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ई साहित्य प्रहतष्ठान

थरथरणारे हात
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपणू च समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुहततके तील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहित असून पुततकाचे
ककां र्ा त्यातील अांिाचे पुनमुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककां र्ा इतर रुपाांतर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. तसे न
के ल्यास कायदेिीर कारर्ाई िोऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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प्रकािन : १ मे २०१९
• हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू िकता
• िे पुततक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककां र्ा र्ाचना व्याहतररक्त कोणतािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहतष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे.

लेखकाचे मनोगत

सर्व प्रथम सदा सर्वदा सर्वकाळ सर्ाांना
मनापासून िुभच्े छा, त्या फक्त आजच्या ददर्सा
पुरता मयावददत न रािता सांपूणव आयुष्यासाठी.
सर्व

र्ाचक,

लेखक

आहण

टीम

सर्ाांच्या.. आरोग्य, र्ैभर् आहण नाते सांबांधात र्ृद्धी
व्िार्ी िीच प्रामाहणक सदीच्छा. आपल्या ई
साहित्य प्रहतष्ठान टीमचे मनापासून आभार व्यक्त
करतो. िा माझा हतसरा प्रयत्न..... पुततक म्िणण्या
ऐर्जी प्रयत्नच म्िणेन.
आपल्या मराठी भाषेची व्याप्ती र्ाढार्ी यासाठी, नर्ीन लेखकाांना हलहिण्यास
प्रोत्सािन आहण र्ाचकाांना नर्ीन हर्षय तथा हर्चार र्ाचण्यासाठी उपलब्ध करण्याच्या या
यितर्ी उपक्मा बद्दल मनापासून आभार.
मी कायम असच साांगतो, मला पुततक आहण त्यासोबत माणसाांना र्ाचणे मनापासून
आर्डतां. हजतकां पुततकां र्ाचून मनुष्य हिकतो हततकां च ककां बहुना त्या पेिा जातत लोकाांकडू न
हिकायला हमळतां, असां मला व्यहक्तगत र्ाटतां कदाहचत ते चुकीचांिी राहू िकतां पण माझ्या
बाबतीत ते खरां आिे.
लिानपणा पासून एक इच्छा िोती. “समोरच्याने कािी न साांगता त्याला र्ाटणारां
समजून घेता यार्ां. मग ते आनांद, दुख,ां प्रेम, त्रास अथर्ा मानर्ी आयुष्यातील सर्व भार्ना
असतील... ”
या पुततकात.... अगदी थोड्यािा मदतीने पररहतथती किी बदलते, फक्त मदत करता
आली पाहिजे...
मदत तेव्िाच करता येते, जेव्िा ती काय ते ओळखता येते.

नािी तर खूप सारे लोकां िेर्टपयांत समजू िकत नािी दक मदत नेमकी करायची
काय?
अथावत सर्व कािी आपल्याला समजेल असां नािी, पण आपल्या परीने हजतकां िोईल
हततकां नक्कीच करता येऊ िकतां आहण तर्तःला आहण इतराांना आनांदी करता येऊ िकतां. कारण
“आपल्या लिानिा मदतीने समोरच्याला िोणारा मोठा त्रास कमी िोऊ िकतो ककां र्ा आपल्या
त्याच लिानिा दुलि
व ाने लिानसा त्रास मोठा िोऊ िकतो. ” याचा अनुभर् आपल्या दैनांददन
जीर्नात येतोच.. थोडासा हर्चार करा नक्की येईल...
मी सध्या पुणे येथे एका सामाहजक सांतथे मध्ये counselor म्िणून कायवरत आिे.
त्याहनहमत्ताने देिातल्या हर्हर्ध जागा, लोकां , रठकाणी भेट देता येते. मग ते हर्द्याथी सर्व प्रकारचे
लोकां भेटतात.. प्रत्येक व्यक्ती र्ेगळा, त्याचे हर्चार, गरजा, त्रास र्ेगळे म्िणून इतर लोकाांना
समजण्यास मदत िोते आहण खूप कािी हिकतासुद्धा येतां. “िब्दाांपि
े ा भार्नाच खूप कािी बोलून
जातात. िब्द फक्त साधन असतात” याचा प्रत्यय या पुततकात तुम्िाला नक्की येईल.
िेर्टी कल्पनाांना मयावदा असतातच पण, “जेव्िा कल्पनाांना सत्य अनुभर्ाची जोड
हमळते तेव्िा मग खूप कािी बािेर येतां. ” मग ते टोचणारां , बोचणारां असू िकतां ककां र्ा आनांद देणारां
सुद्धा.
िेर्टी पुततकापेिा माणसांच जातत हिकर्तात, नािी का?
हि माझी हतसरी कादांबरी आिे. यात व्यक्तीच्या आयुष्यातला िेर्टचा टप्पा म्िणजे
म्िातारपण आहण त्यातले अनुभर् अिा खूप गोष्टी आिेत.
मानर्ी भार्ना, तर्भार् िे तर आिेच पण सर्ावत मित्र्ाचा त्या भार्नाांना समजून
घेण्याचे मन...
जेव्िा कु णी भार्नाांना समजून घेतां तेव्िा िोणारा साहत्र्क आनांद िा िब्दात साांगण्या
पलीकडे असतो. आपल्याला कु णीतरी ऐकतांय हि भार्ना खूप मोठा मानहसक आधार देते.
अांतकरणात प्रत्येका बद्दल प्रेम घेऊन पुढचा प्रर्ास करता येतो. तो प्रर्ास “साहत्र्क” आनांद देतो.
कोणत्यािी मदतीत जबरद्सतती नसतेच आहण नसार्ीच. कारण जबरदततीने के लेली मदतिी मदत
नािी तर उपकार िोऊ िकते आहण मला र्ाटतां कु णालाच मदतीत उपकार नको असतील.
मागच्या दोन पुततकाच्या मदतीने खूप साऱ्या र्ाचकािी बोलायला हमळाले.

पहिल्या कादांबरीत साहत्र्क प्रेम ज्याची आजच्या हपढीला हनताांत गरज आिे अिी
कथा माांडण्याचा लिानसा प्रयत्न के ला िोता.
“प्रत्येक गोष्ट पूणव चाांगली र्ाटत नािी, कािी गोष्टीचां मित्र् त्याांच्या अपुणत
व ेत असतां”
दुसऱ्या कादांबरीत देि प्रेम... खोटा देखार्ा न करता, नाटक न करता, कतवव्य आहण
जबाबदारी आहण नांतर अहधकार असा क्म लार्ता आलां पाहिजे.
या हतसर्या कादांबरीत मदतीचा िात आहण परतार्ा म्िणून िाबासकी, मायेचा,
प्रेमाचा, आिीर्ावदाचा पाठीर्र िात... याबद्दल हि कादांबरी आिे.
िे पुततक िातात पडणाऱ्या प्रत्येक र्ाचक, जेष्ठ लेखक याांनी मला या पुततकाबद्दल
त्याचां मत कळर्ार्ां अगदी टीकािी चालेल कारण त्यातून कािीतरी हिकायला हमळे ल आहण
त्याचा उपयोग पुढच्या पुततकात आहण कायावत करता येईल.
धन्यर्ाद
िुभेच्छा
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चरणतपिव....

जगात दोन गोष्ट अगदी “अमूल्य पण मोफत” असतात
“आिीर्ावद आहण प्राथवना” माझ्यासाठी सदैर् प्राथवना आहण
डोक्यार्र सदैर् आिीर्ावदाचे थरथरते िात ठे र्णाऱ्या माझ्या
तर्गीय हप्रय आजी-आजोबाांना हृद्यपुर्वक अपवण....

प्रततार्ना
मनुष्यप्राणी िा असा आिे दक तो आयुष्यभर काहितरी हमळर्ण्यासाठी धडपड करत
असतो. आहण एक मित्र्पूणव गोष्ट ती म्िणजे तो जे कािी प्राप्त करतो ते करताांना तो हिकत
असतो. आयुष्यभर मनुष्य िा हर्द्याथी असतो. िेर्टी मरतो त्या िेर्टच्या िणात देि कसा
त्यागला जातो त्याचा अनुभर् घेतो. एक गोष्ट मात्र, तो प्रसांग तो कधीच व्यक्त करू िकत नािी.
र्ृद्धाअर्तथा येता-येता त्याला समाजाचे, सांसाराचे, आयुष्याचे सारे कटुसत्य त्याने
अनुभर्ले असतात.
नात्यासारख्या नाजूक गोष्ट आयुष्यभर जोपासण्याची धडपड मनुष्य करत असतो.
बऱ्याच व्यक्तींकडू न नात्याचे धागे सुटतातिी आहण तुटतातिी पण, कािी व्यक्ती ते िेर्टच्या
िणापयांत जपून ठे र्तात....
अगदी प्रेमाने, मायेने त्यार्र फुां कर घालतात....
या नाते-बांधनात अनेक लोकाांना खतता खाव्या लागतात. कािी जेर्ढी नाती जपतात
तेर्ढ्याच र्ेदना त्याांना त्या नाते-सांबांधात अनुभर्ायला हमळतात.
खरोखरच पण एक गोष्ट खरी आहण पक्की आिे. माणसाने हर्नाअपेिेने प्रेम द्यार्े....
र् देत रािार्े तर त्याच्या मनाला कु ठल्यािी र्ेदना ह्या िोत नािी. अपेिा के ल्या नािी तर त्या
भांग पार्ण्याचे दुखां
किाला िोईल आहण का िोईल?
कु ठल्यािी नात्यात म्िटले ना हनतर्ाथव, अमयावद प्रेम सर्वच कािी हमळर्ून देतां...
हनतर्ाथव भार्नेत सारां कािी येतां. त्यात िुद्ध तर्रुपाची पाहर्त्रता भरलेली असते.
एर्ढी उच्च कोटीची पाहर्त्रता दक हतच्या तेजाने दैददप्यमान िोऊन दगडिी परीस व्िार्ा.... ऐर्ढे
हनतर्ाथव प्रेम असार्ां हर्नाअपेिाांचे.... आहण ते या काळात हमळर्णां कठीण आिे.
साांगण्याचे तात्पयव असे दक... अपेिा हर्रिीत के लेले कमव खूप कािी देऊन जातात. िे
मी नािी तर हनसगव साांगतो, हनसगव हनयम साांगतात.
प्रेम करा भरभरून करा पण हनतर्ाथवपणे करा कारण जीर्न फार सुांदर आिे.. असीम
आिे.

मुळात प्रेम म्िणजे देणे... आहण फक्त देणेच आिे..
त्यात घेण्याचा काडीमात्र सांबध नसतोच...

