
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
आपल्याकडे सर्वात उनाड  
कोण आहे ? मी साां गू ?   
तुम्ही आम्ही जजच्या आधाराने 
स्र्वतःला सुरजित मानतो ती.  
जजच्या मुळे आपण जजर्वांत आहोत ती . जजने 
आपल्याला जन्म जदला ती . आजण मले्यार्वर 
जजच्यात आपण सामार्वणार ती . आपली पृथ्र्वी. 
सदा गरागरा जिरणारी . स्र्वतः भोर्व ती 
जगरक्या घेत . सुयाभोर्वती जिरक्या घेत . 
सुयाबरोबरोबर पळत. सदा सर्ववकाळ पळणारी 
पृथ्र्वी. 
       जगात कायम काही असेल तर ही 
गती. सतत चालणां . सतत बदलणां . सृष्टीचा 
जनयमच आहे . पण यातही दोन प्रकारचे लोक 
असतात. एक ज ेएकाच किते जिरत रहातात . 
आजण दसुरे ज ेस्र्वतःच्या किाांनाच चॅलेंज 
करत उनाडक्या करायला बाहेर पडतात . 
आम्ही या दसुयाय प्रकारच्या उनाड लोकाां साठी 
एक व्यासपीठ उभां करतोय.  
 



 

असे लोक जयाां ना या एका  
जन्मात काहीतरी जगारे्वगळां  
करायची आस लागली आहे.  
असे लोक जयाां च्या डोक्यात  
कायम भन्नाट मेंद ूजगरक्या  
आजण जिरक्या घेत असतो. असे  
लोक ज ेमनातल्या या जजप्सीच्या  
आदेशार्वर उन्हातान्हात बाहेर पडतात . असे 
लोक ज ेआतल्या आर्वाजाच्या हुकुमानुसार 
रात्र अपरात्री नर्वनरे्व प्रयोग करायला बाहेर 
पडतात. अशा कल्पना जयाां ना सामान्य लोक 
रे्वडगळ म्हणतात . अशा अकल्ल्पत घटना 
जयाां ना सामान्य लोक समजूच शकत नाहीत. 
या जीर्वनाला ओझां समजून सर्ववसामान्य लोक 
जवे्हा बेडा पार करायची चचता करत असतात 
तेव्हा हे लोक याच जीर्वनातून काहीतरी भव्य 
जदव्य करायला जनघतात . व्यर्वहाराच्या 
जनयमाां त न बसणारे हे जीर्वनाचे शेअर दलाल 
स्र्वतःचां जीर्वन उधळलेल्या र्वारूसारखां भन्नाट 
हरे्वर्वर सोडून देतात. 
 
 



 

 
मग हे कधी बबल गेट्स  
बनतात तर कधी भगतससग.  
कधी बाबा आमटे बनतात  
तर कधी स्टीव्ह जॉब्स. कधी  
चे गव्हेरा बनून बोजलल्व्हयाच्या  
जांगलात शहीद होतात , तर कधी एखादा 
मायकल जकॅ् सन सगळ्या जगाला आपल्या 
गाण्या आजण नाचाने रे्वड लार्वतो. कोणी डार्विन 
आयुष्यभर जकड्ाां चा  अभ्यास करत करत 
जगाला एक नर्वीन जसद्ाां त देतो तर 
र्वांशर्वादाला मूठमाती देणारे मार्वटन ल्युथर सकग  
आजण नेल्सन मडेंला  सारखे लोक आयुष्यभर 
हालअपेष्टा भोगत खडतर जीर्वनातच आनांद 
मानतात.  या लोकाां ची भूक कधी शमत नाही . 
या लोकाां ची पार्वलां कधी थाां बत नाहीत . 
हे लोक परग्रहार्वरून ना ही येत . आपल्याच 
अर्वतीभर्वती असतात . पण बी बघून त्याचा 
रृ्वि कसा होणार ते आम लोकाां ना कळत नाही 
तसांच आपल्या अजूबाजूला धडपडणारी ही मुलां 
लोकाां ना रोजच्या रोजी रोटीच्या धार्वपळीत 
जदसतच नाहीत. 



 

अहो दसुयां चां कशाला.  
कधी कधी आपल्याच  
सुपीक डोक्यातून एखादी  
भन्नाट कल्पना उगर्वते. पण  
ही कल्पना भन्नाट आहे आजण  
याचा र्वटरृ्वि होऊ शकतो याची  
कल्पना आपल्यालाच येत नाही . मग आपण 
अशी कल्पना त्याच भुसभुशीत मेंदतू दाबून 
टाकतो. एखाद्या नाटकाची कल्पना , एखाद्या 
व्यर्वसायाची आयजडया , एखाद्या यांत्राची 
जडझाईन. आजूबाजूचे लोक आपल्याला येडपट 
म्हणतील म्हणून आपण ती रद्दीत टाकून देतो . 
लोक-लजजसे्तर्व आपण चशक दाबून ठेर्वतो 
तसां. 
पण आजपासून आपल्याला उनाड भेटलांय . 
आपल्या मनात येणारे हे किबेाहेरचे जर्वचार 
आजण आपलाला भेटणारी किबेाहेरची माणसां 
जगासमोर आणण्यासाठी एक व्यासपीठ. 
बघूयाच हे उनाड बाळ काय गुल जखलर्वतां ते . 

- नाम गुम जायेगा 
ई-साबहत्य प्रबतष्ठान 



 

तुझ्या, माझ्या, याच्या, त्याच्या, 
प्रत्येकाच्या मनात क्षणाक्षणाला  
बरंच काही उमटत असतं ..  
स्पष्ट, अस्पष्ट 
स्पष्ट म्हणज ेठाम , हे असं असं  
या उलट अस्पष्ट म्हणज े 
अबनबंध .. अज्ञात, थोडंसं काहीतरी अधूंक 
नूसतीच एखादी िाट  
सकिा फ़क्त एक बदशा 
सकिा कधी कधी फ़क्त एक “गट बफ़लींग” 

अशा अस्पष्ट जाबणिां चा पाठलाग करण्याची िृत्ती 
म्हणज े’ उनाड’  
उनाड म्हणज ेउगाच केलेला टाइमपास नव्हे सकिा तो 
बदखाऊपणाही नाही  
उनाड मध्ये नड आहे तशीच नडण्याची िृत्तीही आहे 
चां गलं/ िाईट, नैबतक/अनैबतक अशा सभतींच्या 
खोलीबाहेर ज ेजग आहे ,ज ेबतसरं डायमने्शन आहे ते 
ज्याला गिसलं तो उनाड. इतरिेळी सपाट आयुष्यात 
व्यस्त असणायांसाठी ई-साबहत्य तफ़ े 
हा   थ्री-डी चश्मा      
- आनंद माने  (संपादक ) 



