदरिी ! पाण्यातील कागदाच्या नावाच्या जागी आता कागदावर
कहवतांच्या नावा चालू लागल्या.... पाउस मनीचा सिा झाला.
मैहत्रणींसोबत के लेल्या पावसातील िोड्या ओठावर िट्याळ िसू आणू
लागल्या. सरीवर सरी वर्ाावत वसुंधरा तृप्त करू लागला. श्रावणातले सण,
मंगळागौरीचे िेळ. गणपती -गौरी पूजन यातून याची संगत मनाला

लोभवून गेली. प्रेमाच्या सरी िी अशाच बरसू द्या म्िणून कानी गुज करू
गेला..... काळ्याभोर मेघांनी टेकीला आलेलं आभाळ, कु ठल्यािी िणी
बरसेल हि आतुरता मनातं, वसुंधरे च्या अन आपल्यािी........................
July 16, 2014 ·
कदवसाचं

चलनी नाणं

गर गर

किरत, सकाळ अन

संध्याकाळच्या छापा काट्यात रोज ओढ लावत........ उजेडाचा आनंदी
छाप िणैक मोिात पाडतो, काटा रात्रीचा मात्र काळजात सलतो......
अहस्थर कदवस सुटतो बेलगाम, काळ काम वेगाने िोतो लवकर पसार...
नवी आशा नवी कदशा उमलते रात्रीच्या गभाात अंधाराला हचरून येतो
लिलिता प्रकाश....
....................
June 28, 2014 ·
मनाच्या आरशात आपलं प्रहतचबब पिाताना पररवारातील.
शेजारातील इतर अनेक सख्यांची प्रहतचबब गॊळा झाली..... त्या
प्रतीहबम्बांकडे आरपार नजर गेली आहण जाणवल यानां बघत, हनरित तर
आपण मोठे झालो. त्यांची तन्मयता, आपुलकी, नात्यांना िु लवत
जपण्याची शथा..... आपला संसार आनंदी करत दुसऱ्यालािी आनंदी
करण्याची वृत्ती...... नकळत मन गुंतत गेल. एक छंदच जडला जणू यानां
हनरिण्याचा. त्या वयात कामचुकार पणा करून पळ काढताना गम्मत

यायची पण िे कष्टाळू चेिरे समोर यायचे अन अलगदमनावर ठसायचे. ते
चेिरे काम तर करायचेच, पण त्यात भावनेचा ओलावािी असायचा.
झोकू न देऊन काया करण्याची िमता !!... त्या चेिऱ्यांनवरचे ते हस्मत
आजिी आठवते. समोरच्या साठी िूप कािी करून कािी के लेच नािी िे
भासवणे..... '. प्रकाशून अप्रकाहशत रिाणे '. स्वतःच्या कतुात्वाची
कोणतीिी रटमकी न वाजवता अप्रकाहशत राहिलेल्या....... या सख्या आज
अचानक त्यांच्या प्रतीहबम्बांचा िेळ रं गला !!
June 20, 2014 ·
मनाच्या चौकोनी हिडकीतून हिहतजापार नजर हस्थरावते अन
कदसू लागतात आपणच वठवलेल्या आपल्या भूहमका. अंि, नात्याच्याच
नव्िे तर अंतरं गातील... समाजातील,. नोकरीतील कधी या भूहमकांशी
एकरूप झालो, कधी काठावरून िात हमळवून परतलो... कधी गुंतलो कधी
सोडवून आलो. िऱ्या िोट्या ककती भूहमका वठवल्या..... मनापासून मनाहवरुद्ध, जबाबदार -यत कहित, पण कु ठे िी कसूर सोडली नािी.
कसदार अहभनयाचा वसा नािी आपल्याकडे पण के लेली कोणतीिी
भूहमका िे क नव्िती...... हजवन रं गभूमी आिे, याचा पुरेपूर प्रत्यय
घेतला....
June 16, 2014 ·
नातं तेच असतं, पण त्या नात्या कडे पिाण्याचा आपला
दृष्टीकोन ताजा अन चांगला िवा. तो अिम. ती अरे रावी, तो िक्क थोडासा

दूर के ला ना तर, नाती उत्तम बांधली जातात. प्रत्येक दोन
नात्यातल्या व्यक्ती या िमता आहण उणीवा यांचं अ्भुत हमश्रण असतात.
िमतांचा हवचार करून उणीवा थोडावेळ बाजूला करता येतात. या
उहणवांची मृदू जाणीविी समजूतदारपणे देता येईल..... पण थोडासा धीर
अन िूप सारा हवश्वास िे नातं अहधक सुदढृ बनवेल. नाती अहधक रं गतदार
िोतील.
....................
June 13, 2014 ·
मोरांचं नाचून झालं, हवनंत्या आजावं अगहणत झाली, पैसे हि
देऊन झाले.... पण िा कािी बधत नािी. याची वाट पिाणं िक्त िाती
उरलंय..... आतुरता आता िरं च हशगेला पोिचलीये. सवा आसमंत शांत,
हनवांत करणारा िा.... बालपण जाग करणारा िा. याच्या वदीने मातीचा
गंध श्वासात भरून घेण्याची इच्छा प्रबळ झालीये......
....................
June 11, 2014 ·
प्रत्येक नातं िे सुि दुःिाच्या लिरी उमटवत असतं. संवादचं
वळण जेंव्िा हवसंवादाकडे

झुकत तेंव्िा नात्या मधे एकाकीपण

जाणवायला लागते........ नात्याचा पदर िळू िळू हजणा व्िायला लागतो

आहण एका अबोल िणी तो िातातून हनसटतो... कायमसाठी !!! असं िोता
कामा नये कधीच.
....................
June 5, 2014 ·
आठवणीना येणारी भरती आहण मनाच्या ककनाऱ्यावरचं या
लाटांचं आक्रमण, ककतीिी प्रयत्न के ला तरी आपण थोपवू शकत नािी....
कधी मन स्वछ धुवून हनघत, कधी गढु ळत, या लाटाहि कधी वादळी
िोतात तन, मन आहण नाती सगळं च उध्वस्त करतात....
....................
June 2, 2014 ·
मन असं अचानकच हिन्न िोतं.. , कोंदलेल्या आभाळागत
उगाचच भरून येत. आता कोसळे ल वाटताना, परत मग ररत
िोतं आठवणींचा पाउस मात्र दूर टप्प्यात झरू लागतो.
May 24, 2014 ·

जांभूळ हपकल्या झाडािाली नािी, पण गच्चीवर येणाऱ्या
िांद्या झुकवून काल बरीच जांभळ गोळा के ली. मैहत्रणीच्या हबल्डींगच्या
बाजूला दोन मोठी जांभळाची झाडे आिेत. ती गच्चीत घेऊन गेली, आहण
मग काय जोर लावू िांद्या िाली करून घोसच्या घोस तोडले.... िात दुिे
पयंत. घरी आल्यावर नवरा म्िणालाच "आख्िी टोपलीच आणलीस वाटतं
" त्याच्याकडे दुलि
ा के ल, जांभळ धुतली आहण बसले िराळाला....
....................
May 21, 2014 ·
आयुष्य सुंदर -असुंदर िणांची माहलकाच जणू. आयुष्य ककती
सुंदर आिे, म्िणे पयंत ते आपला असुंदर रं ग दािवते. वेड्यासारिी
धावपळ,

या

सुंदर

िणांना

वेचण्याची,

जपण्याची.

धाव,

अहस्तत्व रटकवण्याची त्याच अहस्तत्वातील नाती जपण्याची. जीवनातंले
वास्तवतावादी िण जगताना अवास्तवतावादी िण िी साभाळावेसे
वाटतात...... कािी वेचलेले िण, नाती. या नात्यांना जपलं, दुरूनच.....
सुंदर गुलाबासारिं !
....................
May 12, 2014 ·

अशी माणसं तशी माणसं, कायम भेटतात माणसं.. कहवतेतल्या
भावांसारिी, गोड वागतात माणसं.. गद्य पाठासारिी, सरळ माणसं..
वाट वाकडी करून भेटतात माणसं.. कादंबरीपेिा, सुरस असतात माणसं..
अन रिस्य कथा किकी पडावी, अशी वागतात माणसं.. कािी मात्र पत्रा
सारिी अवहचत भेटतात, ओलाव्याचा पाउस घेऊन िळू च बरसतात.
....................
May 8, 2014 ·
िसून सार हनभवून न्यायचं..... की, रडत कु थत गाणं गायचं?
सरीवर सरी बरसत रिायचं.... की, थांबत थांबत बेचव जगायचं? कळीचं
िू ल िोवून िु लायचं.... की, अकालीच गळू न जायचं? आठवणींचा हपसारा
िु लवून पिायचा... की, उराशी धरून झडू द्यायचा? िळाळत्या
पाण्यासारिं वािायच.. की, साचलेलं पाणी गोड मानायचं? कातळातून
देव शोधायचा.... की, माणसातला देव पूजायचा? िडीसािर िोवून
हवरघळायच.... की तुरटी िोवून किरत रािायचं? मनाची कवाड
उघडायची.... की, िक्त हनशेची चाहूल घ्यायची? असं जगायचं, तसं
जगायचं... जगायचं मात्र नक्की
May 7, 2014 ·
हतचं ते पत्र वाचता वाचता मी भारावून गेले. या वयात जे जसं
अपेहित िोतं, तेच घडत िोतं. आनंद अन आिया या साठी, कक त्या

वाट्ण्यातून हतची प्रगल्भता जाणवत िोती. हतच्या या समजुतीला दाद
द्यावीशी वाटली. प्रेम प्रेम म्िणजे काय? अडीच अिरांचा शब्द,,,,,,, नािी
ग, ती एक तरल भावना आिे. या भावनेचे तरं ग मनातं अहतशय िळू वार
उमटतात पण मग िळू िळू याची आवतान िोतात. मन सैरभैर िोतं. हजथे
हतथे पूजलेल्या या देवाची प्रहतमा कदसू लागते, आहण आपल्यािी नकळत
हि प्रहतमा मोठी िोवू लागते. वाऱ्याच्या मंद मधुर झुळकी सारख्या या
लिरी मनावर ककण ककणत रिातात, आपल्यािी नकळत आपण या
झुळ्के वर स्वार िोतो.... जाणीवा नेणीवा पार नािीश्या िोतात. मनातं
उरतो िक्त एक राग, प्रेमाचा ! " तुला आठवत, लिानपणी तू मला देवळात
न्यायचीस आहण डोळे हमटू न त्या देवाची मूती

मनातं आणायला

सांगायचीस, आज माझी अवस्था हतचं आिे " आजुबाजुचा कोलािल
माणसं सगळं अदृश्य िोतंय. मी काय पाहिलं ग या प्रेमात,,,? एक सिम,
संवेदनाशील हमत्र, िरं तर जोडीदार म्िणून मला लागलेला त्याचा शोध,
मला माहित नािी िे आयुष्य शाश्वत कक पुढे येणार..... एका संभवते कडू न
दुसऱ्या संभवते कडे जाणारा िा प्रवास. माझा आशावाद सतत मला साथ
देईल. आधी मंद भासणारी माझी पावल आता अधीर झालीत.
April 29, 2014 ·
कधीतरी असिी िोतं, एिाद सुंदर गीत, मनमोिक कलाकृ ती,
सुंदर पुस्तक, िवा िवासा संवाद घडताना मन एका अ्भुत अनुभवातून
जातं. या जाणीवेला काय म्िणावं कळत नािी, पण हनहितच िा अनुभव
तनामनातं एक अनोि रसायन हनमााण करतो.....
....................
April 27, 2014 ·

मनाच्या चमचमत्या कोपऱ्यात तूच असतोस, डोळ्यांच्या
बाहुल्यात तूच वसतोस, उघडपणे मात्र िूप दूर असतोस... ना भेट, ना
हनरोप, ना शब्दांची आहतशबाजी, ना िास्याची लके र. तरीिी तनामनातं
हभनतोस मात्र िोलवर ! नातं तुझ्याशी अचानक जडलेल, असावून ते
मनातंच जपलेल, भावना का सांगता येतात उघडपणे सगळ्याच..?
जपल्यात मी त्या हृदयीच्या चशपल्यात..
April 21, 2014 ·
समुद्राच्या लांबून येणाऱ्या लाटा ककती वेगाने येतात, पण
जसजसा ककनारा जवळ येतो त्यांचा वेग कमी िोतो. मनातंल्या इच्छा िी
तशाच.... हनसगााची साथ, साहनध्य नेिमीच िवेसे वाटते, तो मनाला
उभारी देतो, टवटवीत ठे वतो. हिरवीगार दाट झाडी, त्या काळसर हिरव्या
छटातून उडणारी रं गबेरंगी पािर. आभाळाचे बदलते रं ग अन त्याबरोबर
बदलणारे मनाचेिी रं ग !
....................
April 21, 2014 ·
िण तुझे माझे, अंतरं गातून उमललेले वाऱ्याच्या झुळकीसरशी,
गंधिु ले आणणारे ..
March 27, 2014 ·
इवल्याशा परीशी िेळताना, मन त्यातच रं गले भातुकलीचा
डाव मांडताना, मन बाहुली िोवून गेले हलम्लेट्च्या गोळ्या लाटू न
पाहिल्या, मी िोतात का पोळ्या... कु र मुऱ्याचा भात अन जोडीला
शंकरपाळ्या.. गूळ आहण दाण्याची बिी चवदार... हवकतची हजलबी

पंक्तीला बिार.... बाहुलीच्या लनाचाचा स्वयंपाक तयार

नवऱ्याला

शोधायला झाले सारे पसार....
....................
March 25, 2014 ·
एक आठवण अशी, धुकयातून ओघळते, िाताच्या ओंजळीत
येते, दंव भरली िोते.... एक आठवण पावसाळी, काळ्याभोर
मेघांची लिलित्या हवजेची, हझम्मड पावसाची. एक आठवण सरत्या
संध्याकाळची, तुझ्या माझ्या मनातंलं िळू वार जपण्याची... !
....................
March 24, 2014 ·
स्वप्न सवांचीच पूरी िोत नािीत, पण ती पिाणं आपण सोडत
नािी. स्वप्न पिाणं सोपं, पण त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्या पयंत पोिचणं
अवघड. धरलेली स्वप्न वाट ककतीिी वळणदार, नागमोडी असली तरी ती
चालणे मित्वाचे असते. चालता चालता या वाटेवरचे दरवाजे बंद
िोतात..... वाट अहधक अरुं द िोते.... पण िे बंद िोणारे दरवाजे अहधक
ताकद देतात, अहधक आशा दािवतात... एक दरवाजा बंद झाला तरी
इतर अनेक उघडतात, या दरवाजांचा मागोवा घेऊन स्वप्नांकडे जाणे
जरुरी असते. जोपयंत स्वप्ने आिेत, चालत राहिले पाहिजे.
....................
March 20, 2014 ·
मी जेंव्िा माणसांचा हवचार करते तेंव्िा मला झाडाचं त्यांच्या
अवयवांशी असलेलं नातं आठवत.... वाटतं झाडांचे अवयव आहण आपल्या
आयुष्यात येणारी माणसं, यांचं हि असंच एक नातं आिे. आयुष्यात येणारी

कािी माणसं, िी पानांसारिी असतात. झाडांची सावली बनतात पण
ऋतू बदलला कक गळू न पडतात, जोरदार वारा याना झाडापासून अलग
करतो. ओकबोकं झाड के वीलवाणं कदसतं. माणसं िी तशीच आपल्याला
सोडू न जातात. आपल्या हजवनातं त्यांचं मित्व हततकं च... या माणसांचा
राग मानता येत नािी. कािी व्यक्ती या िांद्यांसारख्या असतात, पानांपेिा
जास्त मजबूत ; पण यांच्या बरोबर जरा काळजीने रिावे लागते. यांचा
आपल्या बरोबरचा प्रवास िा येणाऱ्या वादळावर अवलंबून असतो एिाद
दोन वादळे याना आपल्या पासून तोडू न टाकतात. यांच्यावर भार देणे
धोकादायक ठरू शकते. सिनशीलतेचा अभाव त्याना दूर नेतो. यांचा
जास्त हवचार न करता त्यांचे तुटून पडणे बरे . आयुष्यात आपण मात्र
शोधत असतो मुळान सारिी माणसं........ मूळ जशी झाडाला घट्ट पकडू न
ठे वतात, त्याला जीवनरस पुरवतात, मातीची धूप थोपवतात..... तशीच
आयुष्यातली कािी माणसं, नकळत तुम्िाला साथ देतात, धरून राितात.
तुमच्या उत्कर्ाात िातभार लावतात. िोल राहून तुम्िाला जपणारी.
तुमच्या यशात आनंद मानणारी. माझ्या आयुष्यातली िी सारी माणसं
मला आठवतािेत......................
....................
March 18, 2014 ·
सांग दपाणा कशी मी कदसते? आहण आरसा म्िणतो सुंदर,
अहतसुंदर!! िा आरसा हिमगौरीच्या सावत्र आईचा नसतो म्िणून उत्तर
आपल्याला अपेहित असंच हमळत. लिानापासून मोठ्ांपयंत आरशाचं वेड
सवांनाच असतं. कदवसभरात आरशाकडे बघून प्रहतमा अहधकाहधक उजळ
कशी िोईल याचा प्रयत्न सगळे च करतात.... अपवाद असेलिी, पण क्वहचत.
पण आपलं अंतरं ग हनरिायला मात्र हवसरायला िोतं. बािेरून सुद
ं र

कदसणारा चेिरा पण त्याच्या अंतरं गात काय दडलंय, कधीच कळत नािी.
आपलं अंतरं ग पाहून त्यात योग्य बदल के ले तर आपण ककती सुिी िोवू
नािी?

पण

काळ्याकु ट्ट

मनाला

कोणते

Fair

&

lovely

लावणार? चेिऱ्याची सुंदरता हनरिण्यापेिा ; मनाची समृद्धी, िरे पणा,
हनरलस वृत्ती हनरिणे जास्त गरजेचे आिे. आरशांच्या दालनातंले हवहवध
आरसे आहण त्यातली आपली रूपे पाहिली कक थक्क व्िायला िोते, पारा
लावलेला काचेचा चतकोर पण माणसाला वेड करतो. शोधूया का मनाचं
प्रहतहबब दािवणारा आरसा..........
....................
March 11, 2014 ·
आयुष्य मध्या वरून पुढे सरकत आहण आपोआप स्थैया एकवटू
लागत. लढत झुंजत पार पडलेले िण िूप मागे सुटलेले असतात, त्यांची
धग जाणवते पण चुलीत मेचके चार दोन हनिारे असावेत एव्िढीच.......
उकळी आलेलं दुध थंड झालं कक त्यावर अलगद साय धरते. या
माध्यान्िी नंतरच्या आयुष्याचं हि तसंच आिे, दुधावरची साय जपायची
आहण उरलेल्या आयुष्याची आनंदी वाटचाल पूरी करायची.........
March 2, 2014 ·
अधुरे माझे स्वप्न राहिले......... का नयनानो जागे के ले..?
....................
March 1, 2014 ·
आयुष्य ककतीिी समृद्ध वाटल तरी या आयुष्यात कसली ना
कसली उणीव राहून जातेच. कधी हि उणीव प्रकर्ााने जाणवते तर कधी
त्याची सल जाणवते. मैहत्रण, सिी आपल्या संस्कारांची, आपल्या ओतीव
रं गांची प्रत्येक स्त्रीला िवी असते, पण भाग्यवंतांच्या पदरीच िे दान पडते.

असं म्िणतात मुलगा वंशाचा कदवा....... म्िणोत बापडे पण कन्या
मात्र सगळ्या कु टुंबाची सिी बनते. बाहुली घेऊन किरायचे कदवस
सरतात, हशिण, नोकरी, हववाि या सािळीतून स्त्री परत त्या उं बऱ्यावर
येते हजथे हतला अहभलार्ा असते परत एकदा त्याच पण हजवंत बाहुलीची.
का असतो िा हवचार मनी? शरीराने ती मािेरापासून दूर िोते पण
मनाच्या आत िोल आपले आई-वडील असतात. सासरसाठी धडपडणारी '
ती' मािेर साठीिी पारं ब्या िोवून जाते..... आहण तरीिी 'ती' नाकारली
जाते. असिी म्िटल जातं कक हतला मुलगा म्िणून जगायला हशकवा पण
मला वाटते हतला मुलगी म्िणूनच जगायला हशकवावे, हतच्यातल्या
अमयााकदत िमतांची जाणीव देऊन... शाळा सुटल्या पासून भोवताली
हचवहचवणाऱ्या हचमण्या नािीशा झाल्यात........
....................
February 28, 2014 ·
रं ग बावरी स्वप्ने नकळत पुन्िा आज मी पाहिली, वेड्या मनाने
आज किरुनी साथ तुझी मी वाहिली... हुरहूरल्या हतन्िी सांजा तरीिी,
तारका अस्तावल्या वाट तुझी परी देिताना, शब्द येई बावरा.. बंधनांचे िे
कढगारे , का मी उपसु लागले जे कधी ना घडतेिी अघटीत स्वप्न त्याचे
पाहिले !
February 25, 2014 ·
एिादा कदवस उजाडतो तोच मुळी उनाड मन घेऊन,
आळसाची दुलई पांघरून. मनाचं िे हिरमुसण मनच पिात रिात आहण
मग सुरु िोतो एका अमूतााचा प्रवास,,,,,,,,,, न पोिचता येणाऱ्या वाटेने
जाणारा, संपता संपत नािी हि वाट. कडू -गोड, चंचल -प्रसन्न, मिमली -

काटेरी सगळ्या रठकाणीची सैर िोते,,, िळू िळू ............... आपलंच मन
हनष्क्रीयतेने पिात असतं िा प्रवास. िासू आहण आसू यांच्या पलीकडे
जाऊन,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
February 24, 2014 ·
तुझी काढता गोड आठवण....... मन माझे अंकुरून येई.........
का किरून आठव तुझाच येई आई....... मन तुझ्या हमठीतच जाई..........
February 21, 2014 ·
घडू न गेले आजवर जे जे...... ममाबंधी जपलेल.े ....... का आज
ते उसळू न आले....... भाव मनीचे गुंिलेल.े ..........
....................
February 21, 2014 ·
कािी नाती ककती मधुर असतात ना..? हवसरता हवसरत
नािीत, पण आठवताना मात्र िण अपुरे पडतात. पकडू न ठे वावीत हि
नाती तर मासोळी सारिी हनसटतात िातातून. यांची जणू भुरळ पडते,
याना मात्र किकीर नसते. सदािु ली सारिी िु ललेली पण प्राजक्ता इतकीच
िळू वार अन नाजूक, काकवीची मधुरता अन चचचेची आंबट चव याचं
हमश्रण म्िणजे हि नाती... मनीचं गुज न सांगता समजणारी, एकाच
आकाशा िाली न भेटता हबलगणारी.....
....................
February 12, 2014 ·
हकलष्ट मन मानवाचे....... माणसाच्या मनातंले भाव अन
अंतभााव िरोिरी अ्भुत असतात. त्यांचं वागणं आहण त्यांचं बोलण.....
ओठात एक अन पोटात एक. भासवतात एक आहण अनुभव मात्र
अघटीतच... शकय आहण अशकय च्या झुल्यावर का झुलवतात लोक?