मनोज राजपूत याांनी आपला थरथरणारे िात नार्ाचा सुांदर कथा सांग्रि माांडला आिे.
मानर्ता नार्ाच्या परीसरुपी धमावचा के र्ढ्या प्रमाणे सुगध
ां ीत तपिव करून ददला आिे. त्या आिेत
तीन कथा पण त्या नकळत खूप कािी हिकर्ून जातात. मानर्ी धमावचे मनात बीज रोर्ून जातात.
र्ृद्धत्र्ार्र आधारलेला िा कथा सांग्रि आयुष्यरुपी सांघषावची गोष्ट साांगतो. आयुष्यभर
धडपडणारा मनुष्यप्राणी जीर्नाच्या िेर्टच्या ददर्सात आधार िोधतो मग तो मानहसक असू
द्या अथर्ा िारीररक. थरथरणारे िात का असेना पण ते आिीर्ावदासाठी पुढे येतात.. िुभच्े छा
द्यायला येतात.. जीर्नाचा तुम्िीिी चौकसपणे आनांद घ्या म्िणून साांगतात. हनमुटपणे जीर्नाचे
कटू सत्य पररहचत करून देतात.
िेर्टी एर्ढेच साांगते.... मानर्ी धमावला हनतर्ाथवपणे जपा !
आिा करते िा कथा सांग्रि सर्ावना खूप आर्डेल !
मनापासून सर्वच याचे तर्ागत करतील...
सर्वच र्ाचकाांना मानर्ी धमव जोपासण्यासाठी अनेक िुभच्े छा.... !
सदा.... सर्वदा.... प्रामाहणकपणे....
धन्यर्ाद.... !
भामरे महनषा जे.

थरथरणारे िात

जरी एक अश्रू पुसायास आला
तरी जन्म िा मानर्ी साथव झाला.

एक.
आज घरात र्ीज गेलल
े ी िोती. थोडा र्ेळ र्ाट पाहून मग मी बािेर असलेल्या
झाडाच्या खाली येऊन बसलो. हतथे जर्ळच बाजूला एक चौपाई िोती. ती चौपाई घेतली
आहण..... एक आठर्ण सिज मनात आली.

“आठर्णी या असतातच अिा, फक्त एक िण लागतो, सांपण
ू व गोष्ट च आठर्ते त्या
एका िणात. ”

खूप लिान असताना ची एक आठर्ण आिे. मी िाळे मधून आलो िोतो. खूप जातत
उन िोतां. घरात बसून रािणे असह्य िोतां. मी त्या रण-रणत्या उन्िात बािेर येऊन अांगणात बसलो.
त्या उन्िात बािेर एक प्राणीिी ददसत नव्िता, इतकां ते उन भयानक िोतां.
प्रत्येक प्राणी आपल्या आपल्या सोईनुसार कु ठे तरी सार्लीत िोधून बसला िोता. ती
दुपारची र्ेळ जाण्याची र्ाट पाित. िे सर्व सुरु असताना समोरून एक म्िातारे बाबा चालत येत
िोते.... एकटेच, उन इतकां िोतां दक चाांगल्या पिेलर्ानालासुद्धा हमहनटात घाम फु टेल, आहण तो
गरगरून कु ठे तरी सार्ली िोधेल इतकां ते उन भयार्ि िोतां. पण ते बाबा समोरून चालत येत
िोते. पायात नार्ाला चप्पल िोती. नार्ाला म्िणजे अगदी नार्ालाच. चपलेचां जे काम असतां ते
काम करण्यास ती चप्पल िुद्ध अपयिी िोती.... म्िणजेच ती चप्पल नार्ाला िोती.
“प्रत्येक गोष्टीचां ठरलेले काम असतां. तसां त्या चपलेचां काम िोतां, तळपायाला सांरिण
देण्याचां, पण ते काम ती चप्पल पूणव करू िकत नव्िती.
“जेव्िा ठरलेलां काम त्या र्ततू कडू न िोत नसेल तर चटके दुसऱ्या र्ततू ला लागतात.
”
अगदी तसांच त्या चपलेच्या योग्य काम न करण्यामुळे चटके तळपायाला लागत िोते.
मात्र तरी त्या बाबाांच्या चेिऱ्यार्र चटक्याांचा लर्लेिसुद्धा ददसत नव्िता.
ददसत नव्िता दक ते बाबा ददसू देत नव्िते. िे एक न समजलेलां कोडां िोतां. कारण
आज दाखर्ण्याच्या या जगात त्रास लपर्णे थोड आश्चयव आिे. आपण र्ाट पाितो कािी नसलेलां

सुद्धा दाखर्ण्याची.. आहण त्यात ते बाबा..... जे िोतां तेसद्ध
ु ा दाखर्त नव्िते, पण इथे दाखर्ायचां
कु णाला िा मोठा प्रश्न िोता, कारण “दुसऱ्याचां दु:ख बघायला र्ेळ आिे तरी कु णाला, सर्व फक्त
आपले सुख िोधत आिे.

“जेव्िा मनुष्य फक्त तर्तःच तर्ाथव िोधत असतो तेव्िा दुसऱ्याचां दु:ख ददसणे अिक्य
आिे. ”

िातात एक काळी झालेली, अगदी मळाने माखलेली, जीणव हपिर्ी िोती. त्यात कािी
तरी, गरजेपुरता सामान िोता, जो कदाहचत त्याांच्या कामाचा असेल. कारण ते बाबा ती हपिर्ी
सोबत घेऊन दफरत िोते. त्याांना याची कल्पना िोती दक

“सामान जेर्ढां कमी हततका प्रर्ास चाांगला, मग तो प्रर्ास कु ठलािी असो, जीर्नाचा
ककां र्ा दफरण्याचा ”

मी ते दृश्य पाित िोतो. थोड्याच र्ेळात बाबा, मी बसलेल्या जागी जर्ळ येऊन
पोिचले. मी घरा बािेर असलेल्या झाडाच्या सार्लीत बसलो िोतो. ते बाबािी त्या सार्लीत
थोडासा हर्सार्ा घेण्यासाठी बसले.
त्याांच्या डोक्यार्रून येणाऱ्या घामाची धार पाहून मी त्याांना न हर्चारता पाणी
आणायला गेलो. थोड्याच र्ेळात पाणी घेऊन आलो.
बाबा, पाणी घ्या.. मी म्िणालो
अरे लेका तुला कसां कळल दक मला तिान लागलेली आिे, बाबा म्िणाले
मी त्याांना कािीच उत्तर न देता, चेिऱ्यार्र िलकसां िातय के लां. पण त्या र्ेळेस न
बोललेलां र्ाक्य आता मनात येत आिे. ते ददलेलां पाणी बाबाांनी एका घोटात सांपर्लां.

“बऱ्याचदा समोरच्याला काय िर्ांय िे न साांगता कळलां पाहिजे. कारण प्रत्येक
माणूस आपली गरज, त्रास बोलून दाखर्लेच असां नािी. ” त्या न बोललेल्या
िब्दाांचा अथव समजता आला पाहिजे. िेर्टी समजार्ून साांगण्यापेिा समजून
घेणां जातत मित्र्ाचे.

पण त्या र्ेळेस असां कु णी दारािी आलां दक आई त्या आलेल्याला आधी पाणी द्यायची
तेिी समोरच्याने न मागता. िे मी दकत्येकदा पाहिलां िोतां आहण लिान मन तेच हिकतां जे तो
आजू-बाजूला पाितो.
दकती सोपां असतां ना “एखाद्याच्या चेिऱ्यार्र िातय तयार करणे. ” पण ते प्रत्येकाला
जमत नािी, कदाहचत ते प्रत्येकाला जमलां असतां...... तर दु:खी, नाराज कु णी राहिलांच नसतां...
फक्त समोरच्याची गरज, त्रास ओळखायचा आहण ते दूर करण्याचा लिानसा प्रयत्न
करायचा. बतस. कारण
“बऱ्याचदा लिान-लिान प्रयत्न मोठा बदल करतात”.
बाबाांचां पाणी हपऊन झालां िोतां.
चेिऱ्यार्र तृप्तीची, समाधानाची छटा तपष्ट ददसत िोती.
तुझां नार् काय बाळा? .. बाबाांनी हर्चारलां,
मी तोंडू न िब्द बािेर काढणार तेर्ढ्यात
“र्ेद.. जेर्ायला ये.”
आई.... आहण आई ची िाक दोन्िी सोबतच आल्या.
छान नार् आिे... “र्ेद... ” सर्व जीर्नाचा सार आहण त्या पलीकडची हिकर्ण देणारे ..
“र्ेद... ”
“आदी आहण अांत” दोघाांच्या पलीकडचे.... बाबा बोलले..
र्ेदाांची एक गोष्ट कदाहचत बऱ्याच लोकाांना माहित नािी, ती म्िणजे...

र्ेद रचीयता कोण? िे माहितच नािी.... इतक्या मोठ्या, अद्सभुत ग्रांथ. फक्त ग्रांथच
नािी तर त्याच्या पलीकडे असलेली, अमूल्य देन ज्याांनी ददली, त्याांनी तर्तःच्या नार्ाचा कु ठे च
उल्लेख के ला नािी.. का?
मी कािी उत्तर देतो... तेर्ढ्यात बाबाच पुढे बोलले...
कारण कदाचीत तो आपल्यासाठी सांदि
े असेल आहण हिकर्णसुद्धा... दक आपण
आिोत तरी कोण? ? ? ?
कसला गर्व आिे आपल्याला? ? .
अिांकार कसला? ? ... ते पुढे कािी तरी बोलणार िोते...
तो पयांत आई जर्ळ आली िोती.
आई थोडा प्रेमळ सांताप करत बोलू लागली.
“दकती र्ेळेस साांगायला लार्तो रे जेर्ायलासुद्धा. ” प्रेमळ राग, सांताप कसा असतो
याचां आयुष्यभर एक छान उदािरण आईने ददलां. तेिी नकळत.

“एखाद्या आपलाच्या फायद्याची, गरजेची गोष्ट त्याला करायला लार्याची
असते ककां र्ा साांगायची असते, तेव्िा के लेला राग, सांताप िा प्रेमळ सांताप असतो.
ज्यात राग िा आपल्या हप्रय व्यक्तीचां चाांगलां व्िार्ां या उद्देिाने असतो. िेर्टी
प्रत्येक गोष्टीचा मागचा उद्देि काय यार्र ती गोष्ट किी ते ठरत असतां.
चाांगल्या उद्देिाने के लेलां चुकीचां काम देखील चाांगलांच म्िणर्तां, िाच
आईचाराग, सांताप िोता जो माझ्यासाठी िोता.

एव्िाना आईचां लि बाबाांकडे गेलां िोतां. मी कािी बोलायच्या आत आई त्या बाबाांना
म्िणाली, बाबा जेर्ून घ्या याच्या सोबत.

माणसाला माणसाची गरज ओळखता आली पाहिजे, ऐकमेकाांचां हिसकाहून खाणे तर
पिु पिी पण टाळतात आपण तर मनुष्य आिोत...
आईच्या त्या हर्चारण्याने मी पुरता खुि झालो.
पण बाबा मात्रथोडा हर्चार करत िोते.
मी म्िणालो.. बाबा चला, आई ने मतत माझी आर्डती कढी के ली आिे.
दकती लिान @@ बाहलि @@... िोतो मी.
जेर्ायला कु णी असां बोलर्तां का, पण मी खरां च लिान िोतो. आहण म्िणाल तर
बाहलि.... पण ते
“बाहलि पण चाांगलांच ज्यात तर्ाथी हर्चाराांची भेसळ नसते. ”
आई, मला आहण बाबाांना पुन्िा बोलार्त िोती.
पण बाबा मात्र कािी तरी हर्चार करत िोते.
आहण िेर्टी ते आईला उद्देिून उच्चारले.
ताई..... कािी काम आिे का तुझ्या घरात मी करतो.
मला सर्व येत.ां ...
आधी मी ते काम करतो आहण मग जेर्तो र्ाटल्यात. पण आधी नको.
ते मला चाांगलां नािी र्ाटणार.
“तर्ाहभमान, ... ”
िा प्रश्न कायम मनात येतोच, बाकींच्या लोकाांचा िा “तर्ाहभमान” कु ठे जातो?
इथे िे बाबा, समोरून ददलेलां घेत नव्िते. आधी काम, कष्ट मग काय तो मोबदला, पण
इतर रठकाणी पाहिलां तर, काम तर दूरच आहण आपल्या िक्काचां तर सोडा... दुसऱ्याच्या िक्काचां
घेण्यासाठीसुद्धा लोक हर्चार करत नािी.. अिा र्ेळेस आठर्तां... कु ठे जातो त्या लोकाांचा
तर्ाहभमान? ? ?