 

उनाड 
अबनयत्काबलक 
unaaad@gmail.com 
esahity@gmail.com  

 

कैलीग्राफी 
अमृता ढगे 
सर जजे ेस्कुल औफ़ आटट 

लेखन 

संबहता बहस्िनकर ( औरंगाबाद ) 
कौमुदी ( नाबशक ) 
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+É=]õ +Éì¢ò nù ¤ÉÉìCºÉ  

- सांजहता जहस्र्वनकर 

¨ÉÉZªÉÉ b÷ÉªÉ®úÒSªÉÉ {ÉÉxÉÉSªÉÉ  

+OÉ¦ÉÉMÉÒ  ½äþ ´ÉÉSÉ±ÉÆ, “½àþ ¨½þhÉVÉä  

VÉ®úÉ VÉÉºiÉSÉ ZÉÉ±ÉÆ. +ÉiÉÉ ‡„É¹ÉÇEòSÉ  

„+É=]õ +Éì¢ò ¤ÉÉìCºÉ‟ ‡nù±ÉÆªÉ ¨½þhÉVÉä iÉ®ú ¨ÉMÉ {ÉÖfäø 

EòÉªÉ +{ÉäIÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ?” <‡iÉ ‡½þiÉËSÉiÉEò!  

¨½þhÉÚxÉ ¨ÉMÉ +ÉiÉÉ BEò ¤ÉÉìCºÉSÉ ¨ÉÒ PÉä>ðxÉ +É±Éä 

+É½äþ. +É‡hÉ ¨ÉMÉ ºÉ¨ÉÉä®ú `äö>ðxÉ ¨½þhÉiÉä, +É>ð]õ 

+Éì¢ò ¤ÉÉìCºÉ SÉÆ näù ºÉÉäbÚ÷xÉ +ÉiÉÉ <xÉ nù ¤ÉÉìCºÉ ËlÉEò 

Eò®úÉ. 

BEò ¤ÉÉìCºÉ `äö´É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú. +É‡hÉ ‡´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ EòÒ 

ºÉÉÆMÉÉ, EòÉªÉ +ºÉä±É ªÉÉ ¤ÉÉìCºÉ ¨ÉvªÉä? +É‡hÉ ½þÉä, 

VÉä b÷ÉäCªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É iÉä JÉ®Æú JÉ®Æú ºÉÉÆMÉÉ. =MÉÉSÉ 

¨ÉÖqùÉ¨É ‡´ÉSÉÉ®ú Eò°ü xÉEòÉ. +Éä³ýJÉÉªÉSÉÉ |ÉªÉixÉ ½þÒ 

Eò°ü xÉEòÉ, ¢òHò Eò±{ÉxÉÉ Eò®úÉ. VÉ®ú iÉÖ̈ ÉSÉÉ BJÉÉnùÉ 

¤ÉÆnù ¤ÉÉìCºÉ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉiÉ iÉÖ̈ ½þÒ EòÉªÉ `äö´É±ÉÆ 

+ºÉÉ´ÉÆ ?  



 

 

‡½þiÉËSÉiÉEòÉ, Eò®ú ¤ÉÉ¤ÉÉ, Eò®ú , 

Eò±{ÉxÉÉ Eò®ú ¤ÉÆnù ¤ÉÉìCºÉ ]äõ{É  

±ÉÉ>ðxÉ ºÉÒ±É Eäò±Éä±ÉÉ , EòÉªÉ  

+ºÉä±É iªÉÉiÉ ? b÷ÉäEÆò JÉÉVÉ´ÉÉªÉSÉÆ xÉÉªÉ, 

<SSÉÉ®ú Eò®úÉªÉSÉÉ xÉÉªÉ, ½äþ ¨½þhÉVÉä +É{É±Éä iÉä ½äþ 

+ºÉiÉÉiÉ xÉÉ, „ºÉÉªÉEòÉä +ìxÉä‡±É‡ºÉºÉ‟ iÉºÉÆ 

EòÉ½þÒiÉ®úÒ. ]ÅõÉªÉ näù>ðxÉ {É½þÉ ®úÉ=... ¨ÉÆMÉ {É½þÉ...  

EòÉªÉ +ºÉä±É ¤ÉÉìCºÉ ¨ÉvªÉä ?  

1 VÉä´ÉhÉ ( ¦ÉÖCEòb÷ ‡½þiÉËSÉiÉEòÉSÉä {É‡½þ±Éä =kÉ®ú ) 

2 Eò{Ébä÷ ( ‡½þiÉËSÉiÉEòÉSÉÒ „±Éäb÷Ò £Ãåòb÷‟ ¨½þhÉä, ½äþ 

¢òÉ®ú Eò¨ÉÒ ´ÉÉ{É®úiÉä ) 

3 nùÉ‡MÉxÉä ( +ÉiÉÉ ½äþ iªÉÉSÉä º´ÉiÉ&SÉä, EòÒ iªÉÉSªÉÉ 

‡iÉSÉä iªÉÉ±ÉÉSÉ `öÉ>ðEò ) 

4 {ÉÖºiÉEÆò ( EòÉ±ÉÒVÉÉiÉ iÉ®ú +É¨½þÒ VÉÉiÉ x½þÉªÉ! 

¨ÉMÉ {ÉÖºiÉEòÉSÉÆ EòÉªÉ EòÉ¨É ? ¤ÉÆnù ¤ÉÉìCºÉ ¨ÉvªÉä ¤ÉÆnù 

Eäò±Éä ) 



 

5 {ÉÉÆPÉ°ühÉ ( b÷ÉäCªÉÉ´É°üxÉ  

+ÉäfÚøxÉ ZÉÉä{ÉÉªÉ±ÉÉ EòÒ iªÉÉSªÉÉ  

JÉÉ±ÉÒ ±É{ÉÉªÉ±ÉÉ ?) 