जोिायच्याच असतील हवचार धारा तर ओता त्या टीप कागदी मनावर
भावनांचा उद्रेक आहण अजमवा त्यांना................
....................
February 11, 2014 ·
एका अनाहमक िणी, तुझ्या भेटीची ओढ िोती ~~~~
हबिरलेल्या मनाला, िळु वार साद िवी िोती ~~~~~~ स्वराला सुरांची
सच्ची साथ िवी िोती ~~~~~~~ जगण्याच्या सुंदर लयीला, तुझी दाद
िवी िोती ~~~~~~ महिकिलीतलं गाणं अन गाण्याची मेिके फ़ल ~~~~
साथ -संगतीहवना अधुरी राहिली ~~~~
....................
February 10, 2014 ·
पाण्याचा भार सोसेना िोतो आहण ओथंबलेले ढग धारा िोवून
धरणी वर येतात.. अश्रूिी तसेच, हृदयाला दु:ि सोसवेनास झालं कक
डोळ्यातून आपोआप वािातात....
February 9, 2014 ·
प्रेम म्िंटल कक मला मंगेश पाडगावकर आठवतात आहण
त्यांच्या सुप्रहसद्ध ओळी "तुमचं आमचं सेम नसतं. " भावना, ओढ, माधुया
तेच, पण जातकु ळी वेगळी. मनातंल्या रं गीबेरंगी भावना मूता स्वरूप घेतात
अन मग प्रेमाचा मोिोर िु लू लागतो. नातं मग ते कोणाशीिी जुळताना,
मनाच्या सच्चे पणाला िूप मित्व आिे, नातं बांधायला िा सच्चेपणा जरुरी
असतो, मित्व िे जया व्यक्तीशी नातं जुळत हतला असतं, ना कक जाती, धमा
वा आजूबाजूच्या पररहस्थतीला. दोन व्यक्तीत जुळणाऱ्या नात्यात कधी
कधी गुण अनहलहमटेड पाहिले जातात, अपिां पूतीचं ओझ लादलं जातं

आहण नात्याचे बंध सुटू लागतात. मनाचे रं ग एकमेकात हमसळतात,,,,
आहण आपल्या हि न कळत एक गोि तयार िोतो, िे रं ग कधी गडद िोतात
तर कधी किकट.... यांच्या योग्य प्रकाश रे घा हमसळल्या तर गोिाची
सुंदरता वाढते. मला वाटतं आग्रि आहण दुराग्रि िे नात्यातला आधार
काढू न घेतात. शोधायचा िक्त सहृदय माणूस !! वाद -संवाद, चचाा -मत,
गुण -दोर् यातूनच िोते मनामनांची जपणूक आहण नातं अहधक दृढ िोतं.
कायम साठी !
....................
February 6, 2014 ·
िे मन मोठ व्रात्य आिे. कु ठू न कु ठे जाईल कु ठे बसेल, कसं उडेल,
प्रत्यि मनिी न जाणे...... पण असंिी िोतं कधी, िे मन एिाद्या चकव्यात
सापडतं आहण मग त्यात नको इतक घुसळू न हनघत. या चकव्यात
हशरताना मनाला जाणीविी नसते.... पण िा चकवा त्या मनाला नकोस
करतो. शकयाशकयतेच्या साऱ्या कल्पनांचं तो धुमशान घालतो. िा चकवा
आयुष्यात कधीमधी येणारा आहण महत गुंग करणारा........... िसवणारा,
गुंगवणारा, जगणं जेरीस आणणारा..........
February 4, 2014 ·
कधीतरी कदसते वेदना चेिऱ्या मागची, न कदसणारी पण
हनहितच जाणवणारी.......... बारीकशा कु सा सारिी, न कदसता
सलणारी, आपल्या दु:िाचा सल सोसायला लावणारी िा आंतररक सल
जास्त दु:िदायक असतो, दािवता येत नािी पण वेदना मात्र

हजवघेणी असते, जाणवतेिी कधी कधी हि वेदना चेिऱ्या मागची पण
समोर कदसतो एक िसवा . मुिवटा..
February 3, 2014 ·
मनोमनी रं गवलेल्या हचत्रावर बादलीभर पाणी कोणीतरी
बदाबदा ओताव,,,,,,, सगळे रं ग हततर हबतर िोतात. जपलेलं हचत्र
हवस्कटू न िोत्याचं नव्ित िोतं.... आहण मन? ते तर पूणा हवस्कटू न जातं...
अकाली सगळं च संपत. अवेळी रं गवलेली हचत्र पूरर िोतंच नािीत
का........?
....................
February 1, 2014 ·
शब्दांची िाक जेंव्िा पोिचेनाहश िोते तेंव्िा सुरु िोते स्पशााची
भार्ा,,,,,,,,,,,, अगदी मंकदरात सुद्धा तोडात प्राथानेचे पुटपुटते शब्द
असतात,

डोळे

देवीच्या

दशानातं

गुंतलेले

असतात

पण

अतृप्त

मन अहिल्येसारिं देवीच्या चरण स्पशाासाठी आतुर असतं. , जणू िा स्पशा
आपल्याला उद्धरून नेणार असतो.. स्पशा मायेचा, स्पशा पररसाचा. तान्हुल
िा स्पशा चटकन ओळितो. आहण आई साठी िा स्पशा हतचं सुिहनधान
असतं. छोट्या बाळाची ती गळाहमठी मोरहपशी असते. लनाचाहतल सप्तपदी
चालताना वधू वराने धरलेले िात म्िणजे एक आश्वासक उबदार स्पशा !!
कायमची साथ देण्याचं स्पशाातून कदलेलं अहभवचन !!! हिरव्या मिमली
हिरवळीचा स्पशा !!! नाजूक िु लपािराच्या पंिांचा स्पशा ! थंडगार
पाण्याचा स्पशा! घोन्गाव्णाऱ्या वादळाचा स्पशा !! हमडास राजाचा
िव्यासी स्पशा !! प्राण देिातून मुक्त झाल्यावर िोणाऱ्या अचेतन देिाचा
स्पशा !शाश्वता कडू न अशाश्वताकडे नेणारा,,,,, मैत्राचािी असेल का स्पशा?

कसा िोत असेल िा स्पशा,,, शब्दांनी, व्यक्त अव्यक्त मनमोकळ्या
भावनांनी,,,,, नक्कीच शब्दांनी िोत असावा. शब्दांचे पूल मैत्रीचा स्पशा
जाणतात.
==============2013=============
December 25, 2013 ·
पिाटेच्या दवात हभजलेली तुझी पावले, मी शोध शोध
शोधली......... चंद्राच्या प्रकाशात ती अवहचत कदसली जणू चांदण वेली
वरून........... आभाळाच्या अंगणात िळू च उतरली
========
आठवण आज तुझी मनापासून येतेय अवकाळी आलेला पाउस
देतोय असं नािी, आठवणी येण्यासाठी कािी हनहमत्त िवय असहि नािी.
आठवणींच्या या समुद्र मंथनातून रत्नजडीत असकािी. वर येत असेल तर
ती िक्त तुझी. आठवण ! आठवणी जशा रक्तात हभनल्यात......... की आठ
वणी रक्तातून वाितायत? आठवणीने आठवावा, असा तूच तरआिेस,
आहण िक्त..... आठवणीच्या कदवशी च तुला आठवावं असं नािी ना? .
तुझ्या आठवणींचं मोरपीस उराशी ठे वलय जपून.
==============
....................
December 4, 2013

कु टुंबातील सवांनाच असं वाटतं की आपल्यालािी वेळ द्यावा,
आपल्याशी हितगूज करावे आहण हि, कधी कधी आपली आहण कु टुंबाची हि
गरज असते..
==========
=============================
October 21, 2013 ·
आपण सवा आनंदी म्िणून जन्मत नािी, पण आनंद देण्याची
िमता मात्र आपल्या सवाात असते.... या आनंदाचा वाटप करायचा सोपा
उपाय म्िणजे िास्य.... आपलं गोड िास्य दुसऱ्यांच्या मनाचा आधार बनू
शकते.....
================
सिस्त्र घोड्यावरून येणारे रहवराज, प्रकाशाची उधळण करीत
सारा आसमंत उजळू न टाकतात..... प्रसन्न्तेचा वर देऊन साऱ्या जगावर
राजय करतात........
=============
....................
October 20, 2013 ·
सल्ले आहण सल्लेकरांची दुहनया ( वागले कक दुहनयासारिं
वाटतंय का? ) िं तर अनाहूत सल्ले देणारे ते देत रिातात. नुसता देत
नािीत तर तो पूणात्वाकडे गेला कक नािी याची शिहनशा करतात. तो
त्यांचा जन्महसद्ध अहधकार असल्यासारिी !. सल्ला आपण त्यांना
हवचारलेला नसतो, जयाला हवचारतो तो बेकिकीरीने दुलि
ा करतो, जयाला
द्यावा वाटतो तो संपका िेत्राच्या बािेर असतो, जो संपका िेत्रात असतो
त्याची लायकी नसते, जयाची लायकी असते तो जबर ककमत वसुलतो,

ककमत
देण्यासाठी
आपल्याकडे
त्याच्या
योग्य
कािी
नसते.............................. प्रचंड घोळ !! जाऊ देना. प्रय्तेक हलहिण्याला
अथा असावाच का? { June te sone..... }
==============
October 19, 2013 ·
एक कहवता मनातंली...............
. एक मात्र डोळ्यातली..............
मनातंली आठवून हवसरायची......
डोळ्यातील मात्र सतत जपायची.........
==============
October 17, 2013 ·
ये बाररश की बूँद,े ये गिरी घटाए....
ये िरी िरी घास, और थंडी िवाए......
ये पंछीयोंकी चिक, और गेिरासा जाल िै....
रुतुओंकी पुकार लाई, मनमे बिार िै.....
==============
October 14, 2013 ·
. त्यातून बािेर पडायला सावरायला वेळ लागतो.. कधी जिम
हचघळते..... परत परत मलमपट्टी करूनिी.... !. आपण न के लेला गुन्िा
आपल्यावर लादला तर तर वाइट वाटतेच पण घळ घळु न रडू िी येते.......
का आपण प्रहतकार करू शकत नािी? प्रहतकार करण्याची कु वत कमी
पडते......?

आतलं मन ओरडत असतं, पण बािेरच मन बांधासारिं िोतं,
तो आतला लोंढा ते थोपवत
... कारणं वेगळी वेगळी असू शकतील पण वृत्ती तीच
असते....... दगड बनणे िरं च अवघड आिे.
नात्या नात्यातला वाद संवाद मनावर ओरिडे उमटवतो,,,,,
सर गाठ हनरगाठ बनते आहण ती सोडवता सोडवता सरणावर जायची वेळ
येते......... तरी पण माणसं सांगतात..... दगड व्िा.
अत्याचार िोतात, मन दुिावतात, कािी गोष्टींची घृणा हनमााण
िोते... पण माणसं सांगतात दगड व्िा,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
===============
October 11, 2013 ·
िहणक स्पंदने िळू च जागहवत.....
भाव मनीचा जुना जुना............
आठव येतो आज तुझािी...........
िेळ मांडीला नवा नवा...
===============
October 11, 2013 ·
िु लराणी मनातंली, िु लराणी स्वप्नातली......
िु ले पाहून मन आनंकदत िोते, सुगंहधत िोते.....
आनंदाची सुगंधी िु ले आपल्यासाठी सदैव िु लू देत.........
=============
माणूस जन्मतो तो अंगावर कसलीतरी िूण घेऊनच. कधी
त्याच्या अंगावर एिादा हतळ असतो तर कधी एिादं आकाररहित चचन्ि!
अपघात झाल्यावर कु ठे लागल्यावर त्या जिमेचा व्रण अंगावर हशल्लक

राितो, मग आपण म्िणतो हि मला लागल्याची िूण आिे. त्या िुणेवरून
अपघाताचा पूवेहतिास आपणास आठवतो.. एिादी हवहशष्ठ वस्तू
आपल्याला भूतकाळात घेऊन जाते, त्या अबोल स्मृती जागृत िोतात अन
सूर उमटतात...... अजून त्या झुडपांच्या मागे सदािु ली दोघांना िसते
अजून आपुल्या आठवणीनी शेवंती लजवंती िोते !! सैहनकाच्या अंगावरील
लढाईच्या िुणा ह्या त्या सैहनकाचे शौयाच जणू आपणास सांगतात.
लढाईच्या आठवणीने, त्या िुणा पाहून सैहनकाचे रो रोम िु लून येतात.
चोर चोरी करतो पण आपल्या अहस्तत्वाची िूण तो मागे ठे वतो आहण मग
तीच िूण त्याचं आयुष्य धोकयात आणते. मऊ रे तीत अन हचिलाच्या
भागात पावलांचे ठसे उमटतात, या िुणांवरून मागा काढणे अगदी सोपे
असते. ताजमिाल एक हप्रहतहचन्ि आिे. एका बादशािने आपल्या
पत्नीवरील प्रेमाची िूण म्िणून ताजमिालसारिं श्वेत्कमल या जगात
हनमााण के लय. जगातली प्रतेय्क वस्तू हि कसली तरी िूणच आिे.
प्राचीनकाळी हनरहनराळी लेणी आहण स्तूप कोरली गेली आहण म्िणूनच
आज प्राचीन हशल्पकलेच्या िुणा आपल्यात हशल्लक आिेत. अथांग सागर
पसरलेला आिे, त्याच्या लाटा आपटत आिेत ककनाऱ्यावर, भरतीच्या
आहण ओि टीच्याहि कु ठे राितात त्यांच्या िुणा? आकाशात चंद्र, सुया
उगवतात -मावळतात, ढग येतात जातात, ग्रिणे िोतात, धुमके तू
झपाटतात, तारे लुकलुकतात........ कु ठे राितात त्यांच्या िुणा? ? आकाश
पुन्िा लकि, हनरभ्र, हनतळ, हनळे कदसते.................
===============
October 7, 2013 ·

ती हचमुकली लाल गुलाबी पावल प्रयत्न करून उभी रिाणारी
आहण मग दुडू दुडू धावणारी,,,,, हि पावल मग सतत आपल्या आवडत्या
वाटेवरून चाल करताच रिातात पावल, वाट, मागा, पथ माणूस सतत
मागाक्रमणा करतच असतो. हि पावल कधी चपळ कधी अचपळ िोतात.
अनेक अडचणी मागाात येतात, भरकटण्याचे भय हि असते पण, सावरून
पररक्रमा सुरूच रिाते, कधी वेगळी वाट वेगळ्या कदशा िुणावतात, हतथे
कािी िु लांचा सडा नसतो पण पररश्रमाने माणूस झेंडा रोवू शकतो. धोपट
मागाा सोडू नको,,, िा सल्ला पाळला तर हबकट वाट सोपी िोवून
जाते,,,,,,,,,,,, स्त्री ककती हशकली मोठी झाली, दूरदेशी गेली तरी
मािेरच्या ओढीने हतची पावल हतच्या बालपणा कडे वळतात. तो सुिाचा
काळ ती दृष्टी पंथात ठे वतेच मित्वाच्या वळणावरची सात पावल
आयुष्यातली ' सोन पावल' िोवून जातात. संसाराच्या भ्रमणात
ईश्वराशीिी नाते जुळते,,,, पावल मग पंढरीची वाट चालू लागतात. प्रत्येक
िेत्रातली पावले हि काहितरी सांगतात,,,,,,,,,,,,, अहस्तत्वाच्या िुणा मागे
ठे वतात, सैहनकी पावले शत्रूच्या मनातं दिशत हनमााण करतात, िबरदार
जर टाच मारुनी,,,,,,,, म्िणुन राई एव्िढ्या चचधड्या उडवण्याची धमकी
देतात.
नृत्यातील तो लयदार, सुिावणारा पदन्यास आपल्याला नेत्र
सुि देतो,,,,, ती हथरकणारी पावल मन आनंदी करतात. अशीिी कािी
पावल जयांची आपल्या माताहपत्यां पासून साथ सुटते हि पावल मग अनाथ
गृिाची वाट चोिळ्तात.... समाजिी त्यंच्या कडे कप्णावच्याा कावळ्या
सारिा पिातो..... पण हि पावल हि यशाकडे जातच असतात,,, आम्िी
अनहभ्न्य असतो......

अशीच कािी आप्त आयुष्यात येतात.... मनाची पावल त्याच्या
कडे वाटचाल करतात. तुम्िी आम्िी त्याना म्िणतो हमत्र पररवार
>>>>>>>>>
==========
=============October

5,

2013=============
अथांग सागर नेिमीच मनाला भुरळ घालतो, त्याच्या वर
िाली उसळणाऱ्या लाटा मनाची स्पंदन अजून वाढवतात...... कदवस रात्र,
आहण ऋतू बदला प्रमाणे या समुद्राची हवहवध रूप पिाता येतात...
जसजसे आपण त्याच्या जवळ जातो तशी त्याची िाक ऐकू येत,े िाऱ्या
पाण्याचा गंध जाणवू लागतो.. समुद्रावरून येणारा िारा वारा कायेला
सजग करतो......
सूयाप्रकाशात िा जणू चांदीच्या उकळत्या रसा सारिा
वाटतो......... हनळ्या आकाशाचं प्रहतचबब पडल्यावर याचं पाहण हनळाइने
भारलेलं कदसत...... रात्रीच्या शांत वेळी काळपट चादर घेलल
े ा सुस्त
घोरणारा असा हनसगााचा चमत्कार वाटतो....... पण रात्रीच्या शांत वेळी
लाटांची गाज मनाची गंभीरता वाढवते......
आकर्ाण वाटतं याच,,,,,,,, वाटतं उसळणाऱ्या एिाद्या
मोठ्ठ्ा लाटेवर स्वार िोवून मजेची सैर करून यावी..... मनातं िा
हवचार हस्थरावे पयंत याचं रौद्र रूप मन भयकं हपत करतं. हनसगााचा िा
अहवष्कार हजतकां मोिक हततकाच भयंकर.......
याचा ककनारािी हततकीच ओढ लावतो...... या ककनाऱ्या
वरची मऊशार रुपेरी वाळू ..... या वाळू त उभ असताना आभास हनमााण
िोतो, वाटतं...... वाटतं आपण पुढे मागे झुकतोय...... िळु वारपणे पायाला

गुदगुल्या करते हि वाळू ,,,,,, असं वाटतं,,,,,,,,,,,,,, तासनतास या वाळू त
उभ राहून या लाटा पायाजवळ िेळतांना कदवस संपूच नये..
============
October 5, 2013 ·
आज पासून शारदीय नवरात्र उत्सवाला सुरवात िोत आिे.
पुढचे नऊ कदवस आम्िी सगळे च िा उत्सव आनंदाने साजरा करू, भक्ती
भावाने या आदी मातेच, शक्तीचं पूजन करू, घरोघरी कु माररका पूजन
िोईल, मातेच्या बाल रुपाची पूजा िोईल.... जया मातेने आम्िाला जन्म
कदला, काळजी वाहिली हतच्या या बालरुपाची आम्िीिी काळजी घेतली
पाहिजे... हि सुंदर कळी नेिमी िु लली पाहिजे िा हवचार या प्रसन्न कदवशी
मनी आला आहण तो आपल्या बरोबर शेअर के ला..............
==================October 4, 2013
मनातं िोल िोल तूच तर असतोस........
श्वासातल्या लयीवर तर तू चालतोस..........
िट्याळ िसून परत तूच वेडावतोस......
स्वप्नांचे इमले बांधून घेतोस.................
गुज मनीच समजून आधारिी देतोस..........
पण......................................
भेटीची वेळ मात्र अलगद टाळतोस......
============
जन्म आहण मरण या दोन्िी गोष्टी प्रत्येकाच्या आयुष्यात िक्त
एकदाच येतात. आपण एकटे येतो आहण एकटेच जातो, पण या येण्या
पासून जाण्या पयंत माणूस सतत कोणाची ना कोणाची साथ सांगत शोधत
असतो,,,,, त्यासाठी तो अनेक िटपटी लट्परट करतो. आपला व्याप,

पसारा, संताप सार कािी वाढवतो आहण मग आपलंच सुि शोधत बसतो,
कधी कधी िसगत हि िोते सुि िाताशी असतं पण त्याकडे आपलं लिच
जात नािी,,,, आपण आपल्याच सुिाला शोधतो,,,,,,
आहण या सगळ्यात आपली स्व साथ हि कधीतरी सुटते... सुि
पुढे हन मी मागे अशी धावापळी सुरु िोते, माझ्यातल्या मी कडे दुलाि िोतं,
आरशात आपलं प्रहतचबब पािता पिाता मनाचं प्रहतचबब पिाता आलं
असतं तर......... मी माझ्यात ककतीतरी सुधारणा घडवू शकले असते,,,
ककती सिजपणे दुसऱ्याच्या वमाावर बोट ठे वते मी....... पण
तेच बोट मी जेंव्िा माझ्यातल्या मी वर ठे वते तेंव्िा लिात येत,,,,,,, अजून
मला माझ्यात िूप बदल करता येतील..... मी हशकतेय अजून !October
3, 2013
============
दृढ हवश्वास आहण सामंजस्य यांचं नातं जेंव्िा आपण जुळवू
शकतो तेंव्िाच मैत्रीचा वेल मूळ धरून िोिावतो..........
===========
September 30, 2013 ·
देवावरिी प्रेम करावे हन :स्वाथीपणे,,,,,,,, तो एक असा िण,
जया िणी आपण देवाचे िोतो, हमटल्या डोळ्यांनी देवात सामावून जातो,
त्या िणी जाणवतो परम्यात्म्याशी झालेला आपला मूक संवाद........
================
September 29, 2013 ·
मन माझं िळवं िोवून........
दडी मारत रानी वनी.......
रं ग बेरंगी िु ले पाहून......