बाबा जेर्ा आधी,
जेर्णाच्या बदल्यात काम करायला नािी लार्त मी,
आधी जेर्ा, चला, “आई िसून म्िणाली”
ताई, काम असेल तर साांग, बाबा परत बोलू लागले.
जुन्या पत्र्याचे डबे बनर्तो मी...... मला सर्व येत.ां ..
अिो बाबा ते ठीक आिे पण..
आई ला थाांबर्त ते बोलू लागले..
ताई.... “तू आज फु कट खाऊ घातलेलां मला पुढे खूप ददर्स त्रास देईल गां”
या एका र्ाक्यात मात्र आई कािीच बोलू िकली नािी.

मी आपला फक्त ऐकत िोतो. कोण जजांकतां याकडे लि कें दद्रत करत िोतो.
अथावत त्याांच्या सांभाषणातला एकहि िब्द मला तेव्िा कळत नव्िता, फक्त जेर्ायला
चला या व्यहतररक्त.
पण बाकी ते बाबा का नािी म्िणत आिे आहण आई नांतर का िाांत झाली िे मला तेव्िा
अहजबात कळलां नव्ितां.
“खूपदा आपल्या िमताांच्या मयावदम
े ळ
ु े आपल्याला सत्य कळत नािी”
पण नांतर आई कािी र्ेळ कािीच बोलली नािी आहण मग पाणी घ्या..
त्यार्र बाबा.. “ददलां दक तुझ्या र्ेदा ने आधीच.. ”
ताई कािी काम असेल तर साांग करतो मी.
बाबाांच्या त्या र्ाक्यार्र मात्र आई घरात गेली आहण थोड्याच र्ेळात बािेर आली.
बाबा बािेर झाडा खाली बसले िोते, मी आईच्या मागे मागे दफरत िोतो.
ती काय काम आिे ते िोधत िोती. तसां हतला काम साांगायचां नव्ितां मात्र..

बाबाच्या मनाला दुखर्ू पण द्यायचां नव्ितां.
माणसाला िे जमायलाच पाहिजे दक, हिधा पररहतथती किी िाताळली पाहिजे. कु णी
दुखर्ू नये आहण काम पण झालां पाहिजे. कारण िेर्टी चेिऱ्यार्रचे भार्, मनाचा आनांद, िेच
तुमच्या कामाची पार्ती देत असतात.
“ताई तू आज फु कट खाऊ घातलेलां मला पुढे खूप ददर्स त्रास देईल गां”

िेच ते र्ाक्य िोतां.... तेर्ढ्यात बाबाांचां लि एक बािेर पडीक ठे र्लेल्या चौपाईकडे
गेलां.
खराब अर्तथेत िोती ती चौपाई..
कािी ददर्साआधी आई साांगत िोती दक, “त्या चौपाई चां काम करायचां आिे. ”
असां मीच बाबाांना बोललो.
मग बाबाांनी कसलीच र्ाट न पिाता. ती जुनी, पुराणी कामात न येण्यासारखी
चौपाई बािेर काढली आहण आपलां काम सुरु करू लागले.
तो पयांत आई काम नािी या जचांतेने व्यग्र झाली िोती.
ती कािी तरी िलकां , बाबाांच्या त्या र्याला झेपल
े असां कािी तरी िोधत िोती.
पण मग िेर्टी ती बािेर आली.. बाबा काम नांतर करा आधी जेर्ा असां बोलणार
तोच..
बाबा कामाला लागलेसद्ध
ु ा िोते.
बाबा ते जरा अर्घड िोईल असू द्या ते.
पण मग बाबा म्िणाले,
“ अरे ताई..
र्याने म्िातारा असलो तरी काय झालां.. खूप काम के लीत म्िणून अर्घड काहि उरलच
नािी”.

बाबा सिज बोलले मात्र त्या बोलण्यात एक अनुभर्ाांचा गांध िोता. िे मात्र खरां आिे.
“जेव्िा व्यक्ती खूप साऱ्या त्रासातून सांघषावतन
ू बािेर पडतो तेव्िा तो त्याच्या िमता
र्ाढर्ून बािेर येतो, िे नक्की”,
कारण अनुभर् माणसाला सर्व हिकर्तो... सर्व म्िणजे सर्व कािी. आहण अजून हर्िेष
गोष्ट म्िणजे अनुभर् कु ठे हर्कत हमळत नािीत, ते येतात ककां र्ा घ्यार्े लागतात. माझ्या मनात
हर्चार सुरु िोत गेले.
तू जा मी पूणव करतो िे काम.. माझ्याकडे बघत बाबा बोलले “जा र्ेद बाळा जेर्ून घे..
”
मी कु तुहुलाने त्या चौपाईकडे बघत िोतो.
आता ती पूणव ररकामी फक्त चार लाकडाचे दाांडे अन बाकी कािी नािी. चार उभे आहण
चार आडर्े. पण नांतर छान दोरीने गुांफून झोपण्यासाठी उत्कृ ष्ट असां साधन तयार िोणार िोतां.
तेर्ढ्यात आई म्िणाली तो नािी जेर्ायचा आता तुमचां काम सांपेपयांत. सोबतच जेर्ेल
तो आता तुमच्या..
मी कािी बोलायच्या आत ती सर्व खरां आहण सत्य बोलून गेली. िेर्टी आई िोती ती,
हतला सर्व ठाऊक िोतां, आपलां लिान बाळ कसां, काय हर्चार करतां ते. आपलां बाळ के व्िा कसां
र्ागणार आिे िे हतलाच उत्तम ठाऊक असतां. िेर्टी जन्मापासून आहण जन्माच्या आधी पासूनचा
प्रत्येक िण हतने आपल्याला र्ाढर्लां असतां. म्िणून हतला सर्व माहित असतां... पण... पण िे फक्त
लिान असे पयांतच.. दुदर्
ै आिे पण सत्य..
मोठां झाल्या नांतर हतला अहजबात कळत नािी दक आता आपलां पोरगां र्ागेल कसां? ?
काय करे ल? ? .
लिान असताना िांभर टक्के खरां साांगणारी आई मात्र मोठां झाल्यार्र हततका खरा
अांदाज लार्ू िकत नािी आहण लार्ला जरी.. तरी तो चुकतो.
का चुकतो? ?
का लिानपणी सर्व अांदाज हतचे बरोबर असतात. मग ते जेर्णाचे, भुकेचे रडण्याचे,
िाांत करण्याचे ककां र्ा अजून दुसरे ...... सर्व गोष्टी न साांगता हतला कळतात.

त्या मागची बरीच कारणे असतील. त्यातलां एक कारण, लिान असे पयांत “आपण
आहण ती” िेच आपलां आयुष्य असतां. तो पयांत बािेरच्या तर्ाथी, कामापुरत्या, व्यर्िार, अिा
गोष्टीचा आपल्यार्र प्रभार् झालेला नसतो. प्रभार् असतो तो फक्त त्या माउलीच्या हनतर्ाथी
प्रेमाचा, मायेचा, हजव्िाळ्याचा.
जो फक्त आहण फक्त आपल्यार्र हनतर्ाथी प्रेम करणारी व्यक्तीच देऊ िकते. अिा त्या
प्रेमाचा. इतकां सोपां आिे का ते,
“समोरच्या कडू न प्रेम हमळे ल ककां र्ा नािी माहित नसताांना त्यार्र जीर्ापाड प्रेम
करणां........ ”
सोपां जरी नसलां तरी ते फक्त आहण फक्त आपल्यार्र प्रेम करणारी व्यक्तीच करू िकते
इतकां नक्की. देखार्ा, नाटक करणाऱ्याांसाठीचां काम नािी ते.
पण मग आपण मोठे िोत जातो आहण ते प्रेम जे कायम फु कट हमळत आलेलां असतां,
ज्याची ककां मत करणेच अिक्य असतां असां ते प्रेम दूर िोत जातां,
कारण त्यात देखार्ा नसतो आहण आपला हर्कहसत झालेला मेंद,ू हर्चार करणाऱ्या
मेंदल
ू ा फक्त देखार्ाच ददसत असतो ककां र्ा देखार्ाच िर्ा असतो.
तर्ाथी लोक, तर्ाथी हर्चार, व्यर्िार आहण बरां च कािी आपण िोधत दफरतो......
आहण अमुल्य गोष्टीकडे दुलवि करतो. कारण िेर्टी आपण फक्त आपली गरज पूणव करण्याचा प्रयत्न
करत असतो.....

आई आत गेली आहण थोड्या र्ेळात चिाचे दोन कप घेऊन आली.
चिा तेिी दोन कप..
चिा हपण्याची मजा च थोडी र्ेगळी असते.
पण ती मजा फक्त एका कपात नािी ककां र्ा एकट्यात नािी तर सोबतीला कु णी तरी
असल्या र्र.

एकट्याने फक्त चिा हपला जातो मात्र दोघाांनी हमळू न चिा सोबत भार्नासुद्धा व्यक्त
िोतात.
आता बाबाचे काम सुरु झालां िोतां. आई ने आधीच साांगून ठे र्लां िोतां,
“र्ेद”, मदत करिील पण काम सोपां िोईल अिी, काम र्ाढर्ून ठे र्णारी मदत नको”
मी िसलो, कारण मला समजलां िोतां हतला काय म्िणायचां िोतां ते.
खरां िोतां हतचां..
माणूस मदत करण्यासाठीच आिे.. पण त्यामुळे समोरच्याचां काम सोयीतकर िोईल
अिी मदत िर्ी काम र्ाढर्णारी मदत नको.
आई गेली..
मी बाबाांजर्ळच िोतो. बाबा तुमचां गार् कोणतां? कु ठू न आले? आहण काय करता?
असे एक सारखे प्रश्न हर्चारत सुटलो..
अरे थाांब थोडा..
आता मी कु ठे आिे.
इथे..
मग िेच माझां आजचां गार्ां..
आहण आता मी काय काम करतोय..
िेच माझां रोजचां काम.. बाबाांनी एक छान पण अथवपूणव आहण त्या लिान र्यातल्या
मुलाला हनट समजेत असां उत्तर ददलां.
आज जेव्िा मी सर्वत्र पाितो तेव्िा िे जाणर्तां, थोड्या िब्दात समोरच्याला सर्व
साांगता येत नािी आहण जातत साांहगतलेलांिी समोरच्याला सिज समजत नािी. कारण आपल्याला
ऐकता येत नािी, ऐकायला येत नािी ककां र्ा ऐकायचां नसतां.
बाबा तुमच्या घरी कोण-कोण असतां..? ?
आिे दक बाळा, मला खूप मोठां पररर्ार आिे.