6 ®úÉäEòb÷ ( ½þÉÆ ... ½äþ ¨½þhÉVÉä  

EòºÉÆ „¨ÉäCºÉ ºÉäxºÉ‟ ) 

7 ]äõb÷Ò ¤Éä+®ú ( +º´É±ÉÆ , ¨ÉMÉ iÉÒ CªÉÖ]õ EòÉ 

+ºÉäxÉÉiÉ , ½þ´ÉÒiÉSÉ Eò„ÉÉ±ÉÉ ) 

8 ‡MÉ~]õ ( JÉÚ{É MÉÉä¹]õÒ ½þÉä±ÉºÉä±É ¨ÉvªÉä PªÉÉ +É‡hÉ 

±É{É´ÉÉ, ‡iÉ±ÉÉ +É`ö´Éb÷¬É±ÉÉ BEò ‡MÉ~]õ ±ÉÉMÉiÉ 

+ºÉÉ´ÉÆ ) 

9 ¨ÉÖb÷nùÉ ( „iÉÒ‟ SªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ ? +ÉiÉÉ ‡½þiÉËSÉiÉEò 

´ÉèiÉÉMÉ±ÉÉ ‡nùºÉiÉÉä ) 

10 ®úÉJÉ ( +®äú ¤ÉÉ¤ÉÉ „ÉÉÆiÉ ½þÉä... EÖò±É b÷É=xÉ ¤Éb÷Ò 

) 

11 ¢Öò±ÉÆ ( +ÉiÉÉ ¨ÉÒ Eòx~ªÉÖVÉ ZÉÉ±ÉäªÉ , |ÉäiÉÉºÉÉ`öÒ 

EòÒ ‡|ÉªÉäºÉÉ`öÒ ?) 

12 „É¤nù ( ¤ÉÉ{É®äú ! ½þÉ {ÉhÉ ±ÉäJÉEò ¨ÉÉäb÷ ¨ÉvªÉä 

ªÉähÉÉ®ú EòÒ EòÉªÉ ? ) 



 

13 +lÉÇ ( BCºÉ{±ÉäxÉä„ÉxÉ :  

„É¤nù +É‡hÉ +lÉÇ ¨½þhÉä EòÉåbÚ÷xÉ  

`äö´É±ÉäiÉ, +ÉiÉÉ {ÉÖføSÉÆ =kÉ®ú  

„´ÉÉCªÉ‟ näù>ð xÉEòÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ !!) 

14 ‡´ÉSÉÉ®ú ( ½þÉ iÉ®ú ‡ºÉ‡®úªÉºÉ  

ZÉÉ±ÉÉ !! ‡¢ò±ÉÉäºÉÉì¢òÒ !!!) 

15 +Éi¨ÉÉ ( ¤ÉººÉ! ¨ÉÒ ½þÉiÉ ]äõEò±Éä. +VÉÚxÉ xÉÉ½þÒ 

‡´ÉSÉÉ®úhÉÉ®ú. +ÉiÉÉ {ÉÖføSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú ) 

½Æþ ‡`öEäò +ÉiÉÉ <xÉ nù ¤ÉÉ ìCºÉ SÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú iÉ®ú ZÉÉ±ÉÉ 

, +ÉiÉÉ ¨ÉÒ ½þÒ ´É®úSÉÒ ªÉÉnùÒ (EÆòºÉÉiÉ±ªÉÉ ]õÒ{ÉÉ 

´ÉMÉ³ÚýxÉ +lÉÉÇiÉSÉ) ºÉ®ú³ýºÉ®ú³ý <lÉä ‡±É½þiÉä  

VÉä´ÉhÉ, nùÉ‡MÉxÉä, Eò{Ébä÷, {ÉÖºiÉEÆò, {ÉÉÆPÉ°ühÉ, ®úÉäEòb÷, 

]äõb÷Ò ¤Éä+®ú, ‡MÉ~]õ, ¨ÉÖb÷nùÉ, ®úÉJÉ, ¢Öò±ÉÆ, „É¤nù, 

+lÉÇ, ‡´ÉSÉÉ®ú, +Éi¨ÉÉ 

ªÉÉ ªÉÉnùÒiÉ±ªÉÉ EÖò`ö±ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ ´É®úEò®úhÉÒ 

EÖò`ö±ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒ„ÉÒ +lÉÉÇ+lÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉÉ½þÒ {ÉhÉ 

iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ ‡½þiÉËSÉiÉEòÉxÉä ªÉÉ ºÉMÉ²ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ 

BEòÉSÉ ¤ÉÉìCºÉ ¨ÉvªÉä ¤ÉÆnù Eäò±ªÉÉ. iªÉÉ½þÒ BEòjÉ , EòÉ 

Eäò±ªÉÉ +ºÉÉ´ªÉÉiÉ ? EòÉ½þÒiÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉ®ú +ºÉÉ´ÉÉ 

? {ÉhÉ xÉÉ½þÒ.  



 

¨ÉMÉ ¨ÉÒ ¨ÉånÚùxÉä ‡´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ.  

+É‡hÉ BEò ´ÉÉCªÉ VÉ¨É±ÉÆ  

“ iÉºÉÆ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ, VÉä´ÉhÉ, 

Eò{Ébä÷,nùÉ‡MÉxÉä, ®úÉäEòb÷ ½äþ ºÉMÉ³Æý  

¨ÉÉMÉä ºÉÉäbÚ÷xÉ, Eò¢òxÉ {ÉÉÆPÉ°üxÉ `äö´É±Éä±ªÉÉ 

¨ÉÖb÷tÉ±ÉÉ ®úÉJÉ ´ÉÉ½þÉ EòÒ ¢Öò±ÉÆ ´ÉÉ½þÉ, „É¤nùÉSÉÉ½þÒ 

¢ò®úEò {Éb÷iÉ xÉÉ½þÒ, ‡xÉ iªÉÉiÉ EòÉ½þÒ +lÉÇ xÉÉ½þÒ. iÉ®ú 

=MÉÉSÉÆ ]äõb÷Ò ¤Éä+®ú +É‡hÉ ‡MÉ~]õ ´ÉMÉè®åúxÉÒ „É®úÒ®úÉSÉä 

SÉÉäSÉ±Éä Eò„ÉÉ±ÉÉ ? {ÉÖºiÉEÆò PªÉÉ, ‡´ÉtÉ PªÉÉ, 

+Éi¨ªÉÉSÉä SÉÉäSÉ±Éä {ÉÖ®ú´ÉÉ, iÉÉä +xÉÉ‡nù +xÉÆiÉ +É½äþ”  

‡½þiÉËSÉiÉEò SÉÉ]õ!! “ +ÉªÉ±ÉÉ! JÉ®ÆúSÉ EòÒ !!” 

¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉÉìCºÉ ¨ÉvªÉä +ºÉÆ EòÉ½þÒ +É½äþ ? +ºÉÚ „ÉEòiÉÆ 

? ½þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú SÉä½þ-ªÉÉ´É®ú º{É¹]õ. +É‡hÉ ¨ÉMÉ ½þ³ÚýSÉ, 

BEò MÉÉä¹]õ iªÉÉ±ÉÉ ºÉÉÆ‡MÉiÉ±ÉÒ. “ ¤ÉÉ¤ÉÉ®äú, ½þÉ ¤ÉÉìCºÉ 

xÉÉ½þÒ xÉÖºÉiÉÉ ‡®úEòÉ¨ÉÉ! iªÉÉiÉ EòÉ½þÒiÉ®úÒ JÉÉºÉ 

+ºÉiÉÆ ËEò´ÉÉ +xÉÉ‡nù +É‡hÉ +xÉÆiÉ JÉÉºÉ MÉÉä¹]õÒ 

+ºÉiÉÉiÉ. ´É®úEò®úhÉÒ iªÉÉSÉÉ +lÉÉÇ+lÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

±ÉÉMÉiÉ xÉÉ½þÒ. {ÉhÉ |ÉiªÉäEò VÉhÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ 

Eò´É]õÉ³ÚýxÉ ‡¢ò®úiÉÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉ±ÉÉ Eò³ý±ÉÉ xÉÉ½þÒ 

iÉ®úÒ ´É®ú ¤ÉºÉ±Éä±ªÉÉ±ÉÉ iªÉÉÆSÉÉ +lÉÇ Eò³ýiÉÉä.  



 

|ÉiªÉäEòSÉ VÉhÉ ½þÉ ¤ÉÉìCºÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ  

PÉä>ðxÉ ‡¢ò®úiÉÉä. +É‡hÉ ½þÉ  

¤ÉÉìCºÉSÉ xÉºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÉhÉÚºÉ  

¨ÉÉhÉÚºÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. ½þÉ  

¤ÉÉìCºÉSÉ ‡´É‡SÉjÉ MÉÉä¹]õÓxÉÉ BEòjÉ  

+ÉhÉiÉÉä, xÉ´ÉÒ ¤ÉÆvÉxÉä ¤ÉÉÆvÉiÉÉä, xÉ´Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ nùÉ´ÉiÉÉä 

... |ÉiªÉäEò ¨ÉÉhÉºÉÉEòbä÷ ½þÉ ¤ÉÉìCºÉ +ºÉiÉÉä +É‡hÉ 

¨ÉÉhÉÚºÉ iªÉÉ±ÉÉ “¨ÉÉZÉÉ ¨ÉånÚù” ¨½þhÉiÉÉä. +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú 

<xºÉÉ<Çb÷ nù ¤ÉÉìCºÉ +ºÉ±Éä±ÉÆ ºÉMÉ³ÆýSÉ ËlÉËEòMÉ, 

„+É>ð]õ +Éì¢ò nù ¤ÉÉìCºÉ‟ +ºÉiÉÆ” 

xÉì„ÉxÉ±É ‡VÉªÉÉäOÉÉ‡¢òEò SÉ ìxÉ±É xÉÉ´ÉÉSÉÆ BEò |ÉEò®úhÉ 

<Ç‡b÷ªÉ]õ ¤ÉÉCºÉ xÉä ¨ÉÉZªÉÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ ¦É®ú±ÉÆ. iªÉÉ´É®ú 

ºÉMÉ³Æý ½äþ +ºÉSÉ nùÉJÉ´ÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉ<Èb÷ MÉä¨ºÉ ªÉÉ 

MÉÉåb÷ºÉ xÉÉ´ÉÉJÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉSÉ ¨ÉånÚùSÉä SÉ¨ÉiEòÉ®ú ¨ÉÉZÉäSÉ 

{ÉèºÉä PÉä>ðxÉ ¨É±ÉÉSÉ nùÉJÉ´ÉhÉÉ®Æú ½äþ |ÉEò®úhÉ ¦É±ÉiÉÆSÉ 

SÉ¨ÉiEòÉ‡®úEò +É½äþ. ‡´ÉSÉÉ®ú, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +É‡hÉ <SUôÉ 

+ÉEòÉÆIÉÉÆSÉÆ ¨ÉÉZÉÆ ½äþ ¥ÉÀÉÆb÷ ¤ÉÉìCºÉ ¨ÉvªÉä ¤ÉÆnù ½þÉäiÉ 

+É½äþ. Eäò±ÉÆ VÉÉiÉ +É½äþ. +É‡hÉ MÉ¨¨ÉiÉ ¨½þhÉVÉä ¨É±ÉÉ 

ªÉÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ ®úÉMÉ xÉÉ½þÒ, =±É]õ MÉ¨¨ÉiÉ ´ÉÉ]õiÉä. 

¨ÉÉZÉÉ ‡½þiÉËSÉiÉEò½þÒ ½äþSÉ ¨½þhÉiÉÉä  



 

( ¨ÉÉZªÉÉ ¨½þhÉhªÉÉiÉ lÉÉäbÆ÷¢òÉ®ú  

iÉlªÉ +ºÉiÉÆ ½äþ {É]õ±ÉÆ +É½äþ iªÉÉ±ÉÉ )  

“ ½þÉ ¤ÉÉìCºÉ +É{É±ªÉÉ ]õÉì{É  

¤ÉÉìCºÉ ±ÉÉ SÉÉ±É´ÉÚxÉ -½þÉªÉ±ÉÉªÉ ‡¦ÉbÚ÷! 

 iÉä VÉä nùÉJÉ´ÉiÉÉiÉ xÉÉ iÉºÉÆSÉ EòÉ½þÒºÉÆ  

¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉånÚùiÉ SÉÉ±ÉiÉ ®úÉ½þiÉÆ ‡EòiªÉäEò iÉÉºÉ {ÉÖfäø, 

¨½þhÉVÉä +MÉnùÒ ºÉÉºÉ ¤É½Úþ ‡ºÉ‡®úªÉ±É iÉ®ú EòvÉÒ 

‡´ÉxÉÉänù nÖù+É ±ÉÉ<Ç´½þ!” (+ÉiÉÉ ½þÉ SÉCEò º´ÉiÉ&SÉä 

‡´ÉSÉÉ®ú{ÉhÉ Eò°ü-¨ÉÉÆbÚ÷ ±ÉÉMÉ±ÉÉ ) 