अलगद येई ताळ्यावरर...
===========
ओळि आहण िास्य िे िातात िात घालून जात, पण कािी
वेळा कािी व्यक्ती कॅ मेरा बनून समोर येतात,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, त्यांच्या कडे
पाहू आपण छान पैकी िसावं पण समोरून हकलक हकलकाट िोतच
नािी,,,,,,,
==========
झाडाचा रं ग, पानांचा रं ग, िु लांचा रं ग मनाचा रं ग या साऱ्या
रं गाचं हमश्रण म्िणजे, "आनंद "
===========
िण ~~~~िणात िसवणारे ......
िण ~~~~िणात रडवणारे .......
हजवनाचं मोजमाप.........................
तराजूत टाकणारे ..........
==============
September 26, 2013 ·
रस्ता अिंड चालता, आवाजाने भारलेला,,,,
वािनांची रे लचेल, हचत्र हवहचत्र आकार....
आहण त्यातलेच चालते, गोल, चौकोनी.....
काळे , पांढरे , िसते, गंभीर चेिरे ,,,,,,,
तोिी त्यातलाच, एक अवजड ओझे उचलणारा,,,
काळा कु ळकु ळीत, रांगडा बळकट पण िसरा,,,,

डोकयाला मुंडासे आहण घामाच्या विात्या धारा,,,,,
कें व्िा पासून मी त्याला पिाते आिे,,,,,,,,,,,,,,
त्याची ताकद, त्याची ओझे ओढण्यातली रग,,,,,,,
त्याची बेकिककरी, त्याच्यासारिा तो एकटाच,,,,,,
रस्त्यावरच्या सरकत्या हचत्रापेिा वेगळा,,,,,,,
काचेतून कदसणारा आगळा........
सावरून पिाता पिाता, रस्ता वािाता झाला......
अन तो नजरे आड,,,,,,,,
===========
==========
िु ले नेिमीच आनंद आहण उत्साि देतात...
जगण्याचा आनंदी मंत्र हशकवतात........
. आपला आजचा कदवस असाच आनंदी व उत्सािी असू दे !!!!
=============
मन माझं, मन माझं िणो िणी अडिळत असतं...
आहण माझाच िात धरून तुरु तुरु चालत असतं......
मन धावत िु लामागे, िु लपािरू िोवून.......
मन धावत लाटांन. मागे, तरं ग िोवून.....
मन धावत मेघांसवे, पाउस बनून........
मन धावत आनंदाकडे, माणुस बनून...... 24 SEPT
===========
September 23, 2013 ·

तो अबोल पण, स्पष्ट हुंकार मी रोजच ऐकत असते,,,,,,,,,
माझ्यातल्या कळीला मीच जपत असते,,,,,,,,,,,,,,
============
September 22, 2013 ·
स्वप्नांची अजब दुहनया िोटे िरे वाटायला लावणारी …
जहमनीवर चालताचालता, दूर आकाशी नेणारी …
सजवून स्वप्नांची पालिी, काळ्याभोर मिमली रात्री …….
रं गीत मनाची उं च भरारी, अलगद येऊन जहमनीवर हनजली....
==============
किी दूर छोड़ आयी िै वो नाते ररश्ते, अपने सपनोंको सजाके
रिा था। आनेवाला कल उसके लीए अनहगनत सपने लेकर रुका था,,,,,,,,,
पर यात्रा का शुभारं भ िोनेसे पिले िी उसकी अंहतम यात्रा शरू हुई। जीना
चािती थी वो पर अब एक बेजान गुहडया बनकर रि गई,,,,,,,,,,,,
रोज़ मरती हजन्दगीमे घटती अत्याचार की घटनाओं से कदल
दुिता िै,,, कया िाँसी इन घटनाओको रोक सकती िै,,,,,,,,, िर कदन नई
घटनाओंका राजकारण बनाया जाता िै। न्याय व्यवस्था अपनी तरिसे
रटप्पणी देती िै, पुहलस अपने काम में सिम िै ये बता रिी िै। "कया करे
अबला " उसे तो घरसे हनकलना िै,,,,,,,,,, िौि पैदा िै िर कदलमे। …।
पुरे समाजकी मानहसकता बदलनी िोगी, िर पुरुर् को ये
जताना िोगा की स्त्री उसके साथ सुरहित रिेगी,,,,,,,,,,,,,, िर पुरुर् बुरा
निीं िोता, बुरी िोती िै उस समयकी मानहसकता,,,,,,,,, इस मानहसकता
का अगर िम अंत कर पाए तो शायद,,,,,,,,,,,,,,,,, किर एक सुघरटत

समाज बन पाएगा। …………दुहनया उहम्मदोपर चलती िै।

20

sept.........
===============
दूर नभाच्या त्या टोकावर, एक अनोळिी तारा हनिळतो ….
मनाचा िळू वार तळ िणात गढू ळतो …….
अभद्र हवचार नको म्िणता तवंग बनून रिातात ………….
आलबेल असल्याची िूणगाठ मन स्वतःशीच घालत…
अन हनद्रेच्या कु शीत अलगद हवसावत ……
============
कदशां मावळती हिहतजावंरती …क़ोमेजती हि ककरण िु ले
……
गुज मनीचे सांगाया का पूणा चंद्र हि आज कदसे ………
=========
चंद्र माझ्याच अंगणात िोता ……
पण तारे मात्र नािूर् िोते ………
मी का बरं ताऱ्यावर हचडावं ………?
जेंव्िा चंद्र हि माझ्यापासून दूर चालला आिे …
==============
हनसगा आहण माणूस यांचं नातं जेंव्िा जुळत तेंव्िा मैत्रीचा एक
सुंदर राग तयार िोतो. हनसगााच्या हजतके जास्त जवळ जाऊ हततकी
त्याची मनमोिक रूप पिाता येतात, अनुभवता येतात. हनसगााचं प्रत्येक
रूप माणसाला शिाणं करून सोडत. का द्याव, काय द्यावं याचं भान देत

…………हिरवीगार सतेज पान आपला उत्साि देऊ करतात, सळसळ ता
वारा उमेदीन कदशा दािवतो …. हनळ आकाश मन हनरभ्र, अथांग
ठे वायचा सल्ला देत, प्रसन्न्ता आहण िास्य हि तर िु लांची मक्ते दारी
…………मानवाने मानवावर प्रेमाचा वर्ााव करावा …मतभेद. िेवेदावे
याना हतलांजली हमळावी ……माणुसकीचे नवे बीज अंकुरावे
…िाच असतो पावसाचा संदश
े ! वृिाची सावली, वेलींची लवहचकता
…………. एक ना अनेक …हनसगााकडू न हमळणारे अनेक ईशारे …. पण
िाच शांत हनसगा जेंव्िा बेभान िोतो तेंव्िा मात्र िा:िाकार करतो..... 14
===============
उगवता सूया म्िणजे पूवा कदशां,,,, हत्रकालबाहधत सत्य!, पण
माणसाच्या मनातंला आनंदाचा सूया जेंव्िा उगवतो तेंव्िा त्याला एक कदशा
नसते तो आठ हि कदशाना हततकाच प्रकाशमान िोतो.
उगवता,

माध्यान्िीचा,

या

अवस्था

नसतातच

……………नािी का?
============
जसा िा सूयाप्रकाश कदवस उजाडताना माझ्या सोबत
असतो,,,,,
तशाच तुझ्यां आठवणीिी माझ्या सोबत असतात,,,,,,,,,
जीवनाची संध्याकाळ िोताना, प्रकाश हवरून जाइल,,,,,,,,
पण आठवणी मात्र हचरं तन असतील,,,,,,,,,,,,, 12
==========

कधी कधी असिी िोतं तोंडावर मनुष्य हनयंत्रण ठे वतो पण
अंतःकरण मात्र हपळवटून हनघत. उमटलेल,े , पण न कदसणारे ओरिडे
भरून यायला काळ िूप जावा लागतो...... 11
============
श्रावण मनावर रुं जी घालत अलगद पसार झाला आहण
भाद्रपदाचे आगमन झाले ……
येणार येणार म्िणताना तो आता अगदी वेशीवर आलाय
……आहम्ि सारे च वर्ाभर त्याची वाट पिातो आतुरतेने …...... त्याच्या
स्वागताची तयारी, आरास. सजावंट, नैवेद्य काय करू हन काय नको.....
देव पाहुणा येतोय …ककती सुंदर कल्पना …घरी दारी सारी लगबग
……. पुढ्चे चार कदवस त्याच्यासाठी रािून ठे वलेत.............
=============
अन्तःकरण दुसऱ्याचं तेंव्िाच समजत जेंव्िा त्याच्या दु:िाची
सिसं वेदना आपल्या डोळ्यात पाणी आणते …सांत्वनाची चार िु ले, चार
शब्द म्िणून आपण समोरच्या पुढे टाकतो, िरं च का आपण त्याचं सांत्वन
करतो,,,,,,,,, 4 sept
============
जगातील सुंदर मैत्र तेंव्िाच बनत जेंव्िा ……
ते तुमचा िात धरून चालू लागत आहण तुम्िी …….
एका अिरानेिी हवचारात नािी का …? ककवा कु ठे ? 3 sept
=========
माणसाचं मन त्याच्या डोळ्यातून प्रतीत िोतं …डोळे िूप
कािी सांगतात. कािी व्यक्ती त्यांच्या शांत डोळ्यातून अथांग

डोिासारख्या भासतात. कािींचे डोळे म्िणजे भावनांचा उसळता
मिासागर, कािींचे डोळे नंदादीपासारिे शांत …न बोलता बरं चस
सांगणारे . कािींचे िोडकर, हमश्कीलीचे िेळ करणारे …कािी डोळे
आपल्याला नजरे तून एक आश्वस्त भाव दशावतात, संभार्ण जास्त सुकर
िोते …… कािी डोळे म्िणजे समाधानाची िु लती पुष्प ……आहण कािी
जादू करणारे ................ 1 sept
==================
दोन देिांची मैत्री जरूर िोते पण ……….
दोन मन जेंव्िा आप्त िोतात तेंव्िा …….
िर प्रेम हनमााण िोतं........... 31 aug
=============
August 30, 2013 ·
परवा कपाट साि करता करता बरीचशी जुनी पत्र हमळाली,
ती वाचता वाचता मी त्यात िरवून गेल,े मग मनातं हवचार आला स्व
िस्तािरात हलिायची पत्र आता िरं च आपण हलहितो का? एक काळ
असा िोता कक 'पत्र 'िे संदश
े विनाचं एकमेव साधन िोतं …,,, आपल्या
माणसाला हलिलेलं पत्र …क़ाय नसायचं या पत्रात रुसवा, प्रेम, तक्रार,
काळजी, समजावंणी, बतावणी ………पत्राने भेटण्याचे कदवस िोते
ते................
हि बोलकी पत्र समोरच्याला आपलंस करून टाकायची.
त्यातहल अिर समोर येऊन िसवायची, रडवाय ची, त्या अिरांना,
पत्राला, हलहिणाऱ्या च्या िाताचा सुगंध असायचा …बन्द पाककटातून

काय काय पाठवता यायचे …नोटा, िु ल कल्पनािी करता येणार नािी
अशा गोष्टी जायच्या,,,,,,, पण, मित्वाचे म्िणजे आशीवााद आहण प्रेम.
नेिमी येणारी एकाच व्यक्तीची पत्रे हि त्या अिरांच्या
वळणावरून त्याची मनहस्थती सांगत. सुंदर िस्तािरातील पत्र, अन
त्यातून ओघळणाऱ्या भावना …असे पत्र िातून सोडवत नसे……….
काळजीची पत्रे मनाला बेचैनी आणत, सवा आलं बेल समजल्यावर जीव
भांड्यात पडायचा. पत्रांची वाट पिाण िा छंद िोवून बसायचा
………डाककयाला मानाचं स्थान िोतं ……….
सरिद्वर लढणाऱ्या सैहनकांसाठी, घरची ख्यालीिुशाली
कळण्याचा िा हृदयस्पशी मागा िोता ……………आता कोण हलहित
कोणाला पत्र, स्व िस्ते …क़ाळ पुढे चाललाय............................
===============
August 26, 2013 ·
जगता जगता जीवन संपत.....
मरण कािी येत नािी ……
तिान भागता भागत नािी …
पाउस मात्र रजा घेतो......
नाठाळ झोप िेळ करते …
कदवसालािी जाग येते ……
स्वप्नांची सजलेली पालिी मात्र ……

तशीच ररकामी पडू न रिाते.......
==========
August 24, 2013 ·
आभाळाचा रं ग ………
पाण्याचा रं ग ………
पावसानंतर च्या जहमनीचा रं ग …………
…असतो का मनाचािी रं ग ……………?
असो कोणतािी कसािी ………………
पण समाधानाच्या छटा मात्र त्यात नक्कीच असाव्यात...
===============
August 24, 2013 ·
िर िेत्र में परचम लिराती वो ।सकदयोसे अपने पररवार, अपने
लोग और अपने देश की मजबुहतको अपने िाथोसे बांधती वो …. पर आज
की घटती घटनाए मन हवचहलत करती िै | एक सभ्य देशके हलए यि
शमानाक बात िै |
=============
August 23, 2013 ·
चािा था, वशमे करू 'कल' को....................
यिाँ, आजभी िाथोसे दूर हनकल रिा िै.........

===========
'दयाळू '' असणं िे' बरोबर' असण्यापेिा जास्त मित्वाचं आिे,
कारण कधी कधी माणसाला चातुयापूणा संभार्णापेिा काळजी घेणाऱ्या
हृदयाची जास्त गरज असते …
============
August 22, 2013 ·
श्रावण संपतो उन्िाची हतरीप िळू िळू वाढत जाते आहण
हनसगाातील अजून एक जादू समोर येते …'िु लपािरू '!
हपवळ्या काळ्या, हनळ्या रं गांवर हचमुकल्या निीची पिरण
असलेली हि इवली इवली हवमाने बागेतून ककवा माळावर उडताना ककती
सुरेि कदसतात ………. त्यांचं ते िु ला िु लावर बसणं सुरेि हगरकी घेऊन
परत पहिल्या िु लांवर येणं …. नाजूक मिमली पंिांवरची ती सुंदर निी
जणू िारावारचं कोरीव काम … कोणाची तारीि करावी तेच कळत नािी.
प्रत्येक िु लपािरू वेगळे त्याची निी वेगळी …देवाने हि कलाकु सर
करताना िूप वेळ घेतला असावा. , याना पािताना आपली नजरबंदी िोते
………डोळे यांच्यावरून िलत नािीत.
संध्याकाळ िोता िोता हि िु लपािरे जशी हवरघळू न जातात
……पण रात्रीच्या प्रकाशात चांदण्यांच्या पावलांनी परत िोलीत येतात
…त्यां चा भास संपत नािी य़ा भासातून वाटते सकाळ लवकर व्िावी
आहण परत आपण त्यांच्या पाठलागावर जावे …मन मात्र त्यांच्या
स्पशाासाठी आसुसलेलं असतं....

================
August 21, 2013 ·
कािीिी असत्य पचवता येत, पण ' मृत्यु ' िे सत्य पचवायला
मात्र अवघड जातं. एक दु:स्वप्न मनाचा पापुद्रा सतत कु रतडत रिाते
…हतच्यातुन आलेली मी, हतच्या शेवटच्या आजारपणात हतच्या
स्पशाासाठी, ओळिीच्या हुंकारासाठी, संवादासाठी हजतकी अधीर िोतं
िोते हततकीच ती मात्र अहधकाहधक िोल डोिात जात िोती
………कणाकणाने मी हतला त्यात पडताना पाह्त िोते ……हतच्या
जाहणवाना िाताळत िोते. मौनालािी अथा असतो …पण इथे..... मौन
अथािीन झाले िोते ……स्पशााचा प्रहतसाद िीण िोत चालला िोता ….
सवा भिक काळाने घातलेली झडप ………एक नातं नजरे समोर अंतधाान
पावल !!
=============
August 19, 2013 ·
श्रावण सरीतील एक थेंब िळू वारपणे ओघळलेला ……
मनाच्या चशपल्यात थेट जाऊन लपलेला.......
=========
August 16, 2013 ·
आयुष्याचा एक एक िण पुढे सरकत असतो. काळ कु णासाठीच
थांबत नािी आजचा कदवस संपतो न संपतो तोच अंतमान उद्याचा हवचार
करू लागत ………. प्रश्न, आशा, इच्छा यांचं तोरण दर नव्या कदवशी

मनाच्या दारावर बांधल जातं ……पडणारे प्रश्न आपल्याला उत्तर देतातच
असं नािी …. पण आपण मात्र प्रश्न हवचारत राितो. अगहणत !…प्रश्न
कधी आपल्यासाठी असतात तर कधी दुसऱ्यांसाठी. अपेिा असते उत्तर
आपल्या मनासारिं हमळावं …आपल्याकडू न आहण दुसऱ्या कडू निी ……
इच्छा, आकांिा, स्वप्न िूप असतात सवा पूणा थोडीच िोतात,
पण म्िणून आपण आशा करायचं सोडतो कु ठे ……आशेवर तर जगतो. या
आशा, अपेिा स्व कडू न कमी आहण दुसऱ्या कडू न जास्त असतात
…………य़ा सवााना घेऊनच प्रवेश िोतो स्वप्नांच्या दुहनयेत …Dreams
unlimited ……या स्वप्नात आपण बुडून जातो, हि स्वप्न िरी
वाटायला लागतात, जगण्याचा श्वास बनतात पण पण कु ठे तरी कािीतरी
सुटत, रं ग किके पडतात ……. स्वप्न िळू च हनसटू न जातात ……स्वप्ना
नच्या आभासी दुहनयेतून आपण वास्तवात येतो ………
परत नव्या आशा, नव्या इच्छा आहण नवी स्वप्न पिाण्यास सज्ज
िोतो...
==============
August 13, 2013 ·
कािी व्यचक्तशी साधलेला संवाद िा वृत्तीतील प्रसन्नपण
थंडीतल्या उबदार सूयप्र
ा काशाची ककवा शीतल चांदण्याची बरसात करून
जातं........
==============
August 13, 2013 ·

ये भी एक ररश्ता िै ….
हजसमे कोइहभ ररश्ता निी िै.............
==========
August 12, 2013 ·
संध्याकाळ संपता संपता …
नजर अहधकच अंधुक झाली ……
वाट पाहून तुझी …
मनीची िंत बोलू लागली ….
तू माझ्यासाठी आकदव्तीय आिेस ………
पण सख्या मलािी हृद्य आहण भावना आिेत.
=============
August 7, 2013 ·
प्रत्येकाचीच असते का एक कथा …… घडलेली हबघडलेली,
समथा असमथा, िळू वार, हपचलेली. हत्रकोनाच्या तीन कोनांसारिी
…………कक़ वतुाळाच्या नसलेल्या कोपऱ्या सारिी? हि कथा तो
कणाकणाने रोजच जगत असतो. एक रटब …………आहण पुढे त्याची
अनेक रटबे. …. कधी वर तर कधी िाली …रे शा बनत जाते
……..............