मी रोज एक एक आप्तेष्टाांना भेटायला जातो. आज तुमच्याकडे आलो आिे.
तू माझा नातू आहण तुझी आई माझी मुलगी.
बरोबर ना...
तेव्िा त्या लिान मला ते मज्जा देणारां र्ाक्य िोतां, मात्र आज जेव्िा त्या चौपाई र्र
बसून हर्चार येतो त्या र्ाक्याचा, तर िणात कळतां, दकती मोठां हृदय असार्ां त्या बाबाांचां,
जे, आपला एक पत्ता असून कु णाला साांगू िकत नव्िते.
मी रोज माझ्या एका एका नातेर्ाईकाला भेटायला जातो. बाबा बोलले.
मी हर्चारलां, रोज
िो रोज... ते उत्तरले
चल आपण छान चौपाई गुांफू.
आम्िी बोलत बोलत काम करत िोतो.
सर्ावत आधी बाबाांनी नारळाची दोरी मला पाण्यात टाकायला साांहगतली.
मी पाण्यासोबत खेळत ती दोरी पाण्यात टाकली.
न राहून त्या बादलीतल्या पाण्यासोबत खेळण्याचा मोि आर्रला गेला नािी. आई
कपडे धूत असताना तर मी रोजच त्या पाण्यासोबत खेळतो. दकती आनांद देणारां असतां ते.
बाबा दोरी ओली का करतात? मी पुन्िा प्रश्न के ला.
बाबा त्यार्र उत्तर देत म्िणाले,
बाळा, सुखलेली, कोरडी दोरी िाताला लागते, जखम करते आहण पकड बसण्याला
त्रास देते.
दोरी ओली असली दक छान पकड, ताणायला पण सोपी जाते आहण.. आहण.. कािी
तरी तर्तःिीच पुटपुटले, “जखम पण देत नािी. ”
“आयुष्याचां पण असांच असतां, प्रत्येक नातां, सांबध
ां िे जर सुखलेले असतील तर त्याांना
प्रेमाच्या, मायेच्या पाण्यात नक्कीच बुडर्ून ठे र्ार्ां.”

“त्यामुळे पुढच्या आयुष्यार्र पकड येते आहण ते जगायला सोपांिी जातां. आपण ते
सुखलेले नातां ओढत ताणत गेलो दक मग त्रास िोतो, जखम िोते. ”
िे ते तर्तािीच म्िणाले..... कारण सरळ िोतां माझ्या त्या लिान बुद्धीला ते अहजबात
समजणारां नव्ितां. मात्र आज त्याचा अथव कळतो आिे.
िळू िळू आमचां काम सुरु िोतां. एक एक टप्पा आमचा पुढे जात िोता.
िळू िळू फक्त लाकडाचे उभे आडर्े दाांडे आता एक कामी, उपयोगी येणाऱ्या चौपाईत
रुपाांतरीत िोत िोती.
कोणतीच गोष्ट एका दमात िोत नािी, िेच सत्य.
“प्रत्येक गोष्टीला तीचां योग्य पररपक्व रूप घेण्यासाठी योग्य तो काळ लागतोच ”
जसां बाळाला जन्म घेण्यासाठी ९ महिन्याचा कालार्धी लागतोच तसां प्रत्येक पररपक्व
गोष्टीलासुद्धा लागतो. आहण जर तो योग्य र्ेळ नािी हमळाला तर ती र्ततू गोष्ट हततकी पररपक्व
िोत नािी. मग ते premature जन्माला आलेलां बाळ असेल ककां र्ा घाई घाईत तयार झालेलां
नातां. ककां र्ा अजून र्ेगळां कािी. पण सत्य िेच आिे दक,
“जगातल्या कोणत्यािी र्ततूला तो योग्य कालर्धी, तो योग्य र्ेळ लागतोच तीचां
पररपक्व रूप घेण्यासाठी ”
मी मधेच बाबाांना प्रश्न हर्चारत िोतो. बाबा मला भूक लागली आिे करा लर्कर
अजून दकती र्ेळ.
िो बाळा लर्करच करतोय..
पण घाईत के लां तर चुकेल ना ते..
त्यात काय चुकायचां सोपां तर आिे ते.
एकदा इकडू न आहण एकदा हतकडू न दोरी ओर्ली दक बस झालां. असां मी सिज बोलून
गेलो. कारण तेव्िा मी लिान िोतो आहण लिान, बुद्धी कमी असताांना व्यक्ती चुका सिज करतो.
अजून काय असतां बाबा, सोपां तर आिे. बघा मी करतो, बाबाांच्या िाता मधून दोरी
घेत मी बोललो आहण समोर असलेल्या दोऱ्या मधून ती ओर्ू लागलो गुफ
ां ू लागलो.

एकदा खालून एकदा र्रून जसां बाबा करत िोते तसां मी करू लागलो.
पण थोड्या र्ेळ के ल्या नांतर लिात आलां दक मी जे के लां िोतां ते अगदी चुकीचां िोतां
आहण त्यामुळे काम र्ाढलां िोतां, दोरीची गाठ तयार झाली िोती.
आई ने साांहगतलां िोतां दक मदत करिील पण काम र्ाढेल अिी मदत नको.
ती मदत असेल का... ज्यामुळे समोरच्याचा त्रास र्ाढत असेल?
माझ्या कानात ते िब्द िणात आठर्ून गेलेत.
मग बाबाांनी माझ्या िातातील दोरी घेतली आहण बोलू लागले.
फक्त उभां आहण आडर्ां नािी...
तर योग्य रठकाणी गुांफार् लागतां.
बघ.. असां
मग बाबाांनी मला करून दाखर्लां..
मी कु तूिलाने बाबाांना हर्चारलां
असां बरोबर कसां गुांफता येत तुम्िाला चुकत नािी का? माझा प्रश्न ऐकू न बाबा िसले
आहण बोलू लागले
जेव्िा कािी गोष्टी एकमेकाांमध्ये गुांततात, गुांफतात तर उत्तम असां कामाचां तयार िोतां.
फक्त एकच मित्र्ाची बाब असते, ते व्यर्हतथत गुांफता आलां पाहिजे.
योग्य गुफ
ां ण एक झोपण्यासाठी उत्कृ ष्ट चौपाई तयार करते तर चुकीची गुफ
ां ण दोरीची
न सुटणारी र् त्रास देणारी गाठ तयार करते.
आहण आयुष्याचां पण असांच असतां.
नात्यात, जीर्नात योग्य व्यक्तीिी के लेली योग्य गुफ
ां ण छान नातां, आयुष्य तयार करते
जे सुखकर, उत्कृ ष्ट, जगण्याला आधार देणारां . जीर्न सोयीतकर करणारां असतां. तर दुसरीकडे
त्याच नात्यात जीर्नात चुकीची गुफ
ां ण िोत गेली दक न सुटणारी, त्रास देणारी गाठ तयार िोते
आहण मग पुढचां सर्व त्रास देणारां च िोत जातां.

मला कािी समजर्ण्याच्या भाषेत बाबा बोलत िोते. आमच्या गप्पा सुरूच िोत्या
आहण बाबाांचां काम पण पूणव िोत आलां िोतां.
आता काम सांपलां िोतां. आई ने ताट आधीच तयार करून ठे र्ले िोते. आधीच्या
जेर्णाच्या पक्वान्नामध्ये दोन-तीन मेनू र्ाढले िोते. आम्िी काम सांपर्ून घरात गेलो त्या आधी
आई ने िात धुण्यासाठी पाण्याची बादली ठे र्ली िोती. मी गेलो आहण पाण्यासोबत खेळत आहण
भराभरा दोनतीन ताांब्या पाणी ओतलां.
बाबा माझ्याकडे बघत िोते.. माझ्या कृ तीकडे ते हनरखून पाित िोते.
नांतर त्याांनी एक ताांब्या पाणी घेतलां आहण त्यातच िात धूत थोडां पाणी उरर्त
बादलीत टाकलां.
तेव्िा त्याांनी एक छान पण तेव्िा न कळलेली मात्र आता आयुष्यात उपयोगी पडणारी
गोष्ट एका र्ाक्यात साांहगतली.
या पुढे लागेल तेर्ढांच पाणी घे िात धुण्यासाठी..
“लागेल तेर्ढा घेण्याच्या र्ृत्तीला दैर्ी र्ृत्ती म्िणतात आहण गरजेचां नािी तरी
घेण्याच्या र्ृत्तीला रािसाची. ”
तेव्िा त्याांनी ते त्या लिान मुलाला समजेल या भाषेत जरी साांहगतलां असलां, तरी आज
मोठा िोऊन जेव्िा हर्चार करतो आहण अभ्यास करतो तेव्िा एक लिात येतांच दक.
“या जगात सर्ाांच्या गरजा पूणव िोतील असां सर्व आिे, पण ते फक्त गरजा पूणव
करण्यासाठी आिे...... िार्, लोभ, लालसा पूणव करण्यासाठी नािीच. ”
तो एक लिानसा प्रसांग खूप कािी हिकर्ून गेला.
कसां असतां ना, आयुष्यात खूप लिान गोष्टी, प्रसांग आपल्याला फक्त माहिती देत नािीत
तर जगणां हिकर्तात.

ते खरां जगणां ज्यात तर्तःच्या उन्नती बरोबर, दुसर्याांची उन्नतीसुद्धा सामार्ली असते.
एक हर्चार मनात येऊन गेला

मी आहण बाबा जेर्ायला बसलो.
मी खूप मज्जा करत जेर्त िोते.
आमचां जेर्ण झालां िोतां, बाबाचां पण जेर्ून झालां िोतां.
आहण आता थोडा आराम करा असां आई आम्िाला साांगत िोती पण बाबा नािी
म्िणाले मग,
आई ने दुसऱ्या मागावने साांहगतलां.
बाबा याला जरा नर्ीन चौपाईर्र बसर्ा तो पयांत मी थोडां काम करते.
आता बाबाांना नािी म्िणणे िक्य नव्ितां, त्याांनी ते के लां.
आई कामाचां साांगून बाबाांच्या हपिर्ी जर्ळ गेली आहण कु णाला न ददसता हतने त्यात
पैसे टाकले. कारण हतला माहित िोतां. जर बाबाांना पैसे ददले तर ते घेणार नािी जरी त्याांना गरज
असली तरी.
पण पुन्िा तेच.
खूपदा समोरचा आपली गरज साांगत नािी ती आपल्याला ओळखार्ी लागते.
पण मला सर्व ददसत िोतां अथावत मी ते सर्व पिात िोतो.
बाबा थोडा र्ेळ झोपले आहण थोडा र्ेळ आराम करून पुन्िा हनघाले.
आपल्या पुढच्या प्रर्ासाला.
पण जाताांना ते माझ्या पाठीर्र एक आिीर्ावदाचा िात, थाप देऊन गेले जी मला
अजून आहण या पुढे कायम लिात रािील.
तो थरथरता िात, ज्यात त्राण नव्िता....
तो थरथरता िात, ज्यात िारीररक ताकद नव्िती....
पण तो थरथरता िात ज्यात........
आिीर्ावद देण्याची िमता जी इतर कोणत्याच िातात नव्िती.
मनातून.. मनाच्या गाभाऱ्यातून...