+É‡hÉ JÉ®ÆúSÉ ½þÉäiÉÆ iÉºÉÆSÉ +É{É±ªÉÉ ]õÉì{É ¤ÉÉìCºÉ ±ÉÉ 

lÉÉäbÆ÷ EòÉ½þÒ JÉÉt tÉ, iªÉÉiÉÚxÉ iÉÉä ¤ÉÉìCºÉ +MÉnùÒ 

VÉÉnÚùSªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ¤ÉÉ½äþ®ú EòÉføiÉÉä. ¢òHò ]õÒ´½þÒSÉ xÉÉ½þÒ 

+MÉnùÒ ®úÉäVÉSªÉÉ UôÉä]ÚõEò±ªÉÉ ‡{É]ÚõEò±ªÉÉ MÉÉä¹]õÓiÉÚxÉ 

ºÉÖ¯û ZÉÉ±Éä±Éä ºÉ®ú³ý ‡´ÉSÉÉ®ú {ÉÉ½þiÉÉ {ÉÉ½þiÉÉ +GòÉ³ý 

‡´ÉGòÉ³ý ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉiÉ. EÖò`ö±ªÉÉ½þÒ MÉÉä¹]õÒSÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ +MÉnùÒ EÖò`ö±ªÉÉ½þÒ MÉÉä¹]õÒ„ÉÒ ±ÉÉMÉiÉÉä. 

EòÉ½þÒiÉ®úÒ º{ÉÉªÉb÷®ú¨ÉìxÉ SÉÆ VÉÉ³Æý iÉªÉÉ®ú ½þÉäiÉÆ, +É‡hÉ 

EÖò`ö±ªÉÉEÖò`äö +É{ÉhÉ VÉÉ>ðxÉ {ÉÉä½þSÉiÉÉä.  

+É‡hÉ ºÉMÉ²ªÉÉiÉ ºÉÖÆnù®ú +xÉÖ¦É´É ¨½þhÉVÉä +É{É±ªÉÉ 

]õÉì{É ¤ÉÉCºÉ SÉÒ +É=]õ +Éì¢ò nù ¤ÉÉìCºÉ Eò±ÉÉEòÉ®úÒ 



 

EòÉ½þÒ„ÉÉ iÉ]õºlÉ nùÞù¹]õÒxÉä {É½þÉiÉ  

®úÉ½þhÉÆ, +É‡hÉ ½äþ VÉÉ³Æý ‡´ÉhÉiÉ  

VÉÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ iªÉÉ±ÉÉ {ÉÉ½ÚþxÉ  

¨ÉxÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ ½þºÉhÉÆ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

द अल्केममस्ट "प्लस" 
 

"It is not social work for me.  
It is my 'spiritual journey'  
 

म्हणूनच अजून खूप काही करायचं  
आह.े साधना तर रोजच करायची असते ना!" 
आयुष्यात पहहलयांदाच इतकं कानात |ÉÉhÉ आणून 
ऐकत होते. शबदांना खूप खूप खचायची सवय 
असणारी मी शबद शबद साठवून ठेवत होते.  
६ ऑगस्ट २०११ च्या सभेत अहधक कदम बोलत 
होते. "THE Adhik Kadam" . . . 
आम्ही सगळे BWF(बॉडडरलेस वल्डड फाउंडेशन) 
वाल ेज्या सीमारमहत जगात actually जगतो, 
त्याचा उद्गाता अमधक कदम . . . अमधक सर . . 
. काश्मीर मधल्या आमच्या २०० पोरींचा 
अमधक भयैा . . पापा आमण साऱ्या TEAM BWF 

चा "अमधक दादा". . .  
त्याचं ंडोंगराएव्हढं काम पाहून सारेच भारावून 
जातात. एकच परश्न असतो सगळयाचं्या 
चेहऱ्यावर How did you do it? त्याचंी ही सफर 
खऱ्या अथानं suffer च होती.  



 

आता जे मदसतयं त्यासाठी  
१४ वषांचा वनवास भोगलाय 
 या रामानं. . . पण पामहलंत ना  
जर तुम्ही त्याचं्याकडे तर  
चचतेची इतकुशी रेषही मदसणार  
नाही. 
 He is the most coolest and hottest identity ever been. 
या "प्लस" कदमनं काश्मीर खोऱ्यातल्या 
आतकंवादी कारवायानंी जगण ंहरवलेल्या 
पोरींच्या आयुष्यातनू  दु:खाला  कायमच ं
मायनस करून टाकल.ं  
 

खुशियोंके इतने "कदम " उनकी 
शिन्दगीमें हैं   की अभी कोई गम 
यहााँका रुख नहीं कर सकता|  
 

अथातच यामागे खुप कष्ट आहेत 
त्याचं्याच शब्दात  सागंायच तर   
               

   “वेदनाांचा परमोच्च बिंदू  सुखाचां 
सांसाधन ठरलाय” 
 
                         
 



 

अबधक महाराष्रातल्या श्रीगोंदा  
मधल्या शेतकऱय्ाचा मुलगा.  
पुण्यात राज्यशास्त्राचा अभ्यास  
करतां ना सीमाभागातील प्रश्न  
आबण पबरस्स्थती या बिषयाच्या  
उत्सुकतेनं त्यां ना काश्मीरमध्ये अक्षरश: खेचून 
नेलं. बतथल्या पबरस्स्थतीचा अभ्यास करतां ना 
काम करतां ना पबरस्स्थतीची अनेक  भयानक  
बिदारक  रूपं समोर येत  ती    कशाचीतरी 
पे्ररणाही बमळत होती, आबण इतकी बिघातक 
आश्चयट पाहून मन खचतही  होतं. बतथल्या त्या 
िास्तव्यात १३ िषांचा एक मुलगा सूसाइड बॉम्बर 
म्हणून मलेा  हे  अबधकनी पाबहलं . . .१९  िषांच्या  
संिेदनशील  तरुणाला  मुळापासून  हादरा  
देणारा  हा  प्रसंग  अबधकच्या  आयुष्याला  
कलाटणी  देणारा  ठरला . त्या रात्री  अबधक  धो 
धो रडले  आहेत.  त्यां च्या  अशंू्रतून  जणू  सारी  
बिचारगंगा  प्रिाबहत  झाली  आबण  ठरलं. . . 
आता  ज े काय  करायच ते  इथचे आबण 
यां च्यासाठीच . . . त्या  क्षणापासून  काश्मीर  
अबधकच  आबण  अबधक  काश्मीरचे  झाले.  