याच रे घल
े ा येऊन हमळतात अनेक बारीक रे घा,,,,,,, काळ्या पांढऱ्या, रं गी-बेरंगी, सुिावणाऱ्या -दुिावणाऱ्या ……. तयार िोतो
आयुष्याचा कॅ यालीडो स्कोप ……म्िटल तर िक्त रे र्ा नािीतर सुंदर निी
!!!!!
============
August 6, 2013 ·
िणात येते सर सर हशरवे िणात किरुनी ऊन पडे ………….
पावसाचा श्रावणातला मनमोिक िेळ !! िा िेळ मन ररझवतो
सतत नवं घड्त असतं, आर्ाढाची संतत धार कमी िोते, मनाचं मळभ दूर
िोतं आहण सूयाप्रकाश िसत नाचत दारात येतो ……य़ा सूयाप्रकाशात
पाउस पडतो ना वाटतं हिऱ्या मोत्यांच्या माळा घरं ग ळ त िाली
येतायत..... झुडपांच्या हिरव्या पानावरून ककरण परावर्पतत िोताना
वाटतं जणू पाचूची बेट …………आहण श्रावण सरता सरता हपवळी
हनळी िु लपािर हनसगा अजून सुरेि बनवतात ……. िा श्रावण
सगळ्यांसाठी आनद आणतो, गोडाधोडाची रे लचेल असते, सण आहण
सुट्ट्या यांची बट्टी असते. व्रत वैकल्य, पूजा अचाा, मंगळागौर साऱ्यांचा
िे र असतो …. थो ड्कयात प्रत्येकासाठी एक छान गाठोड असतं.
हनसगााच, प्राण्यांचं, व्रतांच, मेंदीचं मित्व सांगणारा महिना, हप्रयाहवण
उदास िोणारी सिी ………झुल्यावर झुलत त्याच्या आठवणीत रमून
जाते.................
===========

August 3, 2013 ·
आयुष्याच्या या लांबच लांब उं च सिल रस्त्यावर अनेकानेक
वळणं येतात, चढ उतार असलेली, सुंदर, नागमोडी …………आहण याच
वळणावर ककतीतरी जणं भेटतात …िसणारी, िसवणारी, मुसमुसून
रडायला लावणारी, भक्कम आधार देणारी, आपले िळवे िण जपणारी
……………………………
याच वळणांवर कािी जण भेटतात सुंदर सुवाहसक िु लांच्या
ताट्व्या सारिी,,,,, मनाचा कोपरा सजवणारी …कहधतरर मनाच्या
मिमली कप्प्यात कायमची वसणारी …
आधारवड बनून सावली देणारी,,,,,,,,,,,,,,,,,, या साऱ्यांच्या
बरोबरचा प्रवास िसत िसवत करायचा. िीच तर िरी मैत्री !!
==========
August 2, 2013 ·
माणूस िा सामाहजक प्राणी, कळपाने रिाणारा, कु टुंबात
रमणारा, मैत्रीचे गोडवे गाणारा …अगकद िरं ! पण माणसात राहून तो
कधी कधी चलहबचल िोतो …त्याला िवी असते एक छोटीशी जागा
space जी त्याला स्वतःलाहि िवी वाटते …आहण ती आपण दुसऱ्यालािी
द्यावी अशी त्याची प्रामाहणक इच्छा असते ……
जगात नािीतरी सगळे च अशाश्वत आिे, रोज कािीतरी घडतय
हबघडतय …या सवाा बरोबर आपले भाव हवचार बदलत असतात
…मनोमन इच्छा असते चांगल्याची पण मन मात्र आधी वाइटाचाच

हवचार करते ……अशावेळी वाटतं िूप कािी तरी चांगलं घडावं …आहण
अशावेळी वाटतं एकट रिावं ………ऱोजचे येणारे नवीन अनुभव
तपासावे,,,,,,,,,,,,, कधी त्यांचा आनंद घ्यावा ……माझे आहण िक्त
माझेच असे िे िण,,,,, या िणांशी िसावं, बोलाव, िेळावं न जाणो या
एकटेपणात ककती तरी उत्तर दडली असतील.
==========
August 1, 2013 ·
हनरोप कसला माझा घेता, जेथे राघव तेथे सीता ……असं
म्िणून सीतेने रामायणातला हनरोप टाळला ………तरर हनरोप िा एक
हृदयद्रावक, संवेदनापूण,ा हजवघेणा असा सोिळा. िा सोिळा कमी जास्त
प्रमाणात आम्िा सवांच्याच आयुष्यात येतो..........
हनरोप दोन व्यक्तीमधला,, हनरोप व्यक्ती आहण कु टुंब यातला,
हनरोप अनेकांनी घेतलेला एका व्यक्तीचा,,,,,,,, प्रत्येक हनरोपाच्या तऱ्िां
वेगळ्या, स्तर वेगळे पण भावना मात्र कमी जास्त प्रमाणात हतच ताटातुटी
ची …
दोन व्यक्तींमधला हनरोप …जर िे एकमेकांच्या िार जवळचे
असतील तर िरं च कठीण असतो. एकमेकांचा हनरोप घेताना संपूणा
भावहवश्व दुिावलं जातं ……………घालवलेले िण, जगलेली आहण
जागवलेली साथ सोडताना मन व्याकु ळ िोते, मनाला वेदना िोतात ……
आहण िा हनरोप जेंव्िा कायमचा असतो न तेंव्िा तो कसा
द्यावा आहण कोणी कोणाला द्यावा िा प्रश्न छळत राितो …गुंतलेली दोन

मन एका हनरोपाने दूर जाउच शकत नािीत. नाजूक नजाकतीचा िा
हजवघेणा हनरोप घेणं िार कठीण.......
==============

July 28, 2013 ·
कािीवेळा इतर देशातल्या तरुण हपढीकडे पिाताना लिात
येत, यांचं जीवन जगण्याचा छापील साचा नािीये. हि हपढी आपलं आयुष्य
उभ करतेय पण पण भरपूर स्वातंत्र्य घेऊन, वेगळ्या वाटा शोधायची,
चोिाळायची याना मुभा आिे. आपलं स्वातंत्र्य जोपासत प्रत्येक जण घडत
आिे. िे घडणं हबघडल तरी समाज त्यांच्याकडे सिानुभूतीने बघतो,,,,,,,,
िे अमुकच चांगलं आहण ते तमुकच वाईट......... असं कािी नसाव. प्रत्येक
मानवीय जगण्या कडे आपल्यालािी माणूस म्िणून मोकळे पणाने पािता
यायला िवे........
===============
July 26, 2013 ·
मानवी हजवनातं नेिमीच अपूणाता असते आहण त्या अपूणातेचं
दुसर नावच हजवन असतं. जीवनातंले कािी िण... िळवे...
जपलेल.े ............... या िणांची बीज रोवलेली असतात मनातं
िोलवर...... अंकुरून आली तरी ते अंकूर िुडून टाकायचे........... नािीसे
करायचे.. मनाचा आवेग थोपवून हजवन पैलतीरी सुिरूप न्यायचे.
===========
July 25, 2013 ·

धुपाची वलय, उदबत्तीचा सुगंध, लामणकदव्यातील मंद तेवती
वात यात सरहमसळलेला अनेक िु लांचा सुगंध,,,,,,,,,,,, या सवांचा हमश्र
सुवास................ आपण त्याच्या समोर आपोआप नतमस्तक िोतो आहण
एक अनाहमक अदृश्य नातं तयार िोतं !!
==============
July 24, 2013 ·
आपल्या आयुष्यात येणारी नवीन माणसं हि कहवते सारिी
येतात.......
पण म्िणून जुनी माणसे मागे सारता येत नािीत.......
िी जुनी माणसं मुळािरांसारिी असतात...................
शेवटी कहवता वाचताना मुळािरांचीच गरज लागते..
==============
July 22, 2013 ·
कधी कधी एकट रिाणं िूप कािी हशकवून जातं.....
माझ्यातली मी ओळिणं जास्त सोप िोतं. आत्म कें कद्रत िोवून आपणच
आपल्या कडे पिाताना आपले गुण दोर्, उणीवा नेणीवा ठळकपणे समोर
येतात........... अशावेळी स्वता:ला ककतीिी वाचनातं बुडवल तरी मनाचा
तळ ढवळू न हनघतो..... आहण पुस्तक आपोआप बाजूलां िोतं......
मनाचा

उत्कटपणा,

त्याचे

ताण,

त्याची

हनरागसता,

तापटपणा, हनभीड वृत्ती सगळं सगळं घुसळू न हनघत...... वर आलेल्या
लोण्यासारिं...... याचा स्पशा िवासा तरीिी नकोसा वाटतं राितो.
हजवनातं िार कािी नाटकीय घडलय ककवा घडतय असं नािी...... पण
साध्या साध्या प्रसंगातून आपल्या आयुष्याचा लेिा जोिा पिाता येतो...

जीवनातंली पाहिलेली अनुभवलेली िसवी, नकली रूप दुरून पिाता
येतात. गहणत मांडता मांडता अहधक उणे मोजदाकदच्या पलीकडे
जातात......
==================
July 21, 2013 ·
लिानपणची बाहुली.....
हनळे डोळे अन जावंळ भुरे.....
स्वप्न हतचे पिाताना...
डोळे अलगद हमटले.........
हतच्याच ध्यासाने मन सैर भैर झाले....
एका िाती बाहुली आहण एका िाती आसवे....
===========
July 21, 2013 ·
सागराची हनळी स्पंदने मन मोिवून टाकतात...... पण िक्त
दुरूनच....
िोल िोल गेल्यावर मात्र आपल्या रौद्र रूपाने मन कं हपत
करतात..
============
July 20, 2013 ·
आपल्या वस्तू सोयीस्करपणे हवसरणे...
हि त्याची जुनी सवय....

. पण कधी कधी तो.....
हजवंत वस्तूिी हवसरतो.....
श्वास घेत ती हजवंत वस्तू...........
त्याची वाट पिात असते......
आहण त्याच्या िे गावीिी नसते...
============
July 18, 2013 ·
पानगळीचा ऋतू सुरु िोतो आहण झाडाची पान गळायला
लागतात …. कधी दिा पाच, कधी एक दोन, कधी अगणीत. मनातंली
हपकली पानहि अशीच गळू न पडतात आहण मन परत नव्या ताजया
पानांचा संभार झेलण्यास िोते.
रुतुमानाने िोणारे बदल जसे आपल्या हितासाठी असतात
तसेच स्वत: मधे के लेले बदलिी सुिावि असतात.
============
July 14, 2013 ·
आपण सगळे च आपलं मागे सुटलेलं बालपण परत अनुभवण्यास
उत्सुक असतो …. पण ती संधी परत हमळण्याची शकयता कठीण …
बालपणात डोकावून पिाताना एक मात्र जाणवल आपल्या कडे प्रश्न िूप
िोते …. आहण त्यांची उत्तर देणारी माणसंहि िूप िोती ……. पडलेले
प्रश्न घेऊन त्यांच्या कडे जाताना एक हवश्वास िोता … आहण तो नेिमीच
साथा ठरला. हि उत्तर हमळवताना िार कष्ट पडले नािीत … उत्तर पटपट
हमळत गेली …………

शाळे चं अंगण सुटल आहण हवश्वहवद्यालयाच्या पटागणात प्रवेश
करताना आयुष्यात आणिी नवीन माणसे आली …. प्रश्न वाढत गेले ….
पण यावेळेस……… कधी उत्तर लगेच हमळाली, कधी नाकारली
गेली,,,,,,,,,,,
कधी धुत्कारली गेली,,,,,,,,,,,, आता प्रवेश िोतो जीवनाच्या
हवश्वाङ्गग्णात

…………

नवे

लोक,

नवीन

नोकरी,

नव्या

जबाबदाऱ्या,,,,,,,,,,,, प्रश्न इथेिी िोतेच पण उत्तर शोधून काढावी
लागतात

………न

थकता,,,,,,,,,,,,,

आपोआप

कािीच

हमळत

नािी,,,,,,,,,,,,,, ररगण वाढत जातं,,,,,,, अजून मोठ,,,,,,,,,,,,, मैत्री, नातं,
संसार, घर,,, जबाबदाऱ्या अजून वाढतात पण आपल्या साथीदाराच्या
सिवासात त्यांचं ओझ िलक करता येत,,,,,,,,,,,,,,,,,,
तुमच्या ररगण किा अजून रुं दावतात,,,,,,, येते तुमच्या पुढे
एक नवीन हपढी,,,, नवी आव्िाने घेऊन,,,,,,,,,,,, परत प्रश्न तुमच्याकडे
असतात,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, उत्तर मात्र त्यांच्या कडे ……………
============

July 10, 2013 ·
हलहिता हलहिता शब्द हि कधी अनाथ िोतात …
लेिणीची साथ सोडू न रटबांकडे जातात …
=============

July 10, 2013 ·
शब्दांचे पिी मी ककतीिी उडवले तरी
तुझ्याच अंगणात ते उतरतील असं थोडंच आिे …
हन:शब्द िोवून कदाहचत जातीलिी ते …
दूरदेशी उडू न,,,,,,,,,,,,,,
================
July 9, 2013 · Mumbai ·
आयुष्य म्िणजे एक सतत चालणारा िेळ आिे. कु ठला म्िणावे
प्रश्नच आिे. …. कारण सगळ्याच िेळात चीटींग आिे …पिावे हतथे
रडीचा डाव आिे. आयुष्य पण आपल्या बरोबर चीटींग करत असते …
कधी डाव, कधी उजवं … … दान कसं पडेल यावर सगळं अवलंबून ……
मला मात्र सापहशडी िा आयुष्याशी हमळता जुळता िेळ
वाटतो …. एक असा िेळ हजथे तुम्िी हशडी चढू न वरती जाता …. पण
सापाच्या घरात गेलात कक त्याच्या घशातून िाली …लडिडत, गडगडत,
गुदमरत. (चडफ़डत )
आयुष्यात असाच साप आहण हशड्य़ाचा िेळ चालू असतो …
…दान चांगलं पडतं, मोठ्ठी हशडी हमळते आहण यशाच्या हशिरावर पटकन
चढता येत, पण दान मनाजोगत पडत नािी ……. डोळे झाकू न घर
मोजावी …. एकच िक्त एकच घर चुकतं आहण आयुष्य सापाच्या तोंडात
जातं ! परत एकदा िातात िासा घ्यायचा दान टाकायच, जीवन
संपेपयंत,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

नेमक, पाहिजे ते दान पडायला काय बरं करावं लागत असेल
…
============
संध्याकाळ झाल्यावर िु लपािरे अलगद हवरून जातात ….
अंधाराच्या िोल िाईत दडू न जातात ……………
पण कदवस उजाडल्यावर मात्र ………….
रांगोळीच्या ओळी अलगद उमटवतात…
==========
July 7, 2013 ·
उठू न मेघांच्या मऊशार दुलईतून…….
डोकावत चाफ्याच्या पांढऱ्याशुभ्र झाडामागून …
तो ऐटदार पावल टाकीत आला …….
आहण जांभळ्या नभीचा राजा झाला …
============
July 6, 2013 · Mumbai ·
माळावरची ओंजळभर िु ल पािरे
इथून हतथे उडत असतात वाऱ्या बरोबर
आपणिी ककती सुंदर आिोत …

सांगत असतात िरोिर ….
==========
July 5, 2013 · Mumbai ·
नात्यातला गुंता आहण गुंतलेली नाती
नात्यातला सोिळा आहण सोिळ्याहतल नाती
नात्याची वीण हि घट्टच घालायची
उसवलेली मात्र अलवार जोडायची
नातं जोडताना जुळवून घ्यावं लागत
नुसत्याच शब्दांनी का गोन्जारायचं असतं …
नातं म्िणजे का नुसत्याच चौकशा ….?
आपुलकीने प्रेमाने बांधायच्या नात्याच्या कदशा
भांडणातला राग अन रागाचं भांडण हवसरायचं असतं
पूणाहवराम देवून ते संपवायचं असतं …
प्रेम आपुलकी हजव्िाळा यांनी बनत नातं …
रक्ताच्या पातळ पणालािी घट्ट करतं नातं …
कौतुकाचे चार शब्द अन सांत्वनाची चार िु ले,
उधळू न का संपते नात्याची व्याख्या
मायेच्या शालीचं पांघरूण घालूनच सुरु िोते नात्याची कथा
…
============

July 4, 2013 ·
पाउस यावा यावा असा पावसाचा इं तझार करणारे आम्िी …
पण िा इं तझार कें व्िाच संपलाय आहण िा पाहुणा आता चांगलाच जम
ठोकू न बसलाय. िरं तर पाउस एिाद्या बहुरूप्यासारिा आता येईल
म्िणताना डोळ्यापुढून नािीसा िोतो तर आकाश हनरभ्र असताना िोडकर
मुलासारिा अचानक धावत येवून िो घालतो.
पाउस आला कक जहमनीवर पसरते हिरवी जादू …. हि हिरवी
जादू पिाताना आहण पाउस अनुभवताना मन बेभान िोतं,. वाटते या
जादुई दुहनयेत हवरघळू न जावे …डोंगर, दऱ्या त्यातून कोसळणारे धबधबे,
पावसाचा हझम्मड स्वर, िाली झुकलेले काळे मेघ … पाउस बरसतो….
हिरव्या पोपटी झाडांची अनेक लोभसवाणी रूप दािवत, असं वाटते
धुकयाच्या हझरहझरीत ओढणीतून आपण समोरचं दृश्य पिातोय …
पायािालचा मिमली हिरवा गाहलचा अन वरचा सातरं गी पूल.
आर्ाढातला पाउस सतत धार लावतो मन उदास िोतं,
आठवणी दाटू न येतात िऴवं मन उगीचच मागे वळू न पिात आहण
आठवणीत चचब हभजून जाते … श्रावणातला पाउस मात्र लाडका िोऊन
येतो … येता येता स्वछ धुतलेल्या सुयाालािी आपल्या बरोबर घेऊन येतो
आहण लपाछपी िेळत आपल्यावर सणांचा वर्ााव करतो.
सुिद आठवणीबरोबर पावसाच्या दुि:द आठवणीहि असतात.
या िचवणाऱ्या आठवणी नको नको म्िणता मागून येतात आहण सप सप
वार करतात … कोसळत्या पावसात जिमा धूवून हनघतात आहण मग
िळू च िपली धरते …

हनसगााची सुंदरता वाढवणारा िा पाउस जणू हचत्रकार िोवून
आपल्याला िवे ते बदल करतो, मजा करतो … रं ग हि त्याचेच, कुं चलाहि
त्याचाच, पाणीिी त्याचेच …. कु ठे हिरवे गाहलचे तर कु ठे रस्त्यावर
िु टभर िड्डे. पाउस नवा धडा हशकवतो, नवी नाती हनमााण करतो … ती
रटकवायची मात्र आपण ………
==============
July 3, 2013 · Mumbai ·
कदव्यापाशी लावलेल्या समईचा िा इवलासा उजेड …….
िु लांनी सजलेल्या देवावर उजेडाचा छोटासा कवडसा धरतो
…
आहण त्या इवल्याश्या उजेडात देव्िारा प्रसन्न िसतो
================
June 28, 2013 · Mumbai ·
इहम्तिान कक घहडया तो िर पल िर कदम पर िै … ऊनसे
बचना चाह्कर भी िम निी बच सकते … कया करे अब आ्तसी िो गयी
िै … डरते िै, हगरते िै, पर हगरकर किर संभलते िै ……
==========
June 28, 2013 ·
ररमहझमत्या पावसातून…
कडेकपारी आहण डोंगर माळातून ……

इवल्या इवल्या रानिु लातून …….
पावसाच्या थेम्बातून ……
वाऱ्याच्या घुमण्यातून …….
िळाळत्या झऱ्यातून …….
शोधते आिे … तुझीच साथ …
===========
June 27, 2013 · Mumbai ·
िण तुझे माझे
अत्तराच्या कु हपतले
सुवासाने भारलेले
शब्दांनी ओथंबलेले …
============
June 25, 2013 · Mumbai ·
स्त्रीची अनेक रूप आहण या अनेक रूपातील सगळ्या
घरादाराला तृप्त करणार, अनाकद काळापासून चालत आलेलं एक रूप
म्िणजे "अन्नपूणाा" ……स्त्री हि अनाकद काळा पासून आपल्या कु टुंबाला,
नातेवाईकाना, शेजा ऱ्याना िाऊ -हपवू घालत आली …,, िौशीने, प्रेमाने,
आनंदाने ………एक काळ असा िोता कक हतच्या कडे स्वयंपाकासाठी
लागणारी साधन अपुरी िोती …जी िोती, त्यात शारीररक कष्ट भरपूर
िोते पण िे हतने िसत िसत झेलले …. कु टुंबाचे मन चजकायचे असेल तर

तो मागा त्यांच्या पोटातून जातो िे ज्ञान हतला उपजतच असावे
……………
आज काळ बदलला आिे. आजच्या स्त्री समोर असंख्य आव्िाने
आिेत आहण स्वयंपाकासाठी लागणारी असंख्य आधुहनक साधने आिेत.
पण वेळेचं गहणत हतला सांभाळावं लागत. कु टुंबाच्या आवडी हनवडी
वाढल्यात प्रांतोप्रांतीचे अनेक िाद्य पदाथा आपल्या जेवणात समाहवष्ट
झालेत. पररपूणा आिाराचं नहवन आव्िान हतच्या समोर आिे ……
डाएटचा बागुलबुवा आिे …… पण या सवाावर मात करत ती उभी आिे
सुिास्य वदनाने ….
============
June 24, 2013 · Mumbai ·
" के शर " जयाची मिती वेगळी सांगायची गरज नािी. त्याचा,
स्वाद, सुगंध आहण रं ग पक्वान्नाची लज्जत वाढवतो.. कािी माणसं पण
अशीच असतात ……. आपण त्याना भेटलेलो नसतो …. पण
आपल्यासाठी त्यांचं अहस्तत्व के शरासारिं असतं … िविवस …. पण
हततकं च मिाग !!!
=======
June 22, 2013 · Mumbai ·
शब्द शब्द जुळवून कधी भावनांचं प्रकटीकरण करावं लागत
…….
कधी शब्द सापडता सापडत नािीत, अहभव्यक्ती साठी …….