बाबा पुढच्या नातेर्ाईकाला भेटून झालां दक पुन्िा या
मी म्िणालो.
िो नक्की..
आहण नांतर त्या ददर्सा पासून प्रत्येक उन्िाळ्यात मी आर्जूवन घरी जातो. त्या
बाबाांच्या थरथरत्या आिीर्ावदाने भरलेला िात पाठीर्र घेण्यासाठी.
नाती लाल असणाऱ्या रक्ताची असतात िे जर खरां असेल तर....
सर्ाांच्या िरीरातलां रक्त लालच आिे. आहण त्यामुळे कु णािीिी नातां जुळू िकतां.
पण ते एका कडू न कधीच िोऊ िकत नािी.
कोणतेिी नाते ककां र्ा दुसरां कािीिी एके कडू न नसार्ांच कधी..
एके कडू न असणाऱ्या कोणत्याच गोष्टीला ध्येय नसतां, िेर्टचा थाांबा नसतो.
ते भरकटत जातां, हजकडे रतता भेटतो हतकडे, ते र्ाित जातां हजकडे नदीचा प्रर्ाि
घेऊन जाईल हतकडे.
म्िणून कोणतीच गोष्ट एके कडू न नसार्ी.. अगदी प्रेम, भार्ना आहण नातांसुद्धा.
आजसुद्धा मी या उन्िात झाडा खाली, बाबाांची योग्य तऱ्िेने गुांफलेल्या चौपाईर्र
त्याांची र्ाट पाित बसलो आिे. हि चौपाई जी मला योग्य गुांफलेल्या गोष्टीचां मित्र् साांगते कायम.
जर गोष्ट योग्य गुफ
ां ली तर ती योग्य काम असणारी तयार िोते.
आहण जर चुकीचां गुफ
ां ली तर न सुटणारी गाठ आहण गुत
ां ा तयार िोतो. जो त्रास दायक
असतो.
िे बाबाांचे िब्द मी माझ्या जीर्नात प्रत्येक रठकाणी उपयोगात आणतो नात्यात...
कामात... जगण्याच्या प्रत्येक रठकाणी.

दोन

अचानक ब्रेक दाबल्यामुळे सर्ाांच्या हिव्या पुढे बसलेल्या हर्ष्णूला हमळाल्या, गाडी
चालकाला न बोलताच, हमत्राला बोलत सर्ाांनी तोंड सुख घेतलां.
का रे हर्ष्ण्या अक्कल आिे का जरा, रर्ी जोरात ओरडत म्िणाला.
याला फक्त िौस गाडीत पुढे बसायची, रतता तर समजत नािी पण म्िणे मी रतता
दाखर्णार, गोकु ळ ओरडला.
उतरर्ा याला खाली आहण सोडा इथेच याला इथे, मतत झोपलो िोतो, सांत्या झोप
मोडल्यामुळे सांतापला. हर्ष्णू िाांत ऐकत िोता. माझ्याकडे बघत म्िणाला “र्ेद”, तुलािी कािी
बोलायचां आिे का?
मी कािी न बोलताच मान िलर्त नकार ददला. कारण मला त्याचां प्रयोजन समजलां
िोतां.
मात्र थोडा र्ेळ श्मिान िाांततेत गेला. थोड्या र्ेळानांतर सर्वच बािेर बघू लागले
बािेर एक पुरातन िांकराचे देऊळ िोतां आहण आज मिाहिर्रात्री िोती.
एका िणात आधीचे सर्व बोललेलां प्रत्येकाला आठर्लां.
रर्ी ला त्याचां.. गोकु ळ ला त्याचां आहण इतराांना आपापलां.
हर्ष्णू कािीच बोलला नािी. कारण न बोलताच पररतथती सर्व कािी बोलून गेली
िोती. सर्ाांना त्याांच्या त्याांच्या र्ाक्यार्र पश्चात्तापाची भार्ना आली िोती.
सर्व हर्सरून सर्व आनांदाने बािेर आले, कारण बािेर एक पुरातन मिादेर्ाचां देऊळ
आहण आज ददर्स देखील मिाहिर्रात्रीचा.
तसां देऊळात जाण्यासाठी प्रत्येक ददर्स उहचत असतो. पण तरी कािी ददर्स हर्िेष
असतातच. तिातला िा आजचा ददर्स.
आम्िी सर्व गाडीतून बािेर आलो आहण दिवन घेण्यासाठी देऊळाकडे जाऊ लागलो.
प्रचांड गदी िोती आज, देर्ालयात गदी असणे तर्ाभाहर्क आिे.

मला कायम प्रश्न पडतो?
का बरां लोक देर्ाकडे येत असार्ेत?
प्रत्येकासाठी कारण र्ेगर्ेगळी आिेत. कु णाला आनांद झाला असतो.
कु णाला आनांद हमळणार असतो. कु णाला तो हमळार्ा म्िणून, कु णी प्रसाद द्यायला,
कु णी नर्स सोडर्ायला तर कु णी किाला तर कु णी किाला, बरीच र्ेगर्ेगळी कारणे असतात.
पण सर्व कारणाांच्या मागे एकच दुदर्
ै ी पण सत्य कारण आिे ते म्िणजे सर्व कािी ना
कािी मागण्यासाठी आले असतात.
र्रकरणी कािी तरी देण्याचा देखार्ा जरी लोकां दाखर्त असले ककां र्ा तसां ददसत जरी
असलां तरी, कारण िे मागणे िेच असतां.
पण एक गोष्ट हततकीच खरी आिे देर् तर्तासाठी मागणाऱ्याना देत नािीच...
आम्िी सर्व राांगेत उभे िोतो. हर्ष्णू, रर्ी गोकु ळ आहण मी सर्व राांगेत पुढे पुढे जात
िोतो.
देऊळ खूप भव्य िोतां, प्राचीन, म्िणून त्याला जातत मित्र् प्राप्त िोतां.
देऊळात का जार्ां िे प्रत्येकाच्या व्यहक्तगत हर्चाराांर्र जरी अर्लांबून असलां तरी फक्त
मागण्यासाठी मुळीच जाऊ नये आहण देर् ते देणारच नािी िे देखील लिात ठे र्ार्ां. पण लोकाांच्या
तर्ाथी हर्चाराांना थाांबर्णे अर्घड आिे.
खूप र्ेळेनांतर आत गेलो,
देऊळ अगदी प्रितत िोतां. मोठा पररसर पण मला अनुभर् आलेली सर्ावत मित्र्ाची
गोष्ट आहण ती प्रत्येक मांददरात जाणर्ते, सर्ावना जाणर्ेल ती म्िणजे मनाला एक अलौदकक
िाांतता हि प्रत्येक मांददरात लाभते फक्त तर्ाथावसाठी मागणाऱ्याांची हतथे कमतरता पाहिजे.
ती िाांतता असण्यामागचां िास्त्रीय कारण आिे. ते असां दक, दकतीिी के लां तरी येणारे
लोकां चाांगल्या भार्नेने देऊळात येतात, र्ाईट हर्चार कमी प्रमाणात असतात आहण रोज दकती
तरी लोकां येतात. त्यामुळे प्रचांड प्रमाणात सकारात्मक तरां ग हतथे उत्सर्जवत िोतात. त्यामुळे देऊळ
पररसरातलां र्ातार्रण प्रसन्न आहण अल्िादायक असतां िे सर्व मी हर्ष्णू, रर्ी, गोकु ळ याांना साांगत
िोतो.

तेर्ढ्यात रर्ी मध्येच बोलला,
र्ेद, िो यार खूप िाांतता, प्रसन्न र्ाटत आिे रे
मनालािी आहण डोळ्याांनासुद्धा...... िे सर्व बाजूला असलेल्या कॉलेजच्या सिलीसाठी
आलेल्या मुलींकडे बघत तो बोलत िोता.
हर्ष्णू, गोकळ्या सांत्या.. लेका खरां आिे ना.... र्ाटते ना िाांती..
अरे कािी लाज रे तुला, हर्ष्णू रागात बोलला..
कु ठे आिोत आपण.. जरा भान...
काय यार देर्ाचां देऊळ पण नािी सोडत िा.. हर्ष्णू पुरता हचडला.
थोडा र्ेळ िाांतता आहण तो पयांत आम्िी देऊळाचां दिवन करून बािेर आलो.
हमत्रानो तुम्िी दफरा थोडा र्ेळ मी जरा इथेच आिे.
िाांती िोधतोय का? ? रर्ी बोलला
मी जरा रागातच याच्याकडे बघत बोललो,
िो िाांती िोधतोय पण ती र्ाली नािी जी मगािी तू बघत िोता.
ऐकू न तो तेथून हनसटला..
मला त्या देऊळाची र्ाततुकला बघायची िोती, िजारो र्षावपूर्ी बाांधलेलां ते देऊळ,
त्याची निी काम आहण मनाला हमळणारी िाांतता अनुभर्ायची िोती.
मी मांददराच्या गाभाऱ्यातून बािेर समोर येत िोतो एक प्रश्न मला कायम असायचा
देर्ाच्या देऊळात हजथे देर्ाची प्रहतमा, मूती अथर्ा देर् तर्त असतात त्या जागेला “गाभारा”,
“गभव गृि” का म्िणतात? ? ?
असा प्रश्न मला कायम येतो. थोडां अनुभर्ाने त्याचे उत्तर हमळालां ते पूणवपणे खरां आिे
असां माझां मुळीच म्िणने नािी.
मला तरी र्ाटतां, जगातल्या सर्ावत्त सुरहित जागा जर कोणती असेल तर ती म्िणजे
एका मुलासाठी, बाळासाठी आईच्या गभाव हिर्ाय दुसरी कोणती नसेलच, आहण म्िणून हजथे सर्व

सुरहित असतां, भीती ती किाचीच नसते, अिी जागा मग ती देर्ासाठी का असेना.. ती गभवगि
ृ ,
गाभारा असणार..

मनात हर्चार सुरूच िोते दक लि समोर असलेल्या एका र्योर्ृद्ध आजी र्र गेलां.
ती त्या गभवगृिा समोर बसली िोती बसली िोती. अगदी िाांत.
जणू त्या जगातल्या सर्ावत सुरहित जागेसमोर तर्तःला सुरहित ठे र्ण्यासाठी. खूप
लोकां हतच्या समोरून जात िोते, कु णाचांच लि हतच्या र्र नव्ितां आहण ती आजी कु णाचां लि
हतच्याकडे जार्ां असां कािी करतिी नव्िती.
मी हतच्याकडे एक सारखां बघत िोतो
“हनरीिणार्रून आपण एखाद्याबद्दल सर्व खरां र्तवर्ू िकतो. फक्त दुसर्याच्या
मनापयांत पोिचता आलां पाहिजे.. फक्त पररहतथती बघून सर्व सत्य ओळखता येतां” मनात अथव
लागत गेल.े
हतच्याकडे बघून फक्त िेच हर्चार आले. जे त्या आजीला बोलयचां िोतां ते माझ्या
मनातून ती जणू बोलु लागली.
“कधी कधी दुसऱ्याचा आर्ाज, दुसऱ्याचे िब्द िोण्यातला आनांद खूप र्ेगळा असतो.”
“ प्रत्येकाला दुसऱ्याचे िब्द व्यक्त करता येत नािीत. अथर्ा दुसऱ्याचे तर्प्नसुद्धा बनता
येत नािी. पण खूप साहत्र्क आनांद हमळतो दुसर्याचे िब्द, दुसर्याचे तर्प्न पूणव करण्यात. ”
दोन्िी िात एकमेकाांना जोडलेले, बाजूला देर्ाची प्रहतमा, समोर थोडे सुट्टे पैसे, िात
अगदी सुरकु त्या पडलेले, पूणव िरीर जीणव अगदी िरीराची कात खाली येईल दक काय असां असलेलां
िरीर, चेिऱ्यार्रचे भार् फक्त आहण फक्त चेिरा र्ाचणाऱ्यालाच कळार्े.. जणू ते भार् सर्ाांसाठी
नािीतच. चेिऱ्यार्रील प्रत्येक सुरकु ती कािीतरी साांगणारी. पाणार्लेले डोळे , र्र अश्रू न
ददसणारे मात्र, त्या न ददसणाऱ्या अश्रू मागे दाटलेले पाणी. चेिऱ्यार्रचा भार् जो तर्ाहभमानाचा
िोता मात्र आता तो तर्ाहभमान कु ठे तरी िरर्ला आिे असां र्ाटत िोतां. ते भार् घेऊन ती आजी
त्या देऊळच्या बािेर येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला कािी तरी साांगत िोती. जर कमी िब्दात साांगायचां
तर