 

            सोपां नव्हतच.   
सांघर्षाला आता  कुठ  सुरुर्वात   
झाली  होती. जयाां च्यासाठी  
काम करायचां आहे  तेच  मदत   
स्र्वीकारायला  तयार  नव्हते .  
कोण कुठला परक्या धमाचा ‘भारतातून’ आलेला  
पोरगा काश्मीरमध्ये  काम  करतोय! कसां 
शक्य आहे? चाां गली माणसां तोपयंत  सामान्य  
काल्श्मरी जनतेन  जर्वळपास  पजहलीच  नव्हती. 
त्याां च्या   हृदयातला   सांशय दरू करून  त्याां ना  
जर्वळ  करायचां  होतां. अजधकच्या पे्रमाने  आजण  
अथक  पजरश्रमाने  ते  साध्य झालां. त्याां च इतक 
जनरलस  काम  पाहून  लोक  त्याां च्या  पाठीशी 
इतके  घट्ट उभे  राजहले  जक  काश्मीर  मधलां 
प्रत्येक  घर  त्याां चां  घर  झालां. जतथल्या  मुल्ला  
मौलर्वींनी  अजधकजर्वरुद्  फतरे्व  काढले  तरीही  
गार्वच्या  गार्व  अजधक  मागे  खांबीरपणे  उभां 
होतां. 
 काश्मीरची एकूण पजरल्स्थती पाहता र्वयाने 
लहान असणाऱय्ा अनाथ जनराधार मुलींसाठी 
सुरजितता देणारां , आधार ठरणारां , आयुष्य 
घडर्वणारां असां काहीच सांसाधन उपलब्ध 



 

नव्हतां. त्यामुळे मुलींसाठी  
काम करणां ही पजरल्स्थतीची  
मागणी आजण प्राथजमकता  
देखील होती. त्यासाठी  
अजधकने  देशाची, धमाची  
कुठलीही सीमा न मानणारी सांस्था  
उभी केली. पे्रमाचां आजण माणुसकीचां जर्वशाल 
आभाळ असणारी. . .  
"बॉडवरलेस र्वल्डव फाउांडेशन". . . BWF.  
BWF चां पजहलां घर सुरु झालां कुपर्वाऱय्ामध्ये. 
त्याचां नार्व ठेर्वलां गेलां "बसेरा ए तबस्सुम" 
आनांद देणारां घर. . . 
  
                या घरात मुली आपलां घर म्हणून 
राहू लागल्या. एका घरात आई बाप मुलींची 
जशी काळजी घेतात तीच काळजी या घरात 
घेतली जाते. त्याां चां राहणां, खाणां, शारीजरक 
आजण मानजसक आरोग्य, जशिण आजण मुख्य 
म्हणज ेसुरजितता. बहुताां श मुली मुस्लीम आहेत 
आजण त्या खुलेपणाने त्याां च्या धमाचां आचरण 
करू शकतात. मुळातच ही घरां म्हणज ेघरटी 
आहेत त्याां ची. पुन्हा त्याां ना त्याां च्या लोकाां मध्ये, 



 

त्याच समाजामध्ये जायचां  
आहे..  त्या दषृ्टीने मुलींना  
सिम करण्याचा काम BWF  
ची घरां करतात. परांतु मुलींची  
बाब मुळातच इतकी सांरे्वदनशील  
असते जक त्यार्वरून स्थाजनक लोकाां चा जर्वरोध 
झाला तर नर्वल नाही . . जर्वरोध देखील जकती? 
तर तब्बल १९ रे्वळा अजतरेक्याां नी अजधकला  
उचलून नेलां. To shoot him dead. त्याची 
माणसाां बद्दलची आल्त्मयता, पे्रम, सचे्चपणा 
आजण कायाची आत्यांजतक ओढ त्याला जजर्वांत 
परत घेऊन आली आजण केर्वळ इतकां च नव्हे 
तर कट्टर जजहादी अजतरेकीसुद्ा त्याला ईश्वरी 
शक्ती मानतो आहे . . . 
अजधक म्हणतात त्याप्रमाणे "ते मला मारत 
नाहीत हे त्याां चां सहकायवच आहे माझ्यासाठी" 
 जळून खाक झालेल्या झालेल्या रानात 
जहरर्वळ उगर्वण्याचा चमत्कार त्याां नी करून 
दाखर्वला आहे. 
आज जमतीला थोड्ा थोडक्या नव्हे तर तब्बल 
२०० मुली अजधक आजण त्याां ची "बॉडवरलेस 
र्वल्डव फाउांडेशन" साां भाळते आहे. . .माया ममता 



 

देणारी, ओलाव्याने रसरसलेली  
४ घरां कुपर्वारा, जबरर्वा,  
अनांतनाग आजण जम्मू इथे  
उभी राजहली आहेत. आजण  
आता तर ५०० मुली राहतील  
असां होस्टले उभारण्याचा अजधकचा मानस 
आहे . . .त्यासाठी ट्रस्ट च्या माध्यमातून १.५ 
एकर जागा घेऊन झाली आहे . 
 आजजमतीला देशातून आजण परदेशातून 
देखील BWF ला मदत होते आहे. . .अजधकच्या 
कामात शेकडो हात काम करतायत आजण 
हजारो लाखो हाताां ची गरज आहे. बोलता 
बोलता अजधकच एकदा म्हणाले होते "मला ज े
करायचां आहे त्याच्या एक टक्का सुद्ा अजून 
मला साधलां नाहीये." म्हणज ेजर्वचार 
करण्यासारखां आहे. . काही असो पण 
आज अजधक आपल्या साऱय्ाां च्या र्वतीने 
काल्श्मरी जनतेला जर्वश्वास देत आहेत. . . 
सीमाभागात या देशासाठी तुम्ही ज ेकाय 
सोसताय त्यामध्ये आम्ही सारे भारतीय 
तुमच्या सोबत आहोत. तुमच्या पोराबाळाां ची 
जबाबदारी तुमच्या इतकीच आमचीही आहे. 



 

अजधक त्या पोरीचां नशीब  
ठरलेत . . . "मकु्तब" झालेत . . .  
उध्र्वस्त समुद्ाां ना साां धण्याची  
जकमया त्याां नी केली आहे .  
खऱय्ा अथानां ते जकमयागार  
आहेत. . .  
He is the one and only "Alchemist" for 
the girls . . . Bravo Adhik . . .  
परमशे्वर तुम्हाला सामथ्यव देर्वो . . . 
 
कौमुदी 
BWF NASIK. 
 