कधी शब्द अपुरे पडतात भावनांचं सुरेि हमश्रण करण्यासाठी
….
कधी ओल्या दवात हभजल्या सारिे शब्दिी िळू वार िोऊन
जातात …
गोड, मधुर, मधाळ शब्द आपलेपणाचं नातं जोडतात …
मुके शब्द माणसाला िूप सारा धीर देतात ….
मंद प्रकाशासारिे मनाचा अलगद ताबा घेतात ….
पण शब्द जेंव्िा पेटत्या हनिाऱ्या सारिे अंगावर पडतात तेंव्िा
….
हबच्चार मन कोलमडू न जातं ….
===============
June 21, 2013 · Mumbai ·
कािी मांणस ओळि मोर हपसासारिी जपून ठे वतात. भाबड
मन पुस्तकात मोरपीस ठे वत … एक सुंदर अनमोल ठे वा म्िणून, ते
आपल्यासाठी एक सुंदर आठवण असते, मऊ िळू वार स्पशा असतो …
ओळििी अशीच असते…त्या मोरहपसासारिी … रं गी बेरंगी, नाजूक. ,
मुलायम स्पशी िवीिवीशी वाटणारी ………
June 14, 2013 ·
मोत्यासारिे ओघळणारे पावसाचे तुर्ार ….
नागमोडी वळणांचा ओला रस्ता …

मनातं िक्त मी …. मन पािरू पािरू !!
==============
June 14, 2013 ·
हनसगााच्या बदलत्या रूपा बरोबर मनिी वेग घेते ताल धरते
… ढगांचा गडगडाट, हवजांचा लिलिाट सुरु िोतो आहण आकाशाच्या
जात्यातून पावसाचं पीठ भुरू भुरू िाली येत अवघी धरणी मग आनदाने
िु लून येते …. हनसगााच्या या रूपावर पशु पिीहि आनंदाने वेडे िोतात,
जणू हनसगा त्याना नाचायला लावतो…… हभरहभरणाऱ्या वाऱ्या बरोबर
मनिी हगरकया घेत … या हनसगााबरोबर मनालािी गती येते …….
कधीतरी ऊनपावसाचा पाठ हशवणीचा िेळ चालू िोतो आहण
मग सप्त रं गाचा एक पूल आकाशात कदसू लागतो …… िुणावतो, त्या
हतथे पलीकडे येण्या साठी ……… रं ग, हगरकी, नृत्य, गती, लय हनसगा
एव्िढा आनंदी कधीच नसतो ………
============
June 13, 2013 ·
एिादी गोष्ट मनाच्या िूप िूप आत असते, पण ती सतत
आठवत रिाते, ती तशी का आठवते … लिात येत नािी …. आहण मग
अचानक असा एक चोरटा िण येतो आहण ती कारण मीमांसा आपोआप
उलगडत जाते ….
==========
June 7, 2013 · Mumbai ·

माणसातलं काय ओळिावं तर …. त्याच्या कडे असणार
देवपण … देवत्वाचा असलेला अंश !! िा जर ओळिता आला तर ककती
गोष्टी साध्य िोतील. अवघे जगची हनमाळ झाले …. जसा…. हनसगा
!……. आकाशाकडे पाहिलं तर या आकाशात चंद्र, सूया उगवतात, तारे
लुकलुकतात धुमके तू झपाटतात पण िे उं च उं च आकाश पुन्िा स्वछ िोतं.
आगमन -हनगामनाच्या कोणत्यािी िूणा ते ठे वत नािी … पावसाळी मेघ
येतात, हवजांचा कडकडाट िोतो, पण या उं च आभाळाला त्याचं देणे घेणे
नािी …. ते तेव्िढ्या पूरत गुंतत …………….
आपण का नािी हनसगााकडे पिात …? बरसणारे काळे मेघ
ककती दूर असतात …… पण त्यातून पडणारा पाउस मात्र आपला असतो
… आशेने आपण त्याच्या कडे पिातो …. नातीिी अशीच असतात का?
==========
June 6, 2013 · Mumbai ·
झाड तुम्िी कु ठे िी लावा प रसात, रस्त्याच्या कडेला,
डोंगरमाथ्यावर कु ठे िी …. सावली देण्याचं काम ती इमाने इतबारे
करतात. कािी मांणस हि तशीच असतात, िळण, िु लणं या मूळ उद्देशांचं
पालन तर ती करतातच पण आपल्या सिवासात येणाऱ्या व्यक्तीला
आपल्या मायेची सावली देणे िे काम ती हनरलसपणे करतात
…समाजासाठी कािीतरी करावं ककमान आपल्या चांगल्या हवचारांनी
लोकांचं प्रबोधन करावं िेिी िूप स्तुत्य काम यांच्या कडू न िोत असतं
……

आज एक चांगला हवचार मांडला तर शे पाचशे लोक तो
वाचतील आहण त्यातल्या एकाने त्या हवचाराचे पालन के ले ककवा पाठ
पुरावा के ला तरी त्यातून समाज घडेल …… िीच ती सावली सतत
पडणारी /देणारी …. िरं च समाजालािी अशा डेरेदार वृिांची गरज आिे
………
==============
June 5, 2013 · Mumbai ·
िास्य तेंव्िाच पूणा िोतं जेंव्िा ते तुमच्या मनातून येत, डोळ्यात
कदसत आहण चेिऱ्यावर हवलसत …… तुम्िा सवांच्या जीवनातं असे िसरे
िण येवॊत …
===========
June 4, 2013 · Mumbai ·
आयुष्याला शेवट आिे, ते संपणार तर आिेच … पण
आयुष्यातले सुंदर िण …. ते अहधक सुंदर करता येतील का? िे िण
आपण चांगले जगू शकू का का? मुलायम नाती, मधुर आठवणी आहण
प्रेमळ माणसं अत्तराच्या कु पी सारिी जपली तर िे नामुमकीन नािी.
=============
June 3, 2013 · Mumbai ·
आपल्या आयुष्याला जर पुस्तकाची उपमा कदली तर रोजचा
कदवस एक पान आिे. ना ते पान आपण िाडू शकत ना तो कदवस आपण

पुसू शकत … आपण िक्त एव्िढंच करू शकतो … चांगल्या हवचारांची
सुरेि रांगोळी घालून तो कदवस आनंदी मात्र करू शकतो …
==============
June 1, 2013 · Mumbai ·
एका "चंदनी" दारावर िलके च थाप पडते…. आतून प्रहतसाद
हमळतो मैत्रीचा … कधी कधी उलट िी िोत . दार बंदच रिात . . आहण
मग िा हमळालेला प्रहतसाद , िे नातं , आपण जपण्याचा िु लवण्याचा ,
वाढवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतो . अपेिा असते हनिळ मैत्रीची ,मन
समजून घेण्याची आपलेच , आपल्यातले कळलेले … अन न कळलेले
हवचार जाणून घेण्याची. . िाच तो मैत्रीचा जोडणारा पूल . रक्ताच्या
नात्यापेिा सापेि हवचारांचे एक जाणत मन . आपण शोधत असतो …एक
आश्वासक उबदार िात … जो िातात घेतल्याहशवाय त्याची ऊब
जाणवावी हि साधी अपेिा …
मैत्रीत मन आरशासारिं / इतक … स्वछ िव. त्या मनाची
स्पदन जाणवावीत, असं असेल का हनिळ मैत्रीतलं मन? अपेहित असतं
हितगुज, पण समोर येतो मुिवटा !! मैत्रीतला तो हनव्यााजपणा लोप
पावलाय का? कधी वाटतं या मैत्रीच्या वाटेवर आपल्याला हशडी बंनता
येत नसेल तर … कमीत कमी साप तरी बनू नये. िरं च का मैत्री एव्िडी
तकलादू असते, स्वाथााने बरबटलेली असते? ? नका स्तुती करू… पण
पाठीवर चनदेचे िटकारे िी नका मारू !!

का िा मैत्रीचा वेल गगनावेरी जाण्याआधीच जमीनदोस्त
िोतो? कोणता आजार बळावतो आहण िे मधाळ नातं कडू िोवून "राम"
म्िणत….
===============

April 9, 2013
राग, द्वेर्, िक्क, आहण अिंकार यांची
आयुष्यातून वजाबाकी के ली की
आयुष्य सोन्यासारिं उजळू न हनघत.
==========
April 14, 2013
गंध गंध या िु लांचा
रं ध्रात िा पसरे जसा
स्पशा त्यांचा सांगून जाई
मृदू मुलायम ह्ळू वारसां …
==========
April 19, 2013

समजूतदारपणा म्िणजे नेमक काय …….? तुम्िाला न
आवडणारी गोष्ट, समोरच्याला आवडते म्िणूनिसतमुिाने ती हस्वकारणे
ककवां करणे ककवा िोकार देणे …. ककती सोप आिे ……
===

April 23, 2013

नुसते शब्दांचे िसवे बुडबुड,े स्पशा िोताच िु टणारे ……. िोल
गतेत जाणाऱ्याला सावरणारे अनेक िात …………. शिाण्या साठी
हशकलेला धडा …… हनलाज्जासाठी पालथ्या घड्यावरचं पाणी ……
अंत:करणाच्या चरकातून मोिक शब्दांचं आलं चलबू घालून काढलेला
भावनांचा मधुर रस …………. रोजच्या रोजचा संवाद …. कधी सुिद,
कधी हचडका, कधी आपलेपणाचा, कधी हिणवणारा … अनेकानेक छटांचा
!! या छटा एिाद्या चक्रासारख्या सतत एकामागून एक जात असतात. िे
शब्द मग ते कोणत्यािी भा र्ेहतल का असेना भावनांचा पापुद्रा मात्र
तसाच असतो ……शब्दांच्या जंजाळात भले भले िसतात आहण कािी
मात्र या हवहिरीतून कोरडेच बािेर येतात. िरं च काय आिेत शब्द? एक
अस्त्र ……. कक आधार ……? एक िसवा बुडबुडा …कक भावनेचा
गुंता……….?

==========
April 22, 2013 ·
कधी वाटतं, झोपेत आपण रात्रभर कु ठलीतरी वाट चालत
आिोत. पाय थकू न जातात पण मनाचा शोध मात्र संपत नािी,
काळोिाची चादर अंगावर ओढू न, थकलेली मी पाय ओढत परत चालतच
रिाते, त्या न संपलेल्या वाटेवर. ……
===============
April 21, 2013 ·
राजस, लोभस आहण देिणं व्यहक्तमत्व लाभलेली ती ….
रोजच पिाते मी हतला …….
दु:ि मात्र एव्िढच आिे कक …………
अमावस्येच्या चंद्रासारिी ती पण शाहपत आिे !
==========

April 23, 2013
वर नभी बघताना, एकच तारा चमकत िोता …मोर मात्र
मनीचा, मोर िोवून नाचत िोता ….

=======
April 18, 2013 ·
हवश्व तुझं माझं आहण आपलंच
हचमण चाऱ्याच, काडी काडीने जमवायचं
भुराकन उडू न, अलगद हवसावायचं
एकमेकांसाठी एव्िढच िक्त करायचं
===========
April 18, 2013 ·
कािीजण रुसले ना कक त्यांचा रुसवा दूर करणं थोडं अवघड
असतं … पण तो रुसवा दूर करण्यातील गंमत कािी न्यारीच !!
==============
आज एका अिाट गतीनं आयुष्याचा वारू धावत आिे … या
गतीतील एक असा धागा जो तुम्िाला एकमेकांशी बांधून ठे वतो …
एक अकृ हत्रम नातं, न तुटणार …… अडीच अिरी शब्द प्रेम
… !! प्रेम एक अशी भावना, जी िक्त स्त्री आहण पुरुर् यांच्यातच का
असावी? ? हि भावना भावंड,े आजोबा- नातवंड,े गुरु-हशष्य, आई-मुल,
हमत्र -मैहत्रणी, आपले सख्िे शेजारी यांच्यातहि हततकीच उत्कट प्रेमाची

असावी. पण … कधी कधी वाटतं 'लळा हजव्िाळा शब्दच िोटे कु णी
कु णाचा नािी '
प्रेम िे िु लासारिं नाजूक आहण टवटवीत असाव, शंका-कु शंका
न घेणार, उदार मनान मदत करणार, आपलं म्िणणार. समोरच्या
व्यक्तीच्या मनातील जिमा िळू वार भरून काढणार ………. देवाची
भक्ती िे आपलं त्याच्या वरचं प्रेम.
मला वाटतं देव तेंव्िाच प्रसन्न िोत असेल जेंव्िा आपण िऱ्या
अथााने त्याच्यावर प्रेम करत असू.
प्रेम करताना आपण काय आिोत िे बघणेिी जरुरी आिे
………तुम्िी ककती हनिळ हनव्यााज प्रेम देवू शकता ……माणूस म्िणून
प्रेम करण्यास तुम्िी लायक आिात का? ………… प्रेमाच्या बाबहततील
आपली कताव्ये आहण त्या अनुर्ंगाने आलेली जबाबदारी याचं भान
तुम्िाला आिे का? …………
प्रेमाची हि जयोत तेवती ठे वणे िे आपल्याच िाती आिे …
नािीतर ……………
सकदयोसे बिती प्रेम कक गंगा बिती रिेगी …………
==============

April 14, 2013
कालचक्राच्या पाळण्यातून वाटतं िूप मागे जावं ….
आयुष्यातले नवे पण, परत एकदा अनुभवावे …… जगण्यातील चझग अन
ऊत्साहि नशा ……करतील पल्लहवत मनीच्या आशा …मागे वळू न
बघताना िणभर डोळे लकाकतात ……. पण,,, थकल्या मनाला पट्कन
जाग येते ……आहण ऊत्सािाची नशा िळू िळू ओसरते ……
===================
April 12
चावून चावून चोथा झालेलं वाकय … जग िी एक रं गभूमी
आिे आहण या रं गभूमीवर वावरणारे आम्िी सगळे कलाकार आिोत. िरं च
आपण सगळे च मुिवटे घालून वावरत असतो. जे नािी ते आिे असं
चेिऱ्यावर दािवायचं आहण नेटाने पुढे जायचं. तुम्िी हजतके जास्त
एकस्प्रेहसव्ि समोरचा हततकाच तुमच्या प्रेमात. िे मुिवटे घालून
वावरताना, आपली भूहमका हनभावताना आपण कधी कधी आपल्याला
हवसरतो आहण दुसऱ्याची भूहमका आपली म्िणून जगू लागतो. चेिरा िरा,
कक त्याच्या वरचां मुिवटा …? कधी कधी िे मुिवटे नाइलाजाने घालावे
लागतात. ऑकिसातला एक, समाजापुढचा एक, कु टुंबातला वेगळा,
हमत्रातला वेगळा … अनंत मुिवटे … कणााला कवच कुं डले िोती.
आपल्याला मुिवटे …घरातून बािेर पडताना एक सुरेि हस्मताचा
मुिवटा चढवायचा कक झाली कदवसाची सुरुवात. आहण मग सिाईदारपणे
वठते, एक कदवसाची नाट्यशाळा!! …. गरजेनुसार यात भावनांची

अदलाबदल करायची …हजसका जवाब निी …!३ ६५ कदवसांचा अंक
पुरा …… नव्याला आरं भ ! िरं काय आहण िोट काय …? पण िे सगळं
करता करता एक कदवस असािी येतो ……. एिाद्या अनाहमक आगीने
मुिवटा िोरपळू न हनघतो ………आहण आहण समोर येतो आतला िरा
िुरा चेिरा …………. क्रूर, हनष्पाप, संयहमत, समजूतदार, दयाळू ,
हनगरगट्ट, मनोिारी, गांजलेला ………

===============
April 12, 2013 ·
तुझ्या माझ्यातला पाउस आठवतो तुला....?
कशा आपण हभजत हभजत दूरच्या टेकडीवर जायचो.....
अन जाता जाता रस्त्यावरच्या डबकयातल्या पाण्यात पाय
आपटू न
पाण्याचे तुर्ार अंगावर उडवायचो..........
रागाने बघणाऱ्याला िळू च सॉरी म्िणून पुढे पसार व्िायचो …
ते िसणे, ते हभजणे ते एकमेकीना जीवापाड जपणे..
सार कािी आठवत आता ……
गाणाऱ्या पावसाच्या तालावर िे र धरून नाचायचो...
नाचता नाचता िळू चकन इं द्रधनुच्या पायऱ्याहि चढायचो....

कमानीच्या रं गाना िात लावून टाळ्या वाजवून िसायचो …
जादूभरे ते कदवस हवसरता हवसरत नािीत ………
आहण अजूनिी गाणाऱ्या पावसाची आठवण मनातून जात नािी
…

==============
April 6, 2013 · Mumbai ·
मैत्री कोणाशी करावी..............? तर िु लांशी करावी,
झाडांशी करावी, काट्यांशी करावी, गररबीशी करावी, हनसगा, प्राणी,
मानव सगळ्यांशी मैत्री करावी. हनसगाालािी मन असतं, झाडं तुमच्यावर
प्रेम करतात,, तुम्िी त्यांना वाचवा ती तुम्िाला सावली तर देतीलच पण
अजूनिी िूप कािी देतील. दुसऱ्या ची मने समजून घ्या, आपल्यातली
हचमूटभर गोडी त्याना दया. त्यांच्या हवचारांची भावनांची कदर करा,
दुिऱ्या मनावर िळू वार िुं कर घाला..... हि अनोळिी मने जाणून घेताना
या िु लांचा एक अनोिा गुच्छ तयार िोईल आहण मग िोईल सुगंधाची
उधळण.... मैत्रीचा िा अनोिा सुगंध पसरतच रािील !!
==================
April 6, 2013 · Mumbai

जगात वावरताना कािी वेळां आपल्या मना हवरुद्ध कािी गोष्टी
सांहगतल्या जातात, या आपल्याला पटतातच असं नािी, पण िोतं काय कक
अक्कल गिाण ठे वून गाढवाला सुद्धा आपलं हपताश्री बनवावं लागत. परत
सागणारे जे सांगतात त्यात त्यांचं म्िणणं असतं तुम्िी तुमचं तत्वज्ञान
वापरू नका आम्िी सांगतो तसंच वागा ककवा तुमचं तत्वज्ञान वजा करा. िे
म्िणजे जेवणातून मीठ वजा करण्यासारिं...... म्िणजे माझ्यातला ' मी '
बाजूला ठे वून त्यांनी सांहगतलेला 'मी' 'माझ्यात आणायचा... बापरे धाप
लागली ! ककती कठीण !! असा 'मी' कु ठे सोडता येतो का? ? योग करताना
ककती सुरेि सांगतात कल्पना करा तुम्िी सुंदर बागेत आिात.......... कमा !
रात्रभर लाईट आहण वीजेचं थैमान. चालू िोतं कसली झोप अन कसली
बाग.......... आता बाग नािी कदसली तर चूक माझी आिे का? जे
अतार्ककक आिे ते पटवून घेणं थोडं अवघड आिे...... बघुया जमत का
हजवनाच्या शेवटच्या टप्प्यावर......
===========
April 6, 2013 · Mumbai ·
प्रेम ककणककणणाऱ्या नाजूक काचेसारिं असतं
तडा जाऊन भंगल तरी मनोमन जपायचं असतं
=========
April 5, 2013 · Mumbai ·

अबोला............ जो आपण कोणत्यािी नातेसंबध
ं ात हनकराने
पुढे रे टतो. आजच्या या धकाधकीच्या युगात अनेक आव्िानाना सामोर
जावं लागत. प्रश्न यि म्िणून समोर उभे राितात, िळू वार नाती तुटेपयात
ताणली जातात. चूक कोणाची याचा कोणीच हवचार करत नािी. दरी
आहण दुरावा दोन्िी वाढत जातात, आहण नाती िणात तुटतात !. िुल्लक
कारणाने तुटलेले िे रे शीमबंध तुटताना ह्ळ्ह्ळ नक्कीच वाटते. पण िे नातं
वाचवण्याची धडपड आपण करतो का? यशस्वी माघार घेऊन त्या
नात्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न तरी करतो का........... अशावेळी गरज
असते स्व संवादाची, नात्यातील गुंतागुंत िळू वार सोडवण्याची, आपली
आग्रिी भूहमका थोडी मागे सारण्याची......... पण लिात कोण घेतो?
============
April 2, 2013 ·
एकटेपणा........ िवािवासा वाटणारा................ समुद्राचा
अथांग ककनारा, संधीप्रकाशाची सुरवात, पाण्यावर हवसावलेला तो
सूयााचा लाल गोळा... आहण समोरचा पाण्याचा सागर, मागे नजर जाते
तो कदसते ककरा हिरवी झाडी, जांभळ्या डोंगरांच्या साथीने चुप चाप उभी.
कािी िण... आणिी कािी िण...... आहण मग काळोिाची चादर
वरिाली पसरते. आपलं एकटेपण अजून एकट वाटू लागत. मनाचा उभार
िळू िळू ओसरायला लागतो........ समुद्राची गाज िळू िळू जाणवायला
लागते. एक अनोि संगीत आसमंतात पसरत............ अनाहमक हभतीची
एक लिर नसानसातून हझरपू लागते................ मन आहण शरीर हथजून
जातं......... िणािणाने िी जाणीव वाढू लागते........... आहण

एव्िड्यातच दूर..... समोर बोटीचे कदवे लुकलुकू लागतात................ मन
जाणीवेत येऊ लागत..................... परहतचा मागा नव्याने कदसतो !
================
April 1, 2013 ·
वाट बघता बघता दुपार, संध्याकाळ िोते,
दूरवर कु ठे िी हतच्या नजरे त त्याची चाहूल नसते.
================
March 31, 2013 ·
कािी झाडांवर िु लांचा बिर उहशरा येतो, िूप वर्ांपासून
लावलेलं मोगऱ्याचं रोप ककवा बरं च जुन आंब्याचं झाड, यावर आता िु ल
येणारच नािीत म्िणून त्यांच्या कडे आपण दुलि
ा करतो...... पण अचानक
एक कदवस मोगऱ्याचं ते छोट झुडूप हचमुकल्या कळ्यानी बिरून जातं....
तसेच कािी सुहृद, आपल्या आयुष्यात िूप उहशरा येतात, त्यांचं येणं हि
आपल्यासाठी पवाणी असते. त्यांच्या सिवासाची गोडी आपल्याला पुरवून
पुरवून चािायची असते. िे सुहृद म्िणजे ग्रीष्मातील पावसाच्या सरी
असतात, सावली देणारी झाडे असतात, तृर्ा शांत करणारी पाणपोई
असतात. आपण यांच्या येण्याची, सिवासाची, हमत्रत्वाची आतुरतेने वाट
बघतो. त्यांच्यामुळे जीवनातंले िण परीस स्पशा लाभलेल्या सोन्यासारिे
िोतात
=============

March 22, 2013 ·
हतन्िी सांजेच्या कातर वेळी
नको वाटते हि उदासी
झाडांच्या या दाटीमधुहन
रहवककरणांची अदभूत िेळी
मनाभोवती चपगा घाली
नात्यांची नाजूक पाकोळी
देवापुढहत बसूनी मग ती
वात सरकवी हनरांजनाची.
==============
March 22, 2013 ·
तो एकच हवर्ण्ण िण जया िणी मनातील ती भावना प्रबळ
िोते, हजवना वरचा हवश्वास डळमळीत िोतो. ककती तरी लि योनी पार
करून हमळवलेला मनुष्य जन्म संपवून टाकावा वाटतो.............
बेगुमानपणे आपलं आयुष्य संपवून टाकावं का वाटतं? ? प्रय्तेकजण एक
आयुष्य जगत असतो.............. कोणी िसत िसवत जगतो, कोणी रडत
रडवत जगतो, कोणी लढत लढवत जगतो तर कोणी िेच आयुष्य नंदनवन
बनवून जगतो !! जगणं मित्वाच. जया िणी जगणं ओझ वाटू लागत त्या

िणी आत्मित्येचा हवचार मनातं येत असावा. आपण आपल्या दुसरया
वरील प्रेमाच्या ककतीिी वल्ल्गना के ल्या तरी, स्वतः इतक प्रेम माणूस
कोणावरिी करत नािी... मग स्वतःच्याच इतकया प्रेमात असलेला माणूस
आत्मित्या का करतो? ......... म्िणजे कारण न टाळता येणार आिे
/असाव. रोज िणािणाने मृत्युला कवटाळण्य़ापेिा एकदाच एक हमठी
मारली तर ती हनिीत सुिावि असेल का? ? आपलं आयुष्य संपवण्याची
प्रेरणा जेंव्िा हमळत असेल, तेंव्िा काय आहण कशी आंदोलन उमटत
असतील? ? स्वतःवर इतक प्रेम करणारा माणूस आयुष्याला हतलांजली
देतो तेंव्िां तो भेकड की शूर? ? परमेश्वराच्या ओढीने त्यांनी िा हनणाय
घेतला असावा......................................... !!
============
March 21, 2013 ·
प्रेम म्िणजे हनळ्याशार आकाशाची गदा हनळाई प्रेम म्िणजे
सागराच्या तळाची गहिरी िोलाई प्रेम म्िणजे सुरावटींचा मधुर प्रवास
प्रेम म्िणजे शुभ्र मनांचा सुरेि हमलाि
===========
March 20, 2013 ·