“ते सर्व भार्, तो चेिरा, ते डोळे सर्व कािी अपेिेने भरलेलां िोतां मात्र.. ती अपेिा
सर्ावकडू न पूणव व्िार्ी अिी इच्छा नव्िती ककां र्ा सर्ावना ददसार्ी अिीसुद्धा इच्छा नव्िती.
लाचारी युक्त अपेिा ती नव्िती, सन्ममाने ती पूणव व्िार्ी, दयेयुक्त भार्नेने ती पूणव व्िार्ी असां
मुळीच नव्ितां ” कारण
“कदाहचत हतला माहित िोतां या पहर्त्र रठकाणीसुद्धा तर्ाथी लोक असतील आहण
हजथे तर्ाथव.. हतथे दुसर्याचा त्रास ददसणे हनव्र्ळ अिक्य. िे सर्व ती आजी हतच्या आज पयांतच्या
अनुभर्ातून समजू िकत िोती. त्या पहर्त्र मांददरात जरी सर्व देर्ाकडे मागण्यासाठी आले असले
तरी ते मागणां फक्त आहण फक्त त्याांच्या तर्तःसाठी िोतां. तर्ाथावने माखलेल,ां दुसर्याांच्या दुखार्र
फुां कर न घालता येणारां .
मला कायम प्रश्न पडतो? ? ? देर् काय मूखव असणार का !!!!!
“दक तर्तःसाठी, तर्ाथावसाठी आलेल्या नाटकी भक्ताना खरा आिीर्ावद देईल.
कु णी तरी दया दाखर्त आिे हि भार्नाच कािीना दुख देऊन जाते. ”
(बऱ्याचदा न ददसणाऱ्या गोष्टी मागे खूप कािी अथवपण
ू व गोष्टी असतात, ज्या कु णाला
साांगण्यासाठी नसतात तर आपोआप समजण्या कररता असतात )
जेव्िा कायम िसणारा चेिरा, खूप बोलणारे िब्द, दुसर्याांसाठी प्राथवना करणारे
अचानक िाांत िोतात. आहण फक्त आहण फक्त िोणारी पररहतथती हनमुटपणे सिन करत असतात.
तेव्िा.. जगाच्या पाठीर्र िब्द नसार्ा ते व्यक्त करण्यासाठी (state of emotion)
व्यक्ती नुसार र्ागण्याची पद्धत र्ेगळी असते तसां येणारे भाहर्क, देर्ाचे भक्त म्िणर्ून
घेणारे , कािी लोकां तीचां ऐकत िोते कािी दुलवि करत िोते. देर्ळात सर्व लोक कािी तरी
साांगायला येतात, मागायला येतात. इच्छा अपेिा ज्या पूणव व्िाव्यात, ज्या पूणव झाल्यार्र आनांद
हमळणार असतो अिा सर्व गोष्टी ते साांगायला येतात. देर् ते िाांतपणे ऐकतो सुद्धा.
कु णी तरी आपल्याला ऐकत आिे हि भार्ना माणसाला खूप सांतष्ट
ु ी देते. तसच ती
आजीसुद्धा हतथे कु णी तरी ऐकार्ां यासाठी आली िोती.
मी त्या आजी जर्ळ गेलो.. आहण जर्ळ असलेलां सर्व हतला ददलां, पण ते देण्याआधीच
हतचा तो थरथरनारा िात..... जो सदैर् आिीर्ावदासाठी पुढे असतो अगदी न मागता. आिीर्ावद
तोसुद्धा मनापासून.

“ज्या गोष्टीत बनार्टपणा, देखार्ा, ढोंग नसतां ती पहर्त्र, िुद्ध, प्रभार्ी असतेच.
”कदाहचत ती आजी त्या सुरहितेसाठी हतथे आली िोती.
“प्रत्येकाला कु णी तरी आपल्याला ऐकार्ां असां र्ाटत असलां तरी सर्ावना ते निीब
लाभतांच असां नािी”मग िोध सुरु िोतो. हजथे मन थाांबल
े हतथला. िेर्टी पयावय म्िणून जगातल्या
सर्ावत सुरहित जागेचा, जी फक्त आईकडेच असते पण ते न हमळू िकल्यामुळे दुसरा पयावय.. फक्त
पयावय म्िणून देर्ाचे गभवगि
ृ .
अजून तो िात माझ्या तमरणात आिे आहण यापुढे कायम असणार,
“व्यक्ती हर्सरतो त्याच गोष्टी ज्या मित्र्ाच्या नसतात”.
िात हर्सरता येऊ िकतो मात्र “थरथरणारा...... आिीर्ावदासाठी पुढे आलेला िात
हर्सरणे? ? ? हनव्र्ळ अिक्य”

मी परत गाडीत आलो िोतो मात्र सोबत तो थरथरता िात आहण त्या िाताने ददलेला
आिीर्ावद घेऊन.

जेव्िा कायम िसणारा चेिरा, खूप बोलणारे िब्द, दुसर्याांसाठी प्राथवना करणारे
अचानक िाांत िोतात. आहण फक्त आहण फक्त िोणारी पररहतथती हनमुटपणे सिन करत असतात.
तेव्िा.. जगाच्या पाठीर्र िब्द नसार्ा ते व्यक्त करण्यासाठी (state of emotion).
पण तरी ते दुखार्लेलां मन ज्यातून फक्त सांताप हनघाला पाहिजे, िेष हनघाला पाहिजे..
तरी ते आपल्याांसाठी फक्त आहण फक्त प्राथवना करतात. सामान्य हर्चारा पलीकडे आिे िे सर्व.

तीन

काम, काम आहण काम... काय असते िे काम...
कायम करार्ांच लागतां िे काम.
मग त्याला कु णी जॉब तर कु णी सर्र्वस तर कु णी अजून उपजीहर्का भागर्ण्यासाठी
करत असलेला धांदा आहण कािीच्यासाठी असेल तर हबहजनेस..
असे ते काम, ठरलेलां कािी हमळण्यासाठी... काय हमळण्यासाठी ते नका हर्चारू
कारण प्रत्येकाला त्यातून कािी तरी र्ेगळां च हमळतां. कु णाला पैसे हमळतात, कु णाला मान सन्मान
हमळतो कु णाला प्रहसद्धी हमळते कु णाला समाधान हमळतां. तर कु णाला कािी र्ेगळां . यात दोन
प्रकार असतात. एक असतो आपल्याला काय हमळर्ायचे आिे. तो र्ाला आहण एक आपल्याला
कािीिी हमळर्ायचां असेल पण हमळे ल ते मुकाट घेण्याचा. मग हर्चार येतो मी कु ठे ? ?
हमळर्ण्यार्ाला दक मुकाट जे हमळतांय ते घेणारा.
असां ते काम करून मी परत येत िोतो.. काम जे प्रत्येकाला करार्ांच लागतां. कारणे
र्ेगर्ेगळी पण करार्ांच लागतां.
सांध्याकाळ िोती थोडा पाऊसाचा येण्याचा अांदाज िोता. जोरदार िर्ा सुरु िोती.
मुसळधार पाऊस येण्यापूर्ीची र्ादळी िर्ा. बािेर सर्वत्र आर्रा-सार्र सुरु िोती.
मी बािेर त्या पाऊसाची र्ाट पाित िोतो. मनात एक आनांद आहण एक तर्प्न, एक
इच्छा न राहून येत िोती. असा जोरदार पाऊस यार्ा, हर्जाांचा कडकडात, पाण्याच्या धाराच्या
खडखड करणारा आर्ाज आहण त्या तुफानी पाऊसात
आजू-बाजूला कु णीच नसार्ां आहण सोबत “ती” असार्ी... दोघाांनीिी त्या आनांदाच्या
पाऊसात मनसोक्त हभजार्ां... इतक्यात नजर समोर गेली, आहण माझ्या त्या तर्ाथी, तर्ताला
आनांद देणाऱ्या त्या तर्प्नाचा भांग करत समोर असलेली सत्य हतथती मला ददसू लागली. बर्याचदा
डोळ्याांर्र तर्ाथावचा, चष्मा लार्ल्यामुळे समोरची सत्य पररहतथती ददसत नािी... त्यासाठी
डोळ्याांर्रचा चष्मा काढार्ा लागतो.

कसां असतां ना, जो पयांत आपण तर्प्नात असतो तो पयांत सर्व दकती छान असतां, र्ततू,
हतथती तिीच घडते जिी आपल्याला र्ाटते. पण ते सर्व पाहिलेल्या तर्प्नात बरां का. बऱ्याचदा
तर्प्नात आपल्या िातात कािीच नसतां जे येईल ते बघार्ां लागतां, अगदी कामा सारखां. पण याउलट
सुद्धा बऱ्याचदा तर्प्नात सर्वकािी आपल्या िातात असतां जे आपण पाहू तेच पुढे घडत जातां.
एक हर्चार सिज येऊन गेला.
त्या तर्प्नातून बािेर येत मी त्या समोरच्या पररहतथतीकडे पाहू लागलो.
बािेर सर्व आपआपले सामान साहित्य जमा करत िोते. जे त्याांची उपजीहर्का भागर्त
िोतां ते सर्व ते जमा करत िोते.
एक मी िोतो जो या येणाऱ्या पाऊसाची र्ाट पाहून मनात खूप साऱ्या गोष्टी हर्चार
करत िोतो.
पण इथे लोकाांचा आजच्या ददर्सािी सांघषव सुरु िोता.
समोर एक बाबा बसले िोते. इतक्यातच त्याांनी आपला सर्व भाजीपाल्याचा सामान
मतत छान पैकी हर्कण्यासाठी ठे र्ला िोता. त्याांच्याजर्ळ एक खेचर िोता ज्याने त्याांचे सर्व
साहित्य एका मालगाडीर्र र्ाहून आणलां िोतां. त्याला बाजूला बाांधून त्यानी आपले सर्व दुकान
लार्लां िोतां. दुकान म्िणजे एका सोसाईटीच्या बािेर खाली जहमनीर्र आपलां सर्व भाजी
पाल्याच्या र्ततू माांडल्या िोत्या. पण आता या पाऊसामुळे थोडी मनात िांका िोती आजच्या
ददर्साची. िा ददर्स पूणव कसा िोईल याची, तो सांपेल कसा याची.. आहण ती जचांता ती िांका
चेिरा र्ाचणाऱ्याला लगेच कळे ल इतकी ती दिवनीय िोती.
मी तेथून गेलो. माझ्या घरी आलो.. ती जागा सोडू न तेथून कधीच हनघालो. मात्र न
राहून ती जागा, ते लोक मी माझ्या सोबत हर्चारात घेऊन आलो िोतो.
आहण सोबत खूप हर्चार सुद्धा..
हर्िेष करून ते म्िातारे बाबा...
जे या र्यातसुद्धा तर्तः काम करत िोते..
आयुष्याचां कसां असतां ना..
कोणाला काय, कधी करार्ां लागेल िे साांगता येत नािी..