 

 

 

 

 



 

स्टीव्ह जॉब्ज य ांच े 
कॉलेज विद्य र्थ्यांसमोर भ षण 
 

जगातल्या एका नामर्वांत युजनव्हर्ससटीतून 
यशस्र्वी होऊन बाहेर पडत असताना तुम्ही 
मला इथे पाहुणा म्हणून बोलार्वलांत हा माझा 
बहुमान आहे. मी कधीच गॅ्रजयुएट झालो नाही. 
खरां साां गायचां तर मी कॉलेज गॅ्रजयुएशनच्या  
आजच्या इतका जर्वळही कधी पोचलो नाही. 
तेव्हा मी भार्षण उपदेश र्वगैरे काही करणार 
नाही. िक्त तीन गोष्टी साां गेन. माझ्या 
आयुष्यातल्या तीन साध्या घटना. अगदी 
साध्या. बस्स. 

मी रीड कॉलेज मध्ये जशकायला गेलो आजण 
सहा महिन्याां तच बाहेर पडलो. त्याचां काय झालां 
ते साां गतो. 

 



 

या सगळ्याची सुरुर्वात  
माझ्या जन्मा आधीच झाली.  
माझी खरी आई एक  
जबनलग्नाची कॉलेजजर्वद्यार्सथनी  
होती.  त्यामुळे मला कुणाला तरी  
दत्तक देणां भाग होतां.   जतची  
जबचारीची एकच इच्छा होती, मला जशकलेले, 
गॅ्रजयुएट आईबाप जमळारे्वत.  त्यामुळे एका 
सांस्थचे्या मदतीने जतने एका र्वकील जोडप्याला 
मला दत्तक घ्यायला तयारही केलां. पण त्याां ना 
हर्वी होती मुलगी आजण जहला झाला मुलगा 
(म्हणज ेमी). तेव्हा ते काही मला घ्यायला 
तयार होईनात. आजण दसुरे ज ेभेटले ते काही 
गॅ्रजयुएट नव्हते. गॅ्रजयुएट तर सोडाच शाळा 
जशिणही पुरे झालेले नव्हते.  तेव्हा माझी आई 
काही तयार होईना. असेच मजहने गेले. शेर्वटी 
या दसुर्या जोडप्याने मला गॅ्रजयुएशन पयंत  
जशकर्वण्याची खात्री जतला जदली. पटर्वलांच. 
आजण जतने मला त्याां च्या हर्वाली केलां. 

 



 

आजण करता करता मी सतरा  
र्वर्षांनांतर खरांच कॉलेजात  
पोहोचलोही. पण मी असा  
बार्वळट की एक भयानक  
महागडां कॉलेज मी जनर्वडलां.   
माझे हे आई र्वडील कष्टाने पैसे कमर्वत आजण 
मी ते िीर्वर उडर्वत होतो. सहा मजहन्याां तच 
माझ्या मनाला हे पटनेा. या जशिणात काहीच 
दम जदसेना . आपल्या आयुष्यात आपण काय 
करणार याचा मला काहीच अांदाज येत नव्हता 
आजण त्यात कॉलेजात जशकून काय जमळणार 
याचा काहीच अांदाजच येईना. माझ्या 
आईर्वडलाां नी आयुष्यभरात खपून साठर्वलेले 
पैसे या िालतू जशिणार्वर उडर्वणां मला 
पटचेना. तेव्हा शेर्वटी मी कॉलेज जदलां सोडून. 
या आयुष्यात काहीतरी करूच असां र्वाटत होतां. 
त्या िणी जभती र्वाटली काही रे्वळ. पण आता 
र्वाटतां की माझ्या आयुष्यातला हा सगळ्यात 
योग्य जनणवय होता.  कॉलेज सोडल्यार्वर 
माझ्यार्वरचां ते बोअचरग लेक्चसव अटेंड 
करण्याचां दडपण जनघून गेलां आजण आर्वडत्या 
गोष्टी करायला भरपूर रे्वळ जमळाला. 



 

 

खूप मजदेार र्वगैरे नव्हतां ते.  
एकतर माझ्याकडे घरच  
नव्हतां. जमत्राच्या खोलीत  
जजमनीर्वर पडायला जागा जमळाली  
होती. कोकाकोलाच्या जरकाम्या बाटल्या जमा 
करून जर्वकायचो आजण पोट भरायचो. हरे 
कृष्ण मांजदरात िकुट जरे्वण जमळतां म्हणून सात 
मलै चालत जायचो. पण ते आयुष्य भन्नाट होतां. 
या काळात मी कुतुहल आजण मनसोक्तपणे ज े
ज ेकेलां त्यानेच माझां आयुष्य घडर्वलां. एक 
उदाहरण देतो. 

रीड कॉलेजात कॅजलग्रािीचे मस्त क्लासेस होते. 
सगळ्या कॅां पसभर छान छान पोस्टसव, ड्रार्वसव, 
लेबल्स जदसायची. नाहीतरी मला दसुरां काहीच 
काम नव्हतां तेव्हा मी हे क्लास जॉईन केले.  मी 
सेजरि आजण सॅन सेजरि मध्ये अिरां कशी 
काढायची ते जशकलो, रे्वगरे्वगळ्या अिराां मध्ये 
अांतर आजण प्रमाणबद्ता कशी ठेर्वायची आजण 
सुांदर अिर कसां काढायचां ते जशकलो.  हे 
एकदम सुांदर, झक्कास आजण कलाकारीचां काम 



 

होतां, त्यात शास्त्राां ची र्वगैरे  
िार कटकट नव्हती.   
माझां मन त्यात रमलां.  

अथात या हौशी उद्योगाचा  
आयुष्यात काही उपयोग होईल  
अशी अांधुक सुद्ा आशा त्यारे्वळी मला नव्हती. 
जस्ट टाईमपास म्हणून करत होतो.  पण दहा 
र्वर्षांनी जवे्हा आम्ही मचॅकटॉश कॉां प्युटर 
बनर्वायला घेतला तेव्हा त्याचा मला उपयोग 
झाला. कॉां प्युटर मध्ये प्रथमच एक सुांदर 
टायपोग्रािी अर्वतरली.  आजण चर्वडोज ने मकॅ 
कॉपी केल्यानांतर जगभरच्या सगळ्या 
कॉां प्युटरर्वर हा सुांदर िॉांट आला. म्हणज ेबघा, 
मी जर कॉलेजला रामराम ठोकला नसता तर 
तर जगाला हा सुांदर टाईप जमळालाच नसता.  
अथात कॉलेज सोडताना काही मला याची 
कल्पना नव्हती पण दहा र्वर्षांनांतर हे जाणर्वलां. 