सल्ले आहण सल्लेकरांची दुहनया ( वागले कक दुहनयासारिं
वाटतंय का? ) िं तर अनाहूत सल्ले देणारे ते देत रिातात. नुसता देत
नािीत तर तो पूणात्वाकडे गेला कक नािी याची शिहनशा करतात. तो
त्यांचा जन्महसद्ध अहधकार असल्यासारिी !. सल्ला आपण त्यांना
हवचारलेला नसतो, जयाला हवचारतो तो बेकिकीरीने दुलि
ा करतो, जयाला
द्यावा वाटतो तो संपका िेत्राच्या बािेर असतो, जो संपका िेत्रात असतो
त्याची लायकी नसते, जयाची लायकी असते तो जबर ककमत वसुलतो,
ककमत
देण्यासाठी
आपल्याकडे
त्याच्या
योग्य
कािी
नसते.............................. प्रचंड घोळ !! जाऊ देना. प्रय्तेक हलहिण्याला
अथा असावाच का
March 19, 2013 ·
आम्िा गृहिणीसाठी रोजचा स्वयंपाक िा कु टुंबाचे पोट
भरण्यासाठी करायचा की त्यांच्या हजभेचे चोचले पुरवण्यासाठी करायचा,
िा थोडासा गुंतागुंतीचा मामला असतो. अथाात गृहिणीिी हततकयाच
हुशार असतात त्या बरोबर सुवणा मध्य काढतात. पण कधी कधी
उदरभरण नोिे जाहणजे यज्ञ कमा म्िणून सहमधा टाकाव्या तर भरपूर धूर
िोतो. आहण आता पुरे साहत्वक जेवण म्िणून डोळे मोठे िोतात. मुलीना
िवं असतं चटपटीत िाण. आहण इथून रस्सीिेच सुरु िोते. मुलाने गाणं
शोधलं "कोण िोतीस तू, काय झालीस तू " एकतर आता जास्त तेल तूप
िायचं नािी म्िणून जेवण करावं तर िे ऐकू न घ्यावं लागत. नोकरी असेल
तर रोजच्या जेवणाची आिणी करावी लागते..................... यातून
तावून सुलािून आता बािेर आल्यावर वाटतं, तेच ठीक िोतं. आता २४
तास घरी म्िणजे पसंद अपनी अपनी,. ियाल अपना अपना. तसे आम्िी

कायस्थ िाण्यासाठी जगतो ! तरीिी िल्ली बरे च पयााय आिेत, पास्ता,
हपझ्झा, नूडल्स िे आजच्या हपढीचे पदाथा. मग मधली िळी, आहण शेवटी
आम्िी......... पोर्णमूल्य जपा, कयालरीज मोजा नसता ताप डोकयाला.
पण आपली भारतीय िाद्य संस्कृ ती इतकी मिान आिे........... की
िाल्लेला एक पदाथा परत िाण्या साठी िूप अवधी जावा लागेल. असो
भारतीय नारी मात्र जेवण करायला कधीच कटाळत नािी..............
अथाात " द्रौपदीची थाळी " मला कोणी भेट के ली तर ती, मी आनंदाने
स्वीकारे न !
------------------March 19, 2013 ·
रांगोळी िा प्रत्येक भारतीय स्त्रीच्या हजवनाचा अहवभाजय भाग
आिे. दारासमोरचा अगदी चतकोर तुकडा का असेना पण हतथे तुम्िाला
सुंदर नाजूक रे िाटन कदसेल. आहण म्िणूनच आपली संस्कृ ती जगाच्या
पाठीवर ठाम ऊभी आिे. मला वाटतं रांगोळी िा प्रकार प्रभू रामचंद्र जेंव्िा
परत आले तेंव्िा पासून गुढ्या तोरणे व, रांगोळ्यांनी त्यांचे स्वागत के ले, िे
प्रत्येक मनातं हलहिलेलं आिे. पूवी सडा सारवण करून दारात रांगोळी
काढत. शुभ हचन्िाची हि रांगोळी मन आहण पररसर दोन्िी प्रसन्न करते.
आजकाल या रे िाटनाचे िुपसारे प्रकार पािण्यात येतात. कदवाळी अन
पाडवा या कदवशी तर रांगोळ्यांचे मित्व अजूनच वाढते. स्त्री मोठी असो
कक लिान रांगोळीत मात्र ती रमून जाते.
-------------

March 12, 2013 ·
आते िै वो जब बिार लाते िै,
चले जानेसे ऊनके तो........ , िु लभी मुरझा जाते िै ।
March 12, 2013 ·
सांग दपाणा कशी मी कदसते.............? उत्तर अथाातच सुंदर,
अहतसुंदर असंच असणार, परत परत आपलं रूप न्यािाळं ण्याचा छद
आपल्या सवांनाच असतो, ककती वेळा ककती बाजूंनी आपण स्वतःलाच
पाितो उत्तरिी तेच हमळत आपल्या स्वतःच्या प्रतीहबबा बरोबर जर
आपल्या मनाचे प्रहतचबब पािता आले तर काय बिार येईल !! मन
अहधकाहधक सुंदर कण्याचे अनेक उपाय शोधता येतील. :))))))

March 9, 2013 ·
आयुष्यात येणारी माणसं आहण आयुष्यातून जाणारी माणसं
यांना आपण थोपवू शकत नािी.
कािी व्यहक्तमत्व इतकी अलगद आपल्या आयुष्यात प्रवेश
करतात कक िे समाजायला थोडा अवधीच लागतो, मात्र एकदा
िा प्रवेश झाला कक ती आपलं हवश्व व्यापून टाकतात, मोगऱ्या
च्या मंद मधुर वासासारिी !!तो सुवास मग
मनभर पसरतो......
------------------

March 5, 2013 ·
स्त्री ककतीिी हशकली, ककतीिी आधुहनकतेकडे झुकली ती
ककतीिी स्वतंत्र झाली आहण हतच्या स्वातंत्र्याचे ककतीिी गोडवे इतरांनी
गायले तरी हतच्या वरचा स्त्रीपणाचा हशक्का कािी पुसला जात नािी. तेच
तेच करून तीिी कधीतरी कं टाळते, वाटतं बस झालं... उबग आला या
जगण्याचा, ककती करायचं, ककती परीिा द्यायच्या? अरे यापेिा ककडा
मुंगी बरे ... हतची स्वप्न.. कधीिी पूरी न िोणारी... हतला वापरणारी नाती
आहण त्यांच्यासाठी झटणारी ती.... तेच घर, तेच स्वयंपाकघर, तेच
िर्पनचर. हतच कोमेजलेल्या पालेभाजीसारिी नाती... पाणी चशपडू न
ताजी न िोणारी!!! या साऱ्या गोंधळात ती "नाच ग घुमा" सारिी
घुमतेय... सगळं हनभावतेय, कताव्य बजावंतेय... अनेक प्रश्न... उत्तरे मात्र
िरवलेली !! एक स्त्री म्िणून हतला नेिमीच परीिा द्याव्या लागल्या...
समजत्या वयापासून अभ्यासा हशवाय ती कािी न कािी हशकतच िोती
परीिा देतच िोती........ एक झाली कक दुसरी.... आहण मग आली मोठी
परीिा, वधू परीिा !!ते हनरिण, पािण, प्रश्न आहण उत्तर... मग" हववाि
वेदी "...... नंतर संसारातलं पाहिलं पाऊल आहण त्याच बरोबर येणाऱ्या
लिान सिान परीिांची न संपणारी यादी, अनेक कसरती, अनेक नाती
तोडलेली आहण जपलेली.... या संसारात ती मात्र सतत ऐरणीवर िोती...
घरची जबाबदारी झेलताना आपला आत्मसम्मानहि हतला लांब ठे वावा
लागत िोता. पुरुर्ासारिं राबून, मर मर काम करून स्त्री पणाच्या
कोशातून हतला बािेर पडता आलेच नािी ! नोकरी करणारी ती.... कधी
सावज िोता िोता वाचत िोती, कधी धैयााने लढत िोती. बािेरच्या या
बुभुहित नजरांचा हतला धाक वाटे, चीड येई, घृणा हनमााण िोई, ककळस

येई.... पण हतचे पुढे जाणे अटळ िोते... सन्मानाच्या शब्दाहवना !!! िरं
तर समाजाला देण्यासाठी हतच्याकडे सुंदर, शाश्वत गोष्टी आिेत पण त्याचा
कोणी हवचारच के ला नािी. आई, बहिण, बायको, वाहिनी, मुलगी, सून
अशा अनेक जबाबदाऱ्या हतने सांभाळल्या पण यातून हनवृत्त िोणे हतच्या
साठी अवघड झाले आिे. हवचाराच्या प्रवािात हतला आलेले स्मशान
वैराग्य...... ती झटकू न मोकळी िोऊच शकत नािी........... आता हतला
प्रहतिा आिे िक्त कायमच्या हनवृत्तीची !!!!!
-------------हनरागसता एक असा गुण जयाच्या आपण प्रेमात पडतो, पटकन
हवश्वास ठे वतो. हनरागसता आहण लिान मुल िे एकच समीकरण मला
माहित आिे. पण या छोट्यांच्या हनरागसतेलाहि कधी कधी बेरकीपणा,
िोडसाळपणा आहण स्वाथीपणाचा वास येतो. यांचा वयोगट १ ते १३.
पण संवाद साधून प्रहतकक्रया मात्र घेता येते ९ पासून पुढ.े .... मला मात्र
भावतो ९ ते १३ िा वयोगट. या वयातील हि मुल सांहगतलेले ऐकू न घेतात
त्यावर प्रहतकक्रया देतात ककबहुना या प्रहतकक्रया आपल्याला िव्या तशा
आपण त्यांच्या कडू न हमळवू शकतो.
लळ|, हजव्िाळा, प्रशंसा, थोडेसे चुचकारणे या सवााला हि मुले
लवकर वश िोताना कदसतात. आत्महवश्वासाची िुं कर घालून हुळू वार
मैत्रीची िु लपािर यांच्या मनातं िु लवली कक तुमचं अधा काम झालं.
त्यांच्या मनाजवळचं आईचं नातं अहधक जपावं लागत. मुली जास्त
समजूतदार असतात. या सुंदर हचवहचव करणाऱ्या हचमण्या आजूबाजूला
असल्या कक िूप छान वाटते या चतुर हचमण्या आपल्या हशिकांना कसे

िूर् करावे िे ओळिून असतात. हशिकी पेशाच्या या िु लोऱ्यात गमावत
कािीच नािी कमावतो मात्र िूप.... या मुलाचं हनस्वाथा प्रेम !!
माझ्या शाळे तली सगळीच मुल गुणी आिेत. आज जगाच्या
पाठीवर कु ठे कु ठे हि मुल आिेत, संम्पकाात असतील, नसतील पण त्याच्या
बद्दल अहभमान आहण प्रेमच वाटते ! आज वयाच्या वाढतेपणा बरोबर
सवाच आठवत नािी. परवा हवक्रम म्िणाला, "टीचर हशिक कदनाला मी
तुम्िाला गुलाबाचे प्लाहस्टकचे िु ल कदले िोते तेंव्िा " त्या" िु लाला एक
वलय िोतं.
मला अजूनिी तो मुलगा आठवतोय, तो पुढच्या वगाात गेला
आहण मी दुपारी तो सकाळी यायचा, िा मुलगा त्याची सकाळची शाळा
सुटल्यावर आमची प्राथाना िोई पयंत थाबायचा, सुरवातीला लिात आले
नािी पण, लिात आले अन मग िसू आले... एक छोटा "बॉय फ्रेंड"
हमळाला मला.
कािी नाती मुल आपल्या हशिकात शोधतात...... माझा फ्री
हपरीयड िोता, मी आपलं काम करत िोते मुल आपलं, इतकयात एक
मुलगा जवळ आला आहण म्िणाला "टीचर तुम्िी आज िूप छन कदसता िा
रं ग छान कदसतोय तुम्िाला"{ इ. ५ }एक िण मी त्याच्याकडे पहिले आहण
म्िटलं "अरे आई कोणत्या रं गाची साडी नेसली रे आज? " टीचर, आई
सकाळीच ऑकिसला जाते मी जाताना कधी पाितच नािी हतला" त्या
िणी अहभपाय देण्याची आपली उमी त्याला दाबून ठे वता आली नािी.
अशी अनेक उदािरण अंतमुाि करायला लावणारी.

गेल्या वर्ीची गोष्ट... वगाात असाच एक िोडसाळ मुलगा,
त्याला समजावून मी थकले. शेवटी" तू कायम पहिल्या बाकावर बस
म्िणजे िोड्या कमी करशील" म्िणून पहिल्या बाकावर बसवले.....
कदवसातून कमीतकमी ३० /३५ वेळा मी त्याचे नाव घ्यायची... एकदा मी
वैतागून त्याला म्िटले " अरे इतके वेळा मी देवाचे नाव घेतले न तर तो
प्रसन्न िोऊन म्िणेल हमसेस जयवंत वर मागा मी प्रसन्न आिे!" का कोणास
ठावूक दुसऱ्या कदवसापासून त्याच्यात थोडी सुधारणा झाली. कािी
कदवसांनी त्याच्या आजीशी शाळे त भेट झाली आहण त्याच्या हवहचत्र,
िोडसाळ वागण्याची कथा कळली.
या सगळ्या अनुभवातून िूप हशकता येत आपल्या वाटचालीत
कदशा हमळते. प्रत्येक वेळेस आपण यशस्वी िोऊच असे नािी पण प्रयत्नांची
पराकाष्ठा करणे गरजेचे आिे. मला वाटतं हशिकाला उत्तम अहभनय करता
यायला िवा. नव्िे िे एक अहतररक्त अंग असावे. शेवटी आम्िी मानवी मन
िाताळतो यंत्र नािी !!!! '
--------------------February 21, 2013 ·
हनरहनराळ्या प्रकारच्या हमठाया आपण सगळे च आवडीने
िातो. या हमठाईचा मूळ गाभा म्िणजे त्याची गोडी, मग या गोडपणाला
हनरहनराळ्या आवरणातून, रं गातून, आकारातून अहधक चवदार, स्वाकदष्ट
बनवल जातं. तसंच िसणं हि असतं, मधुर, आकर्ाक अन गोड. काचेतून

हमठाई जास्त िुणावते, पण िसणं मात्र प्रत्यि समोर आलं कक जास्त छान
वाटतं.
िसण्यावर बरीच वाकय आिेत, कहवता आिेत. जसं " िसा
आहण लठ्ठ व्िा ", िसत रािा, िसा जयामुळे लोक संभ्रमात पडतील ", िसले
ग बाई िसले अन कायमची मी िसले", " सिी शेजाररणी तू िसत रिा
िास्यात िु ले गुंकित रिा" आहण या वाकयांबरोबर हमठाई सारिे िसण्याचे
प्रकारिी आिेत. "िसत रिा" िा संदश
े देणं सोप आिे पण चेिऱ्या मागचे
अनेक कष्टदायी भाव, चेिऱ्यावर आणू न देता चेिरा िसरा ठे वणे िे एक
कौशल्य आिे.
लिान मुलांच्या सुरेि चेिऱ्यावरचे "हनरागस िसू " कोणाला
आवडत नािी? जीवनातंले कटू अनुभव येण्या आधीचे
िे िसू ! तर हनष्पाप चेिरा आहण हनष्पाप िसू !!जया िसण्या
वर
आपण प्रेम करतो.
२ िोडी काढू न, गम्मत करून आपण िसून समोरच्याला
िसायला भाग पडते ते िे िट्याळ िसू !!{िोडसाळ कन्िय्या !!}

३ मोिक िसू, जया िसण्यात सार जग हवरघळू न जाते, जयाची
मोहिनी सवांवर पडते ते िसू { परी, अप्सरा, मेनका, रं भा }
अथाात पृथ्वी तलावर तारका आिेतच ! ४ हस्मतिास्य, िसू कक
नको याच्या सीमारे र्ेवरच. िसलं तरी सुरेिच आहण नािीतरी सुरेिच !!िे
िसू कदसायला सुंदर !!५ िळ िळू न िसणे, मनाचा मोकळे पणा दशावणारे ,
िळाळता झरा जसा वाट काढतो तसं िे िसू !मनाची शुद्धता यातून
पारिता यावी !६ कमावलेलं िसू िे िसू एका कोनातून िसलेल, "
मयााकदत" याचा हवहशष्ठ कोन सिसा बदलत नािी. समोरच्याला आनंदाचं
गाजर दािवणार. या िास्यातून समोरचा त्याला अपेहित अथाच घेतो.
पुढाऱ्यांचे िसू असेल का?
७ छद्मी िसू, के लेल्या कु रघोडीचा अवणीय आनंद जयातून प्रकट
व्िावा असे िसू {दुयोधन? }
८ गड गडा टी िसू, आपल्याच ककवा कोणाच्यािी बोलण्यावर
प्रचंड आवाजात िसले जाते ते !
९ उच्कीदार िसू, िे ऐकताना समोरच्याला उचकी लागली असे
वाटू न, त्याला पाणी देण्यासाठी आपण उठावे या प्रतीक्रीयेपाशी
आपल्याला आणणारे िसू !

१० के हवलवाणे / ओशाळ वाणे, िेिी थोडेसे नाराजीने
िसण्याचे प्रकार. िे िसणे पाहून त्याबद्दल सिानुभूती वाटते.
मी मात्र बुडून जाते " िळीदार" िास्याच्या प्रेमात !! गालावर
िळी पडू न िसणाऱ्या व्यक्ती ककवा उलटपिी िसताना जयांच्या गालाला
िळी पडते त्या व्यक्ती !!..... त्या इवल्याशा िड्ड्यात
पडू न बुडायला िोतं !!!!!!!!!!!!!
-----------------February 20, 2013 ·
जीवनाच्या बागेत िु लणाऱ्या िु लांपैकी एक िु ल
प्रकाश शलाके सारिी तेजाची रे घ
सकाळच्या सूयाासारिं तेजस्वी अन टवटवीत
हततकं च कणिर पण जवळचं वाटणारं
रं गीत तरीिी रं ग माझा वेगळा म्िणणार
मनी हवचार येताच, ओठावर हस्मत आणणारं
वाऱ्यालािी दाद न देता, आपल्या पाकळ्या जपणार
आहण अधूनमधून डोकावून, आपल्या स्वतंत्र अहस्तत्वाची
जाणीव करून देणार !!!!!
============

February 20, 2013 ·
एक ओळिीचा चेिरा पण कधीिी न पाहिलेला ;
रोजचेच नेमके संवाद ' पण त्यांचे आवाज मात्र न ऐकलेले
रोजचीच हवचारपूस, ' पण त्यातला ओलावा मात्र न
जाणवणारा
ओठावरचे ते सुंदर, मधुर िसू पण त्याचा िळ िळ|ट मात्र
कोसो दूर !
मी पणाचा तो चढेल आलेि, आहण अचानक कोसळलेला
त्यातला िोलपणाचा सूर.....
कािीच िरं नािी? कक सवाच त्या िणापुरत िरं !
नािी मानली तर दगडाची हनजीव पुतळी ; अन मानली तर
देवाची पूजनीय मूती !!
=============
February 16, 2013 ·
शब्द अपुरे पडतात अन मग स्पशााची ओढ लागते. शब्द
आपल्याजागी अत्यंत प्रभावी असतात पण आपण सारे स्पशााचेहि

भुकेले असतो. देवाची स्तुती आपण करतो, त्याचं सुंदर
लोभसवाणं रूप डोळ्यात साठवतो पण आतून धडपड असते ती त्या
भगवंताच्या पद स्पशााची, त्याच्या चरणावर माथा टेकण्याची.
देवाशी संवाद साधताना त्याच्या स्पशााची आस असतेच.
सुंदर, मृद,ू मुलायम िु लाचा स्पशा.... ककती सुिद ककती िवासा
!!. िु ल िुडताना मला नेिमी वाटते, आपण याला िुडतोय, िरं च याला
कािी वेदना, यातना िोत असतील का? पण िुड्ल्यानंतर मात्र त्याच्या
सुवासासाठी नाक अधीर िोतं.... नाकाला जाणवतो िक्त सुगंधाचा
स्पशा......
इवलासा जीव जन्माला येतो... आहण मग त्या आईची धडपड
सुरु िोते त्या बाळाला घेण्यासाठी, स्पशा करण्यासाठी. तो स्पशा जेंव्िा ती
करते तेंव्िाचा आनंद अवणाहनय असतो. मन शांत, तृप्त िोतं. हनर्पमतीचा
आनंद आपल्या िातात असतो या स्पशााची जादू मनातंल्या उमी वाढवत
असते................
असािी स्पशा न के लेला !! शरीराचा अणुरेणु या स्पशाासाठी
आसुसलेला असतो, मन आक्रंदत असतं डोळे तुडुब
ं भरून वाित
असतात..... त्या रक्तामासाच्या गोळ्यासाठी... जो हतला परत कधीिी
कदसणार नसतो.... िोलीतली डॉकटरांची कु जबुज हतच्यापयंत पोिचत
असते....... ती के हवलवाणी िोऊन

डॉकटरांना सांगण्याचा प्रयत्न करते, डॉकटर िक्त एकदाच मला
त्या बाळाला पाहू द्या, िात लाऊ द्या.... पण हतचं कोणीिी ऐकत नािी...
अचानक कु ठे तरी कसलीतरी कळ जाणवते, कािीतरी टोचल्याची वेदना
जाणवते........... आहण मग ती एका अंधाऱ्या िोल हववरात कोसळत
जाते. तो स्पशा साकारण्याची हतची धडपड अपूणा रािते.........
===============
February 5, 2013 ·
राधा िी बावरी........ राधा का बावरी झाली..... कृ ष्णा
वरच्या हतच्या प्रेमामुळे? .... राधा आहण कृ ष्णाचे िे नातं मनाला भुरळ
घालत... ककती िरं ककती िोट असिी वाटतं.... पण या नात्याच्या
झरोकयातून नजर टाकताना राधेचं कृ ष्णावरचं अपार प्रेम आहण भक्ती
कदसते. नुकतंच लनाच िोऊन सासरी आलेली राधा..........
पहिल्यांदा जेंव्िा गोकु ळात येते हतची कृ ष्णाशी भेट िोते आहण
हतच्या मनातं कृ ष्णाहवर्यी एक हुळू वार भावना जन्मते. आहण िीच
भावना नंतर अिंड जयोतीचं बनून जाते....................
स्त्री िी देिाने दुबल
ा असली तरी मनाने अहधक भावनाप्रधान
आिे. सेवाभाव आहण त्याग िे स्त्रीच्या रठकाणी असलेले नैसर्पगक गुण.
गोकु ळात रमलेल्या राधेला जी आपुलकी आहण प्रेम हमळाले त्याने िी
सासुरवाशीण हतथे अहधक ओढली गेली. कृ ष्णाचा मोकळा स्वभाव, त्याचे
मुरली वादन, त्याचे मनोिारी रूप आहण सासुरवाशीण म्िणून राधेला

समजून घेण्याचा त्याचा प्रयत्न.. यातून राधा अहधकाहधक कृ ष्णमय िोत
गेली. कृ ष्णाच्या िक्त आठवणीने हतचे मन व्याकू ळ िोत िोते.
कृ ष्ण िोता जीवन जगण्यास उदुयक्त करणारा, दीनाना सबळ
करणारा.... याच कृ ष्णाहवर्यीच्या प्रेमातून राधा कृ ष्णाची भक्त झाली.
याच

आपले

पणातून,

प्रेमातून

कृ ष्णाने

राधेला

जन्मोजन्मीच्या

ऋणानुबंधांची जाणीव करून कदली. गोकु ळात राधेवर टीकािी झाली
पण............ प्रेमाच्या या आंतररक प्रवािाला कोणी थाबवू शकले नािी.
कृ ष्णाचा िक्त ध्यास आहण स्मरण राधेच्या मनी िोते. या भगवंताचे गुण
हतने ओळिले िोते. यावरून हतचे श्रेष्ठत्व हसद्ध िोते. प्रत्यि ईश्वर हतचा
सिा िोता.. असा सिा असणारी राधा बावरी असूच शकत
नािी.............................
आहण म्िणूनच कृ ष्णाआधी हतचं नाव येत........... राधा!!
=========================
January 30, 2013 ·
प्रेम कशावर कराव.....?
वाऱ्याच्या वेगावर, ताऱ्यांच्या चमचमण्यावर
पावसाच्या सरींवर, िु लांच्या सुंदरतेवर
हनसगााच्या हिरवेपणावर, माणसातल्या माणुसकीवर
तान्हुल्याच्या स्पशाावर, प्रेम कशावरिी कराव............