पण एक गोष्ट नक्की िोती.
का बरां ते इतक्या थकलेल्या र्यात काम करत िोते.
का त्याांना काम करार्ां लागत िोतां. माझ्या मनात असले िजारो प्रश्न येत िोते. पण
प्रश्नाांनी कु ठे समाधान िोतां. प्रश्न िे पररहतथती अहतथर करण्यासाठीच असतात.
आता रात्र झाली िोती.
रात्र म्िणजे हर्िेष, खूप अथावन.े प्रत्येक जण हतची र्ाट पाित असतो, कु णी किासाठी
तर कु णी किासाठी.
थके ल्याना आराम,
आराम के लेल्याला काम
हर्चार करणाऱ्याांना हर्चार आहण बाकीच्याांसाठी झोप आहण झोपेत.... तर्प्न
@@@ अिा खूप साऱ्या गोष्टीसाठी ची रात्र..
मीिी त्या पैकी एक करत झोपलो..
मात्र एक गोष्ट ती मनातून जाता जात नव्िती. ते म्िातारे बाबा, आहण त्याांना करार्ां
लागणारां काम.
पण एका गोष्टीचां समाधान िोतांच दक, ते कु णा कडू न हभक मागत नव्िते.
आज मी हतथे जाऊन त्याांना भेटायचां ठरर्लां.. कारण बऱ्याचदा आपण बािेरून
पाितो..
मात्र हतथती तिीच असते का जसां आपण हर्चार करतो.
कारण आपण जे हर्चार करतो ते फक्त आहण फक्त आपल्या बुद्धीच्या मयावदप
े यांतच..
आपल्या िमते पयांत असतात..
सकाळ झाली मी आज सकाळी त्या सोसाईटीच्या कां पाऊड जर्ळ गेलो. रतत्याने जाता
जाता मनात खूप प्रश्न तयार करत िोतो. दक त्या बाबाांना सर्व हर्चारार्ां, त्याांच्या मनातलां बािेर
काढार्ां.. @@

पण हतथे पोिचेपयांत तर पूणव हनरािा झाली िोती. त्या जागी हजथे बाबा आपले
दुकान लार्त ती जागा ररकामी िोती ती जागा अगदी िाांत िोती हतथे कु णीच नव्ितां.
मी हनरािेत परत आलो.
रतत्याने येताना खूप भाजी हर्कणारे ददसत िोते. मात्र मी फक्त त्या बाबाांचा हर्चारात
िोतो.
मी हतथे असलेल्या एका व्यक्तीला हर्चारलां त्या म्िाताऱ्या बाबाां बद्दल.
तेव्िा त्याने साांहगतलां दक म्िातारे बाबा फक्त सांध्याकाळी येतात....
मी सिज कारण हर्चारलां
तो व्यक्ती म्िणाला... त्याांची पत्नी आजारी असते आहण त्यासाठी हतची काळजी
घेण्यसाठी ते घरी असतात...
मनात प्रश्नाचा पूर आल्यासारखे प्रश्न येऊ लागले पण त्याांना आर्रता मी हर्चारलां...
त्याांना मुले नािीत का?
त्यार्र त्या माणसाचां उत्तर िोतां
मुले आिेत पण त्याांचा साांभाळ करत नािी, आजी आजारी असते म्िणून ते बाबा फक्त
सांध्याकाळी येतात... आहण सकाळी दुकान लार्ायला जागाहि नसते, उनहि खूप जातत असतां
आहण अिात लोक सार्लीतील दुकानात जातात. म्िणून ते दुपारी न लार्ता सांध्याकाळी दुकान
लार्तात.
एक गोष्ट तर खरी िोती. लोकां सार्लीतील दुकानात लर्कर जातात. लोकां सर्व गोष्टी
तर्तःच्या सोयीनुसार करतात..... अगदी मैत्री, नाते आहणव्यर्सायसुद्धा....
घरी आलो सांध्याकाळ झाली िोती. आता मी लर्करच हनघालो. त्या जागी येऊन
थाांबलो त्या बाबाांच्या अगोदर मीच हतथे येऊन थाांबलो िोतो. मी र्ाट पाित िोतो अथावत िे असां
करण्यात कािी हर्िेष असा उद्देि नव्िता. पण एका गोष्टीचां हर्िेष र्ाटत िोतांच ते म्िणजे,
आजूबाजूला त्या पेिा कमी र्याचे, िरीराने धडधाकट आहण उत्तम लोकां , श्रमाचे काम करण्यास
तयार नव्िते. फक्त जे हमळे ल ते घेत िोते. ती हभक का असेना.

एका बाजूला ते दृश्य आहण दुसऱ्या बाजूला िे र्ेगळां दृश्य ज्यात आपल्या िारीररक
िमतेपेिा जातत श्रम ते बाबा घेत िोते. अथावत तसां करण्याचां कारण मला कळालां िोतां. म्िणून
मी त्या रठकाणी सकाळ पासून दोनदा आलो िोतो.
मनात हर्चार सुरु िोते. हततक्यात समोरून एक खेचर माल गाडी ओढत येत िोतां
आहण सोबत बाबा िळू िळू आले. ती गाडी त्याांच्या हनयोहजत जागी आली. बाबा त्या
सोसाईटीच्या गेट समोर असलेल्या जागेर्र आपलां दुकान माांडत िोते. त्याांनी आपला साथी, मदत
करणाऱ्या त्या खेचराला बाजूला एका झाडा खाली बाांधले. पण तेर्ढ्यात हतकडू न सोसाईटी चा
गाडव येऊन बाबाांना कािीतरी साांगू लागला.
ते ५ हमनीटाचां सांभाषण सांपर्ून झाल्यार्र बाबाांच्या चेिऱ्यार्र थोडी हनरािा आली
आहण तेथून आपले सर्व साहित्य घेऊन थोड्या अांतरार्र दुसऱ्या जागी त्याांनी आपलां दुकान माांडलां.
िे सर्व मी दुरूनच बघत िोतो.
मात्र िे समजण्यासाठी मला एका िणाचाहि र्ेळ लागला नािी, दक त्या गाडव ने
बाबाांना हतथे दुकान न लार्ण्याचां साांहगतलां िोतां. पण एक हर्िेष, त्या अपमान ककां र्ा त्रासामुळे
ते बाबा, त्या गाडवसोबत हुज्जत घालत नव्िते. फक्त िसत हर्चार करत त्याांनी जागा बदलर्ली.
मग मला त्याांच्यािी बोलायला जाण्याचां कारण हमळालां. मी पुढे गेलो. त्या बाबाांजर्ळ... त्याांना
त्याांच्या आधीचा सर्व माल मी गाडीत टाकण्यासाठी मदत करू लागलो. नांतर दुसऱ्या जागी ते
उतरर्ण्यात मदत करू लागलो.
िे करताांना मला त्याांच्यािी बोलायचां िोतां िा उद्देि िोता.
असां नव्ितां दक मी त्याांच्यािी बोलू िकणार नव्ितो. पण, ते बोलणां फक्त एक ग्रािक
आहण आहण हर्क्े त्याचां राहिलां असतां. माझ्या व्यहक्तगत अनुभर्ा र्रून एक गोष्ट मी नक्की साांगू
िकतो दक, त्या बोलण्यात कािीच तथ्य नािी ज्यात भार्नाांचा प्रर्ाि नसेल.
आहण तो प्रर्ाि आणण्यासाठी, र्ेगळ्या पद्धतीने बोलणे गरजेचे असते. मग ते बोलणे
कोणतेिी असो, एखाद्या नात्यातलां अथर्ा दुसरां कािी र्ेगळां .
म्िणून मी त्याांचािी भार्हनक दृष्ट्या जुळण्यासाठी प्रयत्न करत िोतो. याचा अथव असा
नािी दक फक्त भार्हनक दृष्ट्या मदत करत िोतो. मदत करणे, भार्हनक असणे िे मानर्ाच्या
मानर् असण्याच्या लिणापैकी एक आिे. अथावत ते आज काल थोडां कमी प्रमाणात आिे. पण
नािी असां नािी.

सर्व साहित्य बाबाांचां माांडून झालां. माझ्या मनात एक प्रश्न कधी पासून येत िोता. तसे
प्रश्न खूप िोते. मात्र, एक प्रश्न आता हर्चारणां गरजेचां र्ाटत िोतां.
बाबा एक हर्चारू
िो बाळा हर्चार,
मगािी त्या गाडव ने तुम्िाला त्या जागेर्र दुकान माांडू नािी ददलां, मनात राग नािी
आला का?
राग किासाठी पण, बाबाांनी प्रश्नार्र प्रश्न के ला.
त्याांनी तुम्िाला हतथून िटकू न लार्लां, त्यासाठी... थोडां अपमान झाल्या सारखां नािी
का र्ाटलां?
नािी रे मुला,
अथावत तसां का र्ाटार्ां िा मुळात प्रश्न आिे.
ती जागा त्याांची, तो गेट त्याांचा,
हतथे येणाऱ्या लोकाांना त्रास, तो त्रास जरी त्याांचा असला तरी तो त्रास मात्र
आपल्यामुळे िोता. मग आपल्यामुळे त्याांना त्रास नकोच. िसत एक सर्ावत मित्र्ाचां र्ाक्य ते
सिज बोलून गेल,े
मुला एक लिात ठे र्ार्ां कायम,
कु ठे िी जाताना, मागताना, कािीिी काम करताना. दोन गोष्टी िोतीलच िे ठरलेलां
असतां,
एक तर जे करतोय, मागतोय, जे कािीहि असेल
ते पूणव िोईल अथर्ा नािी.
“िो ककां र्ा नािी” या व्यहतररक्त दुसरां कािी असतां का जगात.
आहण राहिली गोष्ट अपमानाची.
कु ठे िी जाताना

आपला अपमान िोऊ िकतो हि िक्यता धरूनच गेलां पाहिजे,
“कारण आज काल सर्व लोक आप-आपला मान, सन्मान र्ाचर्ायचा प्रयत्न करतात
आहण त्या प्रयत्नात दुसऱ्या कु णाचा अपमान िोत आिे, िे हनव्र्ळ हर्सरतात. ”
म्िणून आपण जाताांनाच तसां गृिीत धरून जार्ां. मग कसला “त्रास नी कसला
अपमान”, बाबाांच्या चेिऱ्यार्र एक िातय छटा उमटू न गेली.
फक्त एक गोष्ट मात्र कायम तमरणात असार्ी. “मागताना िक्काच मागार्ां, हभके चे
मागणे नकोच कधी, मग ते मागणे कािीिी असो... पण िक्काचे असार्े, हभके चे नािी.
लोकाांनी आपल्यार्र प्रेम करार्ां..... दया नािी.
मग मागण्यात पैसा, धन, चैंनीच्या र्ततू असो
ककां र्ा नातां, प्रेम आहण अजून कािी... ते िक्काचां असलां पाहिजे, हभके चे नको. कधीच
नको.
आपला मागव मग तो तर सत्याचा असला तर मग त्रास िोत नािीच.
त्त्यात आपला तर्ाहभमान पण रटकू न राितो.
िे सर्व करे पयांत आमचा सर्व साहित्य माांडून झालां िोतां.
या आधी मी बाबाांना लाांबूनच पाहिलां िोतां.
मात्र जर्ळ जाऊन पािण्यात खूप फरक िोता.
िारीररक कष्ट करण्याची िक्ती नसताांनासुद्धा ते कष्ट ते घेत िोते, आहण त्या कष्ट
घेण्यात त्याांना आनांद िोता.
माणसाचे हर्चार िेच त्याला बळ देत असतात.
एखादा सिम व्यक्ती असेल मात्र त्याचे हर्चार सिम नसतील तर तो एखादां काम
हततक्या चाांगल्या पद्धतीने नािी करू िकत, त्याच जागेर्र एखादा दुसरा व्यक्ती हततका सिम
नसला तरी एखादां काम सिज करून जातो. सर्व खेळ हर्चाराांचा आिे.