 

 



 

असांच असतां. जवे्हा आपण  
जनणवय घेत असतो तेव्हा पुढे  
काय होणार आहे याची  
कल्पनाच नसते. पण आपण  
जर्वश्वास ठेरू्वन जनणवय घ्यायचा  
असतो, की आज ज ेकरतो आहोत  
त्याचां प्रजतचबब कधी ना कधी उमटलेच 
आयुष्यार्वर.  आतला आर्वाज, जनयती, कमा 
काही हर्वां ते म्हणा. पण या जर्वश्वासाचा मला 
आयुष्यभर उपयोग होत आला आहे. आजण 
आज मी जो काही आहे तो या जर्वश्वासाने 
घेतलेल्या जनणवयाां मुळेच आहे. 

 

माझी दसुरी गोष्ट आहे पे्रम आबण तोट्याची. 

माझां नशीब चाां गलां म्हणून मला माझां पे्रम 
जर्वसाव्या र्वर्षीच उलगडलां. र्वोझ आजण मी 
जमळून र्वयाच्या जर्वसाव्या र्वर्षीच आमच्या 
घरच्या गॅरेजमध्ये ऍपल कां पनी सुरू केली. 
आम्ही खूप महेनत केली आजण दहा र्वर्षांत ही 
दोन माणसाां ची कां पनी ४००० कमवचारी आजण 
हजार करोड टनव ओव्हरर्वर नेऊन ठेर्वली. 



 

माझ्या र्वयाच्या एकोणजतसाव्या  
र्वर्षी आमचा सुांदर मचॅकटॉश  
कॉां प्युटर बाजरात आला आजण  
- जतसाव्या र्वर्षी मला माझ्याच  
कां पनीतून हाकलण्यात आलां.  

म्हणज ेबघा. मीच सुरू केलेली कां पनी. त्यातून 
मलाच हाकलला. आमची कां पनी जसजशी 
र्वाढत गेली तसां आम्ही एक हुर्षारसा माणुस ही 
कां पनी साां भाळायला मदत म्हणून घेतला. एक 
र्वरं्ष तर चाां गलां गेलां. पण नांतर  कां पनीच्या 
भजर्वतव्याबद्दल आमची मतां जुळेनात. शेर्वटी 
भाां डणां चव्हाट्यार्वर आली आजण कां पनीच्या 
इतर बोडव डायरेक्टरनी त्याचीच बाजू उचलून 
धरली आजण मला चक्क हाकललां.  मी तेव्हा 
तीस र्वर्षांचा होतो, आजण जगातून 
उठल्यासारखाच होतो. माझ्या आयुष्य़भर 
जयाच्या मागे रक्त आटर्वलां ते हातून जनसटलेलां. 
पुरता उद्धध्र्वस्त झालो होतो. 

 

 



 

हो ना करत पुढचे काही मजहने  
असेच गेले. मला सारखां  
असां र्वाट ेकी मी माझ्यार्वर  
जबाबदारी टाकणार्या माझ्या  
आधीच्या उद्योजकाां चा अपराधी  
आहे. त्याां नी माझ्यार्वर सोपर्वलेल्या  
कायाचा मी चुथडा करून टाकला होता. म्हणून 
मी एकदा डेल्व्हड पॅकाडव आजण बॉब नॉईस 
याां ची मािीही माजगतली. मी जगाच्या नजरेतून 
उतरलो होतो आजण अनेकदा व्हॅलीतून पळून 
जायचा जर्वचारही माझ्या मनात आला. पण हळू 
हळू माझ्या डोक्यात प्रकाश पडायला लागला. 
मी ज ेकेलां तेच माझां आर्वडतां काम होतां आजण 
काहीही घडलेलां असलां तरी माझी आर्वड अजून 
तशीच होती. मला जरी जतथून नाकारलां असलां 
तरी माझ्या आर्वडीचां काम तेच होतां की. तेव्हा 
मी ठरर्वलां की पुन्हा एकदा नव्याने सुरूर्वात 
करायचीच.   

 

 



 

’त्यारे्वळी जरी मला दःुख  
झालां तरी आता साां गतो की  
ऍपलमधून हाकलला जाणां हा  
माझ्या आयुष्यातला सर्वात  
मोठा िायद्याचा सौदा होता.   
यशाचां ओझां खाां द्यार्वरून गळून पडलां आजण 
नर्वीन काहीतरी करायला मी एकदम हलका 
झालो. आता पुढे काय होणार काहीच माजहत 
नव्हतां. त्यामुळे माझ्या कल्पकतेला अचानक 
उधाण आलां. 

पुढच्या पाच र्वर्षांत मी NeXT  आजण Pixar 
अशा दोन कां पन्या सुरू केल्या आजण एका 
जर्वलिण मुलीच्या पे्रमात पडून लग्नही केलां. 
जपक्सर मािवत जगातली पजहली कॉां प्युटर काटूवन 
जिल्म : Toy Story आम्ही बनर्वली.  आजण 
आता तो जगातला सर्वात मोठा भारी 
animation स्टुजडओ आहे. योगायोगाने ऍपलने 
नेक्स्ट जर्वकत घेतली, मी परत ऍपलमध्ये 
आलो, आजण नेक्स्ट मधलां तांत्र आता ऍपलचा 
आधार आहे.  लॉरीन आजण माझा सांसारही 
सुखात चालू आहे.  



 

ऍपलनां मला हाकललां नसतां  
तर यातलां काहीच मी केलें  
नसतां याची मला पक्की खात्री  
आहे . भयांकर और्षध होतां ते.  
पण गरजचेां होतां. आयुष्य कधी  
कधी डोक्यात र्वीटच हाणतां. पण श्रद्ा सोडू 
नका. मी ज ेकाही करू शकलो त्याचां एकच 
कारण होतां. ते म्हणजे, मी ज ेकाम करत होतो 
ते माझ्या आर्वडीचां होतां. आपल्याला काय 
आर्वडतां हे आधी कळलां पाजहज.े हे पे्रमात 
जजतकां  मह्त्त्त्र्वाचां आहे जततकां च कामातही. 
तुमच्या कामात तुम्ही तुमच्या आयुष्यातले 
सर्वात जास्त तास खचव करता. ते तुमच्या 
आर्वडीचांच असलां पाजहजे. आपण करतोय हे 
िार भारी काम आहे असा जर्वश्वास असायला 
हर्वा. तुम्ही तुमच्या कामाच्या पे्रमात पडा. अजून 