पण िे प्रेम समजून कराव, त्यातला अथा उमगून कराव
प्रेम अगदी भरभरून कराव, उतू जाणाऱ्या दुधासारिा
िसिसून कराव.... प्रेम हि भावना मनाला सुिावते, प्रेमाची उत्कटता
ओठातून
हवलगते........
नािी..........................

प्रेम

करताना

िातचे

रािू

पण त्याचे दुकानिी मांडू नािी..........
प्रेम करावं तान्हुल्याच्या जावंळावर..............
प्रेम करावं त्याच्या हनष्पाप हनरागस्तेवर................
प्रेम करावं त्याच्या हमटलेल्या हचमुकल्या मुठींवर.....
प्रेम करावं त्याच्या मऊ मुलायम रे शीम स्पशाावर....
प्रेम कशावरिी कराव..........
===============
एक छोटी ७ वर्ांची हचमुरडी माझ्या कडे येते. काल बोलता
बोलता मला म्िणाली " ए टीचर तुझी मदर टंग काय? "
मी :मराठी
ती: मग िादर टंग? ? ?
मी : सोना अगं िादर टंग नसते.
ती :पण माझ्या कलास मधे माझी मैत्रीण आिे नं हतचे वडील
गुजराथी बोलतात आहण आई मराठी मग िादर टंग वेगळी आहण मदर टंग
वेगळी आिे कक... smile emoticon हतच्या बऱ्याच शंकांचं हनरसन
करावं लागत... हतचा अजून एक प्रश्न " ए टीचर मुलीचं का नाव आहण

आडनाव बदलतात, मुले का नािी? .. आता यापुढे कक नािी आपण त्यांना
सांगू कक... िे बरोबर नािी तुम्िी च नाव बदला
ओके !............ मी. लिान मुले ककती हनरागस असतात कधी
कधी............ !!!!!!
==============
January 22, 2013 ·
आजच्या या घाईगडबडीत स्कू टर चालवता येणे िे आपण
आपल्यासाठी आत्मसात के लेले एक कौशल्य \ वरदान आिे. माझ्या ककती
मैत्रीणीना स्कू टर येते माहित नािी पण दुचाकीवर स्वार िोणाऱ्या
कोणत्यािी सिी बद्दल मला अहभमान वाटतो. पटकन बटण दाबून ककवा
ककक मारून िवेत दुपट्टा उडवत जाणाऱ्या या ललना बघून मन सुिावत.
माझे डोळे त्यांच्या जाणाऱ्या कदशेकडे टकमक बघत राितात...........
आहण िे मला का जमू नये िे मला िुपायला लागत. अं... प्रयत्न के ला पण
त्याला काळ लोटला. तेंव्िा हततकी गरजहि वाटली नािी... पण आता मात्र
िे जाणवत कक, मनातं आल्यावर लगेच जाता यायला पाहिजे. मुलाला
सांगावे तर त्याच्या दिा सूचना आईकाव्या लागतात,....... "बसल्यावर
कॉमेंट्री करू नकोस, मागे बसणाऱ्यासाठी धरायला सोय आिे, तू िांद्यावर
िात दाब्लास तर ब्रेंक लागत नािी, डावी-उजवीकडे वळताना िात
दािवायची गरज नािी गाडीला मागे कदवे असतात", टीचर ",.. हि िाक
कु ठू निी आली तरी िात िलवू नको आख्िी मोटारसायकल िलते. शेवट...
मी दिा रठकाणी थाबणार नािी. " एवढ सगळे ऐकल्यवर, माझी चल

म्िणण्यातली ताकद कमी िोते. आता माझ्या सुनेने मला स्कू टर
हशकहवण्याचे हशवधनुष्य पेलायची तयारी दािहवली आिे पण मीच
मागच्या बाकावर आिे.... अरे त्यापेिा माझे ररिावाले काका बरे तासभर
आधी िोन के ला कक येतात आहण लायब्ररी ते ररचाजा कु ठे िी
थाबतात............. पण दुःि असं आिे कक वेगावर स्वार िोऊन वाऱ्याशी
हितगुज करीत मोकळ्या रस्त्यावर भन्नाट जायची माझी इच्छा अपुरी
रािते.
दुचाकीवर स्वार एम. एच. १२ चे रं ग हबरं गे रस्ते मी जेंव्िा
पािते तेंव्िा मनाचं िु लपािरू अलगद त्या काल्पहनक दुचाकीवर स्वार
िोते. या जन्मी न जमलेली गोष्ट मला आता पुढच्या जन्मी पुरी
करण्यासाठी देवाकडे हवनवणी करावी लागणार............... "िे भगवान
अगले जनम मुझे हबटीयािी कक जो.. पर आतमहवश्वास कक मात्रा जरा
जादा भर देना प्लीज !!!!"
================
January 12, 2013 ·
नाती अगहणत.. अनमोल मोत्यांसारिी..........
जपता जपता तुटणारी आहण ओघळता ओघळता वेचून
जपायला लावणारी...
नात्यांचे असंख्य पदर, अनेक पापुद्रे िळु वारपणे िाताळण्याचे.

नातं... आई मुलाच, नातं.. बाप लेकीच, नातं सासू सुनेच, नातं
शेजारणीच, नातं देव आहण भक्ताच, नातं गुरु हशष्याचे, नातं न पाहिलेल्या
हमत्रमैहत्रणींचे........ अनेकानेक मोती......
कािी माळे त गुिलेली नाती तर कािी हशमपाल्य्तून िळू च
िसणारी नाती, कािी तर समुद्राच्या िोलाईतून बािेर येण्यासाठी
धडपडणारी नाती............
नाती िसवणारी नाती रडवणारी... नाती नतमस्तक करायला
लावणारी.... कािी िक्त काठावरून डोकवायला लावणारी......
अश्या नात्यात कािी नाती मात्र िक्त बेगडी स्वाथााने
लडबडलेली
एक नातं हवश्वासाचं.. पण दुसरं अहवश्वासाने पोिरलेल
एक नातं िूप दुरून आपलेसे करणार... आहण दुसर जवळ
राहून
सुद्धा परक करणार...........................
पण एक नातं मात्र सवांसाठी सारिं, घट्ट रोवलेल..............
आपल्या मातीशी नातं सांगणार !!!!
================
January 10, 2013 ·
प्रत्येकाचे जगण्याचे तत्वज्ञान वेगळे असते. पण मनातंले हवचार
कधी कधी अस्वस्थ करतात..... जगणे हि एक कला आिे. कोणतीिी कला
िी सुंदर असते, असावी. त्याचप्रमाणे जगणेिी सुद
ं र असावे िी सवासामान्य

अपेिा, पण िरे च जगणे इतके सुंदर असते का? .... कधी कधी सुंदर या
शब्ब्दापासून ते कोसो दूर असते. जगण्याकडे कला म्िणून पािायचे असेल
तर ते कलात्मकपणे रचलेले असावे. त्याला अथा असावा, लयकारी असावी,
िाताशी भरपूर रं ग असावेत, स्वप्नांचे इमले रचून ते पूणा करण्याची ताकद
असावी. जगणे िे " टेलर मेड " असावे असं नािी पण ते सुसह्य मात्र नक्की
असावे.
उभ्या आडव्या, साध्या सरळ, वक्र अशा रे शातून एक आकृ ती
बनते त्यात साजेसे रं ग भरले कक तीच कलाकृ ती अप्रहतम िोते. पण जगण
मात्र इतक सोपं िोत नािी. कधी कधी उभ्या आडव्या रे र्ा आिताना
आहण िोडताना पाव आयुष्य संपून जाते, आहण मग त्यात रं ग भरता
भरता नुसती दमछाक िोते.
प्रतेयेकाच्या वाट्याला इंद्रधनुष्य येईलच असे नािी, पण आपले
जगणे सुंदर करण्यासाठी कािी रं ग त्यात जाणीवपूवाक भरावे लागतील..
हवश्वास, सिकाया, सिानुभूती, आपुलकी, दया, माया, शांती आहण प्रेम.....
तर कदाहचत आपली जगण्याची कृ ती अहधक सुरेि िोईल.. आहण म्िणता
येईल... रं ग माझा वेगळा.
==============
January 3, 2013 ·
आठवणी

आठवायच्या

असतात,

आठवणी

साठवायच्या

असतात... आठवणींच्या पसाऱ्यातून त्या अलगद वेचायाच्या असतात.......

कक आयुष्याच्या झुल्यावर झुलत त्या िक्त कु रवाळ|याच्या
असतात............
आठवणी असतात गोड िडीसािरे च्या िड्यासारख्या पटकन
हवरघळणाऱ्या...........
आठवणी असतात गाभूळलेल्या चचचेसारख्या आंबटगोड
चवीच्या. आठवणी असतात कडू काल्यााच्या चवीच्या पटकन हगळायला
लावणाऱ्या..........
कािी

आठवणी

मात्र

असतात

मउ,

मुलायम

सुंदर

मोर्पपसासारख्या......
िक्त हुळू वारपणे जपायला लावणाऱ्या........................ !.
==========

May 3, 2013 · Mumbai

आकडे आहण मी यांचा छहत्तसचा आकडा आिे. मी त्यांच्या
वाटेला जात नािी आहण ते माझी लायकी ओळिून असावेत. पैश्याचा
व्यविार म्िणजे आकडे, ते नवरा समंभाळतो. मी आपली उगाच यक:िीत
सिीची मालकीण. माझा हिशोब सुधारण्यासाठी घरच्यांनी माझ्यावर
बरे च प्रयोग के ले पण यशाने नेिमीच त्याना हुलकावणी कदली. प्रकरण
अंगाशी आलं कक काय काय प्रकारे ते झटकू न टाकता येईल िे मी हशकले.
अं, जसं समजा मला मोजून पैसे कदले आहण त्या पैश्याचा हिशोब तुला
द्यावा लागेल असे सांहगतले कक मी सावध िेळी िेळते, हिशोब हनट
जमला नािी पैसे उरले, कक मी आधी बरे च पैसे पसा मध्ये िोते असं सांगते
नािीतर मैहत्रणी भेटल्या सगळ्याना घेऊन गेले िायला असं सांगून हिशोब
पुरा करते. शेवटी भाजीवाली तुझ्यापेिा हिशोब लवकर करते असा शेरा
मारून माझी िाईल बंद िोते. आता माझी पसा हि कॉमन बँक झाली आिे/
सुट्टे ककवां बंदे पैसे हमळण्याचा सुकर मागा ………प्रत्ये क जण सांगतो पण
…………. मलाच नक्की आठवत नसल्यामुळे मी कोणालािी कािी
हवचारत नािी. कधी असं िोतं मलां कोणीतरी कािी आणायला सांगत मी
आणून देते आहण समोरचा सोयीस्करपणे पैसे द्यायला हवसरतो मी वाट
बघते चार, दिा कदवस आहण मग हिमुसून गप्प बसते …… ते मागण्याची
हिम्मत नसते मग मी मनाची समजूत घालते कक कदाहचत आपण त्याचं
मागच्या जन्मीचं देण लागत असू ………मध्ये बराच काळ जातो अन मग
लिात येत अरे मागच्या जन्मी आपण बऱ्याच जणानां िसवलेलं कदसतय
………………!!

=========

May 3, 2013 ·
के तकी, प्रत्येक माणूस िु ला इतका हनमाळ नसतो ग …. असता
तर िे जग ककती सुंदर िोतं ……पण कािी मन मात्र िरोिरी सुंदर
असतात आहण मग आपण त्या मनाच्या प्रेमात पडतो !!!

=========
May 3, 2013 ·
ककती िरं ग !!
नात्यांचा गुन्ता
आहण
गुंतलेली नाती …
नाती सुिावतात …नाती दुिावतात ….
मन जपणारी नाती क्वहचतच असतात.

=========
May 4, 2013 · Mumbai

नसतेस घरी तू जेंव्िा … हजव तुटका तुटका िोतो …. असं
हवव्िळणारे पतीदेव ककवा बायको मािेरी कधी जाईल आहण हतचे
मािेराहून येणे कसे लांबल
े याची वाट पिाणारा पतीदेव …. दोन परसस्पर
हवरोधी प्रहतकक्रया …. ( शकय असतं तर मांजरीसारिं गोणीत घालून
दूरच्या मािेरी सोडण्याची कल्पना पण बरी आिे ) लनाचानंतर स्वातंत्र्य
संपल म्िणणारा नवरा ते स्वातंत्र्य अबाहधत कसं रािील याची (च )
काळजी घेत असतो. (कािी सन्मान्य अपवाद असतीलिी ) पण आपल्या
गुणवंत बायकोला साप साप म्िणून धोपटणारे कमी नािीत. (शब्दश : अथा
घेऊ नये ) असं मानू कक आज लनाचाचं वय ३० आिे तर गेली तीस वर्ा
त्याला आईची सवय आिे …. ती सवय एकदम सुटणार नािी. आलेली
मुलगी घरात रुळायला हि वेळ लागणार पण मुलगा कोणाच्याहि िातातलं
बाहुल बनत नािी ………. जसं जसा काळ जातो तसं तशी त्याला
आपल्या सिचरीणीच्या सिवासाची, टापटीपीची, हतने के लेल्या पदाथांची
…थोडंयाशा हधटाईने कमावती असेल तर पैशांची सवय लागते. कोणतीिी
सवय वाइट्च. सध्या माझ्या नवऱ्याला एक मोठी चचता सतावते आिे …
माझ्या पच्शात त्यांचे जेवणाचे ककती िाल िोतील …… ऐकू न माझा
आत्मा तृप्त झाला. त्या हनहमत्ताने भरल्या (? ) ताटावर बसून माझी
आठवण तर हनघेल …………… बघा भारहतय नारी कसे सुिाचे
हशडकावे शोधत असते. 'मािेरची माणसे' िे एक बायकोची हिल्ली
उडहवण्याचं बलस्थान. यांची सगळी माणसं देवगणातली आहण आमची
रािसगणातली … यांच्या बहिणी पंचक न्या स्मरे हनत्यम आहण आमच्या
गुलाबी GANG वाल्या …. अरे ककती नावं ठे वाल? ( मला म्िणायचं कु ठे
पाप िे डाल? ) बोलून उपयोग नािी । तशी भारतीय पुरुर् िा रडण्यात

कमीपणा मानतो …. तो सदैव लढायला तयार असतो. (सन्मान्यांनी
आपणास वगळावे ) लनाचापयंत िोयबा नंतर नंतर मेरी सुनो !'मला अवेळी
घरी आलेलं चालणार नािी, आईचं घर सोडू न आलीस म्िणजे माझ्यावर
उपकार के ले नािीत पगाराची स्लीप दािवत जा …………. एक ना
अनेक. हबचाऱ्या भारतीय नारी नवऱ्याच्या आज्ञा झेलत झेलत आयुष्य
साथाकी लागलं म्िणत प्राण सोडतात ………

=========

May 8, 2013 · Mumbai
माणसं ओळिणे हि एक कला आिे. भले भले सुद्धा येथे
िसतात तर माझी काय कथा !! माणसं ओळिणे, वाचणे, समजणे त्यंच्या
बद्दल अंदाज बांधणे या उं च सिल पायऱ्या आिेत. या पायऱ्या चढताना
आपण दरवेळी यशस्वी िोऊच असे नािी कधी कधी तोंडावर
आपटायलाहि िोतं. कधी मनातंल्या मनातं िसू येते, कधी कपाळावर िात
मारावासा वाटतो. िवामान िात्या सारिे अंदाज कोलमडू न पडतात.
यांच्या कडू न शाबासकीची अपेिा करावी तर िे नाक मुरडतात आहण
आपण एिादी शुल्लक गोष्ट करावी तर यांच्या टाळ्या ऐकू येतात.
………माणसं ओळिण्याची एिादी शाळा आिे का … ककमानपिी
एिादा कलास ……? ?

============

May 9, 2013 · Mumbai
आपण झोपतो कशासाठी,, स्वप्न पिाण्याचं स्वप्न पिाण्यासाठी
… ती अ्भुत मनोिारी दुहनया हजथे जे नािी ते आिे असा भास हनमााण
िोतो ती दुहनया……… स्वप्न !!नको असलेलं िे कू न द्याव, पाहिजे तेच िरं
मानावं. ख़ोट िरं समजावे आहण िऱ्या ला िोट्याचे लेबल लावावे …
िऱ्या आयुष्यातल्या िोट्या लढाया प्राण पणाने लढाव्या आहण िऱ्या
लढाया भ्याडासारख्या सोडू न जाव्या … भावनांच्या समुद्रात िोल डु बन
ू
यावं …चमत्कारी, भुलवणारी स्वप्न नगरी !!एका स्वप्नातून दुसऱ्या
स्वप्नातली लांब उडी …. अजून एक गंमत. या लांब उडीतून सुरु िोते एक
मस्त धमाल ककवां एक भयावि पाठलाग ………. असं वाटतं स्वप्न संपच
ू
नयेत, अनंत काळ चालू रिावीत ……. पण त्यासाठी झोपलं पाहिजे
………………

============

May 11, 2013 · Mumbai
जास्वंदीचं लाल चुटूक िु ल, बाप्पाचं आवडत, हिरव्यागार
पानातून

डोकावणारी

टपटपीत

कळी

…

मऊशार

स्पशााची,

आ्ल्याकदव्शीची कळी, दुसऱ्या कदवशी पूणा िु लात बदलते … िे िु ल
िसून जगाकडे बघत …. आतले हपवळे पराग कण डौलाने कदमािात उभे
रिातात …. जसा सूया मावळतो … िु लिी कोमेजत …पाकळ्य़ा हमटून
जातात …… दुसऱ्या कदवशी िेच िु ल गळू न झाडाच्या बुंध्याशी पडत
ितबल मलूल …… ककतीस आयुष्य या िु लाच? िक्त एक कदवस ! पण या
एका कदवसासाठी िे िु ल उमलत आनंदी रिात ……. आपण िसत
आपल्यालािी िसवत …… आपल्याकडे ककतीतरी िजार कदवस असतात
…

============

May 15, 2013 · Mumbai
येणारा पै पाहुणा, गृहिणीची लगबग …
घराचं नीटस असण, मुलाचं गोंडस वागणं …
ककचन मधली िासती भांडी, भाजीपाल्याची दंगा मस्ती …

घरभर दरवळणारा िमंग सुवास …….
िसणाऱ्या या घरात ………
पाहुण्याना हमळतो पाहुणचाराचां सुरेिसा ……….
विा लावलेला हवडा …………

============

May 16, 2013 · Mumbai
कातर संध्याकाळ, अचानक ठरवलेली ती भेट ……….
उगाच पाझरून येणारे डोळे ….
हतचा समजावंणीचा सूर, त्याचा बेदरकार भाव ………
सारे सारे नकोसे झाले …. आहण ………….
आकाशात ढग दाटू न आले ……
बुडता सूया पार नािीसा झाला ……….
संधी प्रकाशानेिी काढता पाय घेतला ……
पावसाची धो धो बरसात सुरु झाली ……
मात्र दोन मने नेिमीसाठी एक झाली ………।

============

May 16, 2013 · Mumbai
नोकरी करणाऱ्या काय ककवा न करणाऱ्या …. आजकालच्या
सगळ्याच महिलाना multitasking करावं लागत. स्वयपाक, मुलांचा
अभ्यास, आपल्या कामाच्या रठकाणी लागणारी आवश्यक तयारी, दुसऱ्या
कदवशीचं कामाचं हनयोजन एक ना अनेक, एकाच वेळी अनेक गोष्टी करण
ककवा त्या िोतील याचा पाठपुरावा करण याचा मनावर प्रचंड ताण येतो.
…. मन हवचारांच्या भुग्ं याने पोिरून हनघते. या ताणामुळे कधी कधी
शारीररक त्रासहि सुरु िोतो. याहशवाय हस्त्रया या भावूक असतात, जीव
ओतून काम करण्याची वृत्ती असते, वेळ इथे वाचवून हतथे कसा जास्त देता
येईल याचे गहणत मनातं सुरु असते ………पुरुर्िी multitasking करतो
पण त्याच्या स्वभावातून ते आपल्याला जाणवत नािी. आनंदिी तो
हततकयाच मनोभावे साजरा करतो आहण कामाचिी टेन्शन घेत नािी.
स्त्रीला िे जमल तर कदाहचत ती आिे त्यापेिा जास्त सुिी िोईल. जास्त
ताण येऊ न देता काम तडीस नेणे िा पुरुर्ांचा चांगला गुण हशकण
आपल्या िायद्याचं व्िाव.......................