आता मी तेथून हनघालो िोतो मात्र मन ते अजून त्याच बाबाांच्या आहण त्याांच्या
हर्चारात िोतां.
ऐरर्ी मी पाहिलेलां कािी नर्ीन अथर्ा क्वहचत घडणारां नव्ितां. ते अगदी रोज
ददसणारां िोत.
कािी लोक खूप मेिनत करता पण त्याचा मोबदला त्याांना हमळत नािी.
ज्याला गरज आिे त्याचीच ती गरज पूणव िोत नािी.
कष्टाने काम करणाऱ्याला त्रास िोतो. मात्र..
चुकीचां काम करणारे िरामखोर लोकां समाजात अगदी मान र्र करून हमरर्त
दफरतात.
माझ्या मनात अिा खूप साऱ्या गोष्टींचा हर्चार सुरु िोता.
ती मनातली धगधग कु णाला तरी साांगार्ी.
मग मनात हर्चार आला नर्ीन प्रयोग करून पािण्याचा.
जर मी फक्त िे चुकीचां िोताना बघत असेल, तरी मला इतका त्रास.. मग जे प्रत्यिात
अनुभर्त असतील त्याांना दकती त्रास िोत असार्ा.
ते काय हर्चार करतात. िे मी जाणून घेण्याचां ठरर्लां.
उत्तर सरळ िोतां दक त्याांनािी त्रास िोत असेलच..
पण ते मी ठरर्णां योग्य नव्ितां. अथावत..
माणसाने तर्त कधीच दुसऱ्याचां मत ठरर्ू नये...
जाणून घ्यार्ां.. पण ठरर्ू नये..
म्िणून मी जाणून घेण्याचा प्रयत्न के ला.
मी दुसऱ्या ददर्िी त्याच बाबाांच्या माांडलेल्या दुकाना जर्ळ आलो.
आहण सिज बोलायला सुरुर्ात के ली..

आमच्यात या आधी बोलणां झालां िोतां म्िणून कािी सर्व ठीक िोतां.
मी बाबाांना हर्चारलां..,
“बाबा तो बािेर एक दुकानदार आिे तो िाच भाजी जातत भार्ाने हर्कतो आहण लोक
घेता.. ”
तुम्िाला राग नािी येत का?
मला र्ाटलां, प्रश्न बरोबर आिे आहण बाबा हचडतील आहण त्याांच्या मनातलां साांगतील.
मात्र झालां जरा उलटच.
बाबा िसू लागले आहण बोलू लागले.
राग.. कसला राग यायला पाहिजे मला..
अथावत लोकाांना राग किाचा करार्ा िेच मुळात माहित नािी.
राग िा चुकीच्या गोष्टी बद्दल असार्ा
मी म्िटलो.
बरोबर...
माझ्या बोलण्याला िोकार देत बाबा पुढचां र्ाक्य सिज बोलले,
“पण सर्ावत आधी त्या चुकीच्या गोष्टी तर्ताच्या आत िोधाव्यात मग दुसऱ्याकडे
र्ळार्ां.. ”
लोक राग असा करतात...... जसां दक ते कायम बरोबरच असतात.
आहण राहिली गोष्ट मला राग येण्याची.
मला त्याचा राग येत नािी,
कारण तो त्याचां काम करतो आिे.. आहण लोकां त्याच्या कडू न त्या भार्ाने घेत आिेत
म्िणजे लोकाांना पण कािी त्रास नसेलच.
पण मग तुम्िी कमी भार्ाने हर्कता तरी.. मी मध्येच हर्चारलां.
िे बघ बाळा. फक्त आज आहण या व्यर्साय पुरता मयवददत न रािता साांगतो.

तो हनणवय त्या लोकाांचा असतो दक “कु ठू न घ्यार्ां, आहण काय घ्यार्ां. ”
त्याांना योग्य र्ाटतां तेव्िाच ते घेतात. त्याांच्या त्या हनणवयार्र आपण जबरदतती करूच
िकत नािी. तिी जबरदतती कु णार्रच करू नये. जरी मी कमी भार्ाने, कमी दरात र्ततू देत
असलो तरी.
मला खूप साऱ्या प्रश्नाांचे उत्तर एकाच उत्तरात हमळालां िोतां.
पण तरी मी एक प्रश्न के लाच,
“बाबा, जेव्िा चुकीचे लोकां , चुकीचां काम करून पैसा कमार्तात, सन्मानाने दफरतात,
ज्याांना गरज नसते तरी त्याांच्याकडे सर्व असतां आहण ज्याला गरज असते त्याच्याजर्ळ पुरेसस
ां ुद्धा
नसत, मग तेव्िा तुम्िाला देर्ार्र राग नािी येत का? ? ”
मुळात राग िा कु णार्रच करू नये आहण करायचाच असेल तर आधी तर्तःर्र करार्ां
कारण खूप साऱ्या चुका तर आपण तर्तः रोज करत असतो.
राहिली गोष्ट देर्ाची..... त्याला त्याचां काम करू द्यार्ां.... आपण आपलां काम करार्ां.
जर प्रत्येकाने ज्याचां त्याचां काम नीट के लां. तर कािी त्रासाच उरणार नािी.
बाबा सिज आहण खूप सरळ ते र्ाक्य बोलून गेलत
े .
व्यक्ती पैिाने नािी तर हर्चाराने मोठा असला पाहिजे.
दुसऱ्याच्या चुका िोधणां जरी सोपां असलां तरी तर्तःच्या चुका तर्ीकारणे अर्घड
आिेच.
बाबा अगदी सिज त्या प्रत्येक त्रास देणाऱ्या गोष्टी ला र्ेगळां , साधां सरळ
रूप देत िोते... िेर्टी दकतीिी के लां ते एक सत्य िोतांच...
एखाद्या गोष्टीचा पररणाम िा आपण त्या गोष्टी ला दकती मित्र् देतो यार्र अर्लांबन
ू
असतो....
मी बाबाांचा हनरोप घेतला... आहण माझ्या घराकडे हनघालो... मात्र आज आहण पुढे
आयुष्य भर त्या बाबाांना अनुभर्ात सोबत घेतलां िोतां... कारण आयुष्यात अिा गोष्टी कायम
िोतात.. ज्या आपल्याला हर्नाकारण त्रास देतात आहण त्यार्ेळी त्या किा िाताळायच्या िे या
बाबा पेिा जातत मला कु णीच हिकर्ू िकलां नसते...

जगात आपला तर्तःचा हर्चार करताांना इतराांचा हर्चार लोकां करत नािी िे जरी
सत्य असलां तरी त्यार्ेळी कोणत्या गोष्टी ला अहधक मित्र् द्यार्ां िे सर्वतर्ी आपल्यार्र अर्लांबन
ू
असतां..
असे दकती तरी न माहित असलेली प्रश्नाची उत्तरे आहण हिकर्ण ते बाबा त्याांच्या
र्ागण्यातून देऊन गेले. आहण िेर्टी ज्याची सर्ावना आर्श्यकता असते अिा पाठीर्र िातसुद्धा
त्या उत्तराांना आहण त्या पाठीर्रच्या आिीर्ावदाची थाप घेऊन मी त्या सर्व गोष्टी मनात साठर्त
माझ्या घराकडे परत येऊ लागलो.

डोक्यार्र कायम ती भार र्ािते, याचा..... त्याचा..... आहण त्या सर्ाांचा.... तेिी
कु णाकडू न कु ठलीिी अपेिा न करता...

मग का हतला असां रतत्यार्र दफरार्ां लागतां हनराधार सारखां....
जी सर्ाांचा आधार बनून आयुष्य घालर्ते का हतला तर्तःला आधार हमळत नािी.....
का? ? ? ?

आहण िेर्टी का हतला लाचार व्िार्ां लागतां..? ? ? ?
हजच्या जीर्ार्र प्रत्येक मनुष्य मग तो पुरुष असो र्ा स्त्री... पती असो मुलगा दक नातू
ककां र्ा अजून कु णी... ती प्रत्येकाचा आधार असते मग का हत तर्तःच हनराधार िोऊन दफरते..
का? ? ? ?

धन्यर्ाद......

माणसाला एखाद्याचां दुःख र्ाटू न घेण्याचां हिकर्ार्ां लागत असेल... तर मग
मनुष्याच्या जातीर्र बरे च प्रश्न उपहतथत िोतील....
असां नािी आपले सर्व काम सोडू न फक्त इतराांना मदत करत दफरा.... नािी, तसा उद्देि
नािीच त्यासाठी खूप सारे लोकां काम करत आिेतच. पण आपल्या मागावने, रतत्याने जाताना
र्ाटेत कु णाला मदतीची गरज असली तर ती के ल्याहिर्ाय राहू नका... बतस मग तुमचा आहण
इतराांचा आनांद नक्की हिगुणीत िोईल.. आहण िे मी philosophy म्िणून नािी.
तर्तःच्या आता पयांतच्या लिान आयुष्यातील अनुभर्ार्रून साांगू िकतो आहण तेिी
अगदी हनर्र्वर्ाद पणे........
@BE HAPPY

हमत्रिो
पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न करणार््ा
माणसांहून अलिक प्रगल्भ आलण लवचारी असतात.
कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण ्ेत.ं इतर प्राण््ांना काही प्रमाणात त्ांचे
जन्मदाते थोडंफ़ार लशक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज््ाला पुवी जगलेल््ा आलण
आता लजवंत नसलेल््ा माणसांचे अनुभवही लशकता ्ेतात . ते पुस्तकांद्वारे . माणसाला आपल््ा
सभोवताली नसलेल््ा, दूर देशातल््ा माणसांचे अनुभव समजून घेऊन लशकता ्ेतं. तेही
पुस्तकांद्वारे . प्रत्क्ष अनुभवांहून चांगला लशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेले अनुभव, त्ांनी
खाल्लेल््ा

ठे चा

्ाही

माणसाला

लशकवतात

आलण

शहाणे

करून

सोडतात.

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे शंभर टक्के सत्
आहे.

मांडळी!
र्ाचायला तर िर्ांच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहतसादायलािी िर्ां…
…आलण स्वतःही ललहा्ला हवं.
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