==========

May 17, 2013 · Mumbai
मृत्यु समोर कदसताना, त्या मृत्युवर मात करून जगणे सुकर
करावे कक ……की त्याचे भान आिे म्िणून जास्त चांगले जगण्याचा प्रयत्न
करावा ………
==========
May 18, 2013 · Mumbai
हभनी हभनी िुशबू मनको मधुर एिेसास कराती िै ………
मनपर सुगध
ं की बौछार कराती िै ……………
मनका पंछी दूर दूर तक उड पाए ……….
ऐसी िर जादू िरदम कराती िै ………….

==========
May 18, 2013 · Mumbai
हतच्या मनाचा बालीशपणा दूर कु ठे तरी मागे सरलाय.
हवचारांची अनंत मंडल आजूबाजूला िे र धरून नाचतायत स्त्रीच्या

भावमनाहतल सवाात मित्वाचा पण हततकाच नाजूक हनणाय ती घेतेय ….
… िे भारलेपण िविवस वाटतंय, यातील उत्सुकता, अधीरता, सुंदरता
िरपू नये असं वाटतंय हतला …मी पण परत परत िात जोडू न देवाकडे
प्राथाना करते, देवा िे सगळं असंच सुंदर असू दे. याचा शेवटिी गोडच िोवू
दे !!
==========

May 24, 2013 · Mumbai
आपल्या या जाळीदार वीणीच्या निीदार आयुष्यात अनेक
प्रसंगांची उलट सुलट हवण हनयती घालत असते. कधी सुई वरून जाते कधी
िालून, कधी हतरकी कधी सरळ, कधी दोनाचा एक तर कधी एकाचे दोन
…यातली एिादी हवण एिादा टाका उसवत जातो … कु ठे आहण कसे
जुळवावे कळत नािी ……… आयुष्यातल्या आठवणी अशाच, कळत
नािी, कु ठल्या साठ्वाव्या अन कु ठल्या सोडाव्यात …. अगदी
बाळपणापासूनचा तो काळ आठवत रािातो …… त्या अनुर्ंगाने आठवते
एिाद पुस्तक, हशिक, मैहत्रण, िातावर मारलेली पट्टी, परवचा, मनाचे
श्लोक, सागर गोटे, हचमणीच्या दाताने तोडलेली कै री, कहवतेची चाल,
हझपरी बाहुली ……तो प्रसंग हचत्र रुपात आठवतो …… ते तसं का घडल
या कारण मीमांसेत मन अजुन िळवं िोतं ……. चचध्यांची ती हझपरी

बाहुली ……मला वाटते मुलींच्या भावहवश्वातला िळू वार कोनाडा …हि
बाहुली एक हवहशष्ठ काळ बरोबर असते ………. पण हतची साथ मात्र
सुटत नािी …. तीचं नकट नाक, घारे डोळे …आठवतात ……कच्चा भात
आठवतो ……. मला वाटतं बालपणीचं हशिण या बाहुलीच्या साथीनेच
सुरु िोत असतं ……. तरुणपणात आपणच बाहुली म्िणून हमरवत असतो
……. आई िोण्याची चाहूल लागते आहण … काळ्या डोळ्यांची, कु रळ्या
के सांची सुरेि बाहुली आपल्या कु शीत यावी असे प्रत्येक स्त्रीला मनोमन
वाटते ……. या बाहूलीच्या रूपाने जणू हतला स्वत : साठी एक मैहत्रण
िवी असते ……हतच्या रक्ता मासाची, हतच्या संस्कारांची ……
उसवलेली हवण बाहुली पयंत आली ……

==========
May 29, 2013 · Mumbai
तुझ्यातली मी मला कधी भेटलीच नािी ……
. दूर जातानािी हतची सावली देिील कदसली नािी ………
==========
May 29, 2013 · Mumbai
वारा अचानक पडू न गेला ….
पालापाचोळा हनपहचत झाला ……

झाडांच्या िांद्या हनशब्द िोवून ……
िु लांचे हितगुज ऐकू लागल्या …….
==========
May 29, 2013 · Mumbai
. काळ्याभोर ढगांचा तो हवशाल पुंजका
िाली येत रें गाळला ….
वारा मात्र ढकलत त्याला ………
दूर घेऊन गेला …….
==========

May 30, 2013 · Mumbai ·
माझ्या सारिाच तोिी कलेकलेने हवतळत िोता …
माझ्या हवतळ्ण्याला अंत नव्िता …
त्याचं हवतळ्ण मात्र काळापुरतच िोतं …
रात्रभर तोिी वाट तुडवत िोता …….
माझ्या सारिाच वण वण भटकत िोता ….
िणात ढगांची चादर लपेटून आपला चेिरा लपवत िोता ……

मी पायातले काटे वेचीत त्याच्या कडे पिात िोते ….
तो मात्र ओळि चुकवून कदसेनासा िोत िोतां ……

==========

May 31, 2013 · Mumbai
आठवतात……. त्या तुझ्या माझ्यातल्या गोष्टी? नक्कीच
आठवतील. कारण तू त्याना जपलयस …. शेल्ि मधील पुस्त्कांसारिं
……तरीपण …. कशाची हनवड करशील कोणास ठाऊक ……वर िाली
िोणाऱ्या तुझ्या हवचार आवतानांची …. मलां चांगलीच सवय आिे ……
==========

May 31, 2013 · Mumbai ·
ती येते एक अनाहमक सुगंध घेऊन
पसरवते सवा आसमंतात बेधुंद िोवून
प्रश्न मात्र एव्िढाच आिे की …
माझ्या सारख्या उपेहित िु लाने करायचं काय?

मैत्री िातर हतच्यात हमसळायचं ……
कक स्वतःहून स्वतःच्या अहस्तत्वासाठी झगडायचं?

==========
May 31, 2013 · Mumbai ·
आठवतात……. त्या तुझ्या माझ्यातल्या गोष्टी?
नक्कीच आठवतील. कारण तू त्याना जपलयस ….
शेल्ि मधील पुस्त्कांसारिं ……
तरीपण ….
कशाची हनवड करशील कोणास ठाऊक ……
वर िाली िोणाऱ्या तुझ्या हवचार आवतानांची ….
मलां चांगलीच सवय आिे ……

==============
May 28, 2013 · Mumbai
जीवनातं येतात असे कािी िण, अशा कािी व्यक्ती जया आपलं
जीवन अहधकाहधक सुंदर बनवतात. फ़ु लकऱ्याच्या िातातला िार जसा तो

एक एक िु ल घालतो तसा तो जास्त सुंदर कदसतो …. हि िु लिी लिान
मोठी, रं गीत पांढरी …वरून सुंदर कलाबूत लावली जाते आहण िाराची
शोभा वाढते …… आयुष्यात येणारी माणसं हि तशीच … यातली
कलाबूत म्िणजे अनेक मंतरलेले भारलेले िण, जया धाग्यात िा िार गुिला
जातो ते िळवे िण …कधी अचानक ……… धरलेला िात सुटतो. िण
अजून िळवे िोतात … िारातली िु ले कोमेजतात ना अगदी तसेच … िात
सोडू न गेलल
े े ते िण… आज आठवताना असं वाटतं िे िण अजून चांगल्या
प्रकारे घेता आले असते …… दुिाचा कडू घोट हगळ्ल्यानतर हचमूटभर
सािरहि तोंडात टाकता आली असती. …… रागावून, संतापून
जगण्यापेिा …… बिााची हपशवी वापरता आली असती ………
सुटलेली साथ ……त्याचं दु :ि करण्यापेिा त्या साथीने मला काय कदले
……… िे आठवून त्याचा आनंद साजरा करता आला असता ……िर
बीता हुवा वो लम्िा ……………साथ छोड़ता. साथ बटोरता|
=========
May 23, 2013 · Mumbai
िरतर सुिाच्या प्रत्येकाच्या व्याख्या वेगळ्या असतात. "आज
मला एकवेळ पोटभर जेवण हमळू दे " हि एका, िूप कदवस उपाशी
माणसाची सुिाची कल्पना असेल ………. कदाहचत प्रत्येक कदवस,
जीवनातील प्रत्येक टप्पा िा सुिाच्या वेगवेगळ्या कल्पनांनी सजत असेल
…. िरएकजण सुि दु:िाच्या चिदोळ्यावर झुलत असतो िा झोका ककती
उं च जाणार याचं भानिी माणसाच्या ठायी असतं. पण मनाचं पािरू मात्र

रुं जी घालत रिात सुिाच्या शोधात … जणू म्िणत … िण एक पूरे
सुिाचा ……
=============
May 23, 2013 · Mumbai
सुि म्िणजे नक्की काय असतं …? काय असतं सुि? … एक
संकल्पना …. एक आभास …. का िक्त आपल्याला िवं ते आहण िवं तसंच
जग? सुि मानण्यावर असतं? सुि सुि म्िणतात ते असतं तरी कु ठे ?
आहण हमळत कस? …. जगी सवा सुिी असा कोण आिे …… िे माहित
असून सुद्धा आपण या सुिाला शोधत असतो. जीवनभराची धडपड सुिी
माणसाचा सदरां शोधण्या साठीच असते. एक स्त्री म्िणून मला वाटते मी
स्वतंत्र आिे …. मी सुिी आिे … िरं च असं असतं का? सुिी िोण्याचे
हनरहनराळे मागा आपण शोधतो …… पण अचूक मागा ………' माझ्या
कडे सुिाने पाठ किरवली ' िे एक परवलीचं वाकय, घासून गुळगुळीत
झालेलं ……. माणूस म्िणून प्रत्येकाच्या तक्रारी वेगळ्या … पण सुरावट
हतच… आयुष्याच्या बाजारात सुि नक्की कु ठे हमळे ल आहण कसं मी ते घेऊ
िे शोधता शोधता …. सुि मात्र िातावर तुरी देत …………. सुि म्िण्जे
नक्की काय असतं ………?
=========
May 22, 2013 · Mumbai ·

कािी प्रश्न अन त्यांची उत्तर …. … कधीच हमळत नािीत.
कधी वाटतं िे प्रश्न अनुत्तरीत आिेत तेच बरं

आिे नािीतर

………मनावरचे ओरिाडे अजून हतव्र िोतील, न जाणो रक्ताच्या बाररक
थेंबांची निी नकळत उमटेल ………
==============
May 21, 2013 · Mumbai
आवाजाची एक दुहनया असते, गाणारे आवाज नािीत, कािी
असे आवाज जे आपण कधीिी हवसरू शकत नाहि. त्या आवाजाना ऐकता
ऐकता आपण मंत्रमुग्ध िोतो. समयोहचत शब्द, मृदू मुलायम भाव,
समोरच्याच्या अहस्तत्वाची घेतलेली काळजी ……. आहण मग सुरुवात
त्या संभार्णाची जे कधी संपूच नये असं वाटतं …….
=========
May 21, 2013 · Mumbai
अथांग सागराच्या या लाटा अहवरीत िु टणाऱ्या, पुढे पुढे
उचबळत येत आपल्या मनीचे हितगुज सांगण्यास उत्सुक अिहमके ने
ककनाऱ्या कडे धावणाऱ्या…………. पण ककतीशा पोिचतात ककना
ऱ्यापयंत? ………मधेच हवरून जातात िु टू न जातात, अलगदपणे
एकमेकीत हमसळू न जातात ………भावनािी तशाच …. हवरघळू न
जातात न बोलता ………. !

==========
May 20, 2013 · Mumbai
संध्याकाळ डोंगराला वळसा घालून झुकती झाली ….
वारािी नम्र झाला …….
अंधाराने सुरु के ला उजेडाचा पाठलाग ……………
चढ चढू न चढू न थकलेले पाय ……
घामाच्या धारांनी हभजलेली मान ………
मन मात्र हनवांत, शांत …….
जणू आत्मभेटीचा आनंदच ………. !!
========
May 18, 2013 · Mumbai ·
हतच्या मनाचा बालीशपणा दूर कु ठे तरी मागे सरलाय.
हवचारांची अनंत मंडल आजूबाजूला िे र धरून नाचतायत स्त्रीच्या
भावमनाहतल सवाात मित्वाचा पण हततकाच नाजूक हनणाय ती घेतेय ….
… िे भारलेपण िविवस वाटतंय, यातील उत्सुकता, अधीरता, सुंदरता
िरपू नये असं वाटतंय हतला …
मी पण परत परत िात जोडू न देवाकडे प्राथाना करते, देवा िे
सगळं असंच सुंदर असू दे. याचा शेवटिी गोडच िोवू दे !!

===========
May 12, 2013 · Mumbai
कसे आवरू मना? ? , माझ्या मनातंली गोष्ट, मनातं आल, अन
के ल, मनाचे िेळ ……. मनाशी संबंहधत नाना हवधाने देिाचं सिावं इं कद्रय
!!एक काळोिी गुिा ……… एक िोल हविीर …… उजेडाचा मळा
…मनाचा वेध घेणे िरं च कठीण आिे. कधी मनाला आनंद िोतो कधी
दु:ि, कधी वेदना, कधी िु लपािरू ! कधी मन चोरी िोते कधी अंगारा
सारिे क्रोधीत …. अनेक भावनांचा झेला? अनेक प्राण्यांचे संमल
े न …. या
मनाचा पाठलाग करणे अशकय िोते. आपलेच मन आपण दािवू शकत
नािी. माझ्यातली मी कधी शांत कधी अशांत ……… बहिणाबाईहन
अगदी िरं सांहगतलं आिे मन वढाय वढाय उभ्या हपकातलं ढोर ……….
आहण त्यांच्याच ओळीत …… अरे इं चू साप बरे याले उतारे मंतर
=========
May 1, 2013
तज्ञ हि एक मजेदार जात आिे, कािीवेळा तज्ञ िे हबरूद
अचानक नावामागे हचकटत आहण कािीवेळा हबरूद मागे असूनिी त्यां
तज्ञाला कोणीिी हिसगणहतत धरत नािी. (दैव एके काच!!! ) उदयाला
आलेले तज्ञ हि एक अजून वेगळी तऱ्िा. िे प्रहसद्ध पावलेले 'तज्ञ ' आपल्या
तज्ञप णाची अशी कािी चौिे र िटके बाजी करतात की, भल्याभल्याना
त्यांच्या समोर बोलायची संधीच ते देत नािीत ………… कारण' ते तज्ञ
'!

>>>>>>असे

बरे चसे

तज्ञ

पिायला

हमळतात

हनरहनराळ्या

वाहिन्यानच्या 'िास बात' मध्ये. कािीवेळा या तज्ञानां पकडू न आणले
असावे अशी शंका यायला बराच वाव असतो. कदाहचत िा स्विचााने
आलेला तज्ञ प्रहसद्धीच्या लालचेपायी प्रकाशात येतो आहण आमचं दूरदशान
त्याला िु कटात 'तज्ञ' बनवत. पण असेिी 'तज्ञ' आिेत जयांच्या जवळ
सांगण्यासारिं िूप आिे जे …… अहधक प्रभावी, अहधक उत्तम आिे पण िे
व्यक्त करण्याची संधी त्याना हमळाली नािी ककवां कदली गेली नािी ( ते
संधी साधू नािीत म्िणून की काय.. )... अशी संधी हमळाली तर तेिी
"हिरो " िोतील.
=================
April 23, 2013
सूरमयी संध्या, जसजशी जवळ येते
आठवण िक्त तुझीच, मनी दाटू न येते
कं ठ दाटू न येतो, डोळे पाझरू लागतात
अंधार मात्र जास्तच गडद िोत जातो
आहण मग ……………….
आशेचं पािरू त्या काळोिी घरट्यात …मुकाट बसून रिात
………
========

============ 2012====================
कदल्लीत काय ककवा देशभर काय बल्लातकाराच्या जया घटना
आपण ऐकतोय त्या पाश्वाभूमीवर हशवाजीराजेंच्या कारककदीतील एक गोष्ट
आठवते...... कल्याणच्या सुभेदाराचा िहजना लुटून राजांचे सैन्य जेव्िा
माघारी आले तेव्िा सोन्या चांदीच्या आणलेल्या लुटी बरोबर एक अत्यंत
लावण्यािणी असा अनमोल िहजना राजेना सादर करण्यासाठी आणला
गेला.... मेण्यातून सुभेदाराच्या सुनेला जेव्िा दरबारात आणले गेले तेव्िा
राजानी एक िण हतच्याकडे पहिले आहण ते म्िणाले, "आमची आई जर
अशी रूपमती असती. तर आम्िीिी सुंदर झालो असतो. ". त्यांनी
दरबाराला आज्ञा करून हतचा योग्य सन्मान के ला, साडीचोळी कदली व
हतला परत हतच्या सासरी पाठवले, याला म्िणतात स्त्री दाहिण्य ,
संस्कृ तीची चाड, शुद्द वतान परस्त्री बद्दल असणारा आदर... मन उहद्वनाच िोते
सगळ्याची चीड येते आहण नकळत एक हवचार मनातं हस्थरावतो.. स्त्री.
पुरुर्ांच्या बरोबरीने सवा कािी करते पण हतची बोळवण शेवटी एक
उपभोगीय बाहुली म्िणूनच िोते............................... !!!!!
======19. 12. 12===========
माणूस जन्मतो तो अंगावर कसलीतरी िूण घेऊनच. कधी
त्याच्या अंगावर एिादा हतळ असतो तर कधी एिादं आकाररहित चचन्ि!
अपघात झाल्यावर कु ठे लागल्यावर त्या जिमेचा व्रण अंगावर हशल्लक
राितो, मग आपण म्िणतो हि मला लागल्याची िूण आिे. त्या िुणेवरून
अपघाताचा पूवा इहतिास आपणास आठवतो.. एिादी हवहशष्ठ वस्तू
आपल्याला भूतकाळात घेऊन जाते, त्या अबोल स्मृती जागृत िोतात अन

सूर उमटतात...... अजून त्या झुडपांच्या मागे सदािु ली दोघांना िसते
अजून आपुल्या आठवणीनी शेवंती लजवंती िोते !! सैहनकाच्या अंगावरील
लढाईच्या िुणा ह्या त्या सैहनकाचे शौयाच जणू आपणास सांगतात.
लढाईच्या आठवणीने, त्या िुणा पाहून सैहनकाचे रो रोम िु लून येतात.
चोर चोरी करतो पण आपल्या अहस्तत्वाची िूण तो मागे ठे वतो आहण मग
तीच िूण त्याचं आयुष्य धोकयात आणते. मऊ रे तीत अन हचिलाच्या
भागात पावलांचे ठसे उमटतात, या िुणांवरून मागा काढणे अगदी सोपे
असते. ताजमिाल एक हप्रहतहचन्ि आिे. एका बादशािने आपल्या
पत्नीवरील प्रेमाची िूण म्िणून ताजमिालसारिं श्वेत्कमल या जगात
हनमााण के लय. जगातली प्रत्येक वस्तू हि कसली तरी िूणच आिे.
प्राचीनकाळी हनरहनराळी लेणी आहण स्तूप कोरली गेली आहण म्िणूनच
आज प्राचीन हशल्पकलेच्या िुणा आपल्यात हशल्लक आिेत. अथांग सागर
पसरलेला आिे, त्याच्या लाटा आपटत आिेत ककनाऱ्यावर, भरतीच्या
आहण ओिोटीच्याहि कु ठे राितात त्यांच्या िुणा? आकाशात चंद्र, सुया
उगवतात -मावळतात, ढग येतात जातात, ग्रिणे िोतात, धुमके तू
झपाटतात, तारे लुकलुकतात........ कु ठे राितात त्यांच्या िुणा? ? आकाश
पुन्िा लकि, हनरभ्र, हनतळ, हनळे कदसते.........
============18. 12. 12===========
सागराची हनरहनराळी रूपे पहिली कक मनातं अनंत हवचार
येतात. अमयााद पसरलेला सागराचा जलसंचय पाहून आपले िुजेपण
लिात येत,े त्या पाण्याकडे पािताना छाती दडपून जाते, असं वाटते एक
छोटीशी लाट बोल बोल म्िणताना आपला िात धरून आपल्याला ओढू न
नेईल. रात्रीच्या शांत वेळी त्याची गाज मन चलहबचल करते. सकाळच्या

सूयाप्रकाशात चाहन्दसारिे चमचमणारे िे पाणी मात्र मनाला मोिहवते.
कदवसभरात या पाण्याची हवहवध रूपे जाणवतात. भरतीच्या वेळी
घोगावत येणाऱ्या लाटा त्यांच्या हवक्राळ रुपामुळे भीतीदायक वाटतात.
ककती शक्ती आिे या समुद्रात ! मोठी जिाजे गडप करतो िा आपल्या
उदरात. थरार आहण मोिकता दोनिी याचीच रूप. असा िा अनाकलनीय
समुद्र आपल्या पोटातील जलचरांचा िहजना मात्र उदार िस्ते आपल्या
पोटभारीसा ठी देतो.
==============10. 12. 12===========
बीजाचं रोप िोतं, त्याला अंकुर िु टतो त्याचं पुढे झाड िोतं,
एक सुरेि काळी त्यावर उमलते आहण त्या कळीचे रुपांतर िु लात िोतं,
तेव्िा त्या कळीचं अहस्तत्व संपलेलं असतं. िे सुंदर िु ल सुगंध हनमााण करतं
पण ककती िहणक ! िु ल सुकलं कक त्या सुगंधाची सौंदयााची िूणिी नािीशी
िोते पण बकु ळीचं ईवलेसे िु ल मात्र सुकले तरी आपल्या अहस्तत्वाची िूण
म्िणून मधुर मंद सुवास मागे ठे वते. हनसगा िुणा मागे ठे वतो मानावे तर तो
त्या सिाईदारपणे पुसूनिी टाकतो.......
=============23. 11. 12========
जीवनातं येतात असे कािी िण अन अशा कािी व्यक्ती कक जया
िणात माणूस बदलून टाकतात. उताराला लागलेला माणूस थोपवला
जातो सोयीच्या मागाावर वळवला जातो, तो िण िाती परीस घेऊन येतो
आहण लोिंडाचे सोने करतो.
========19. 11. 12=======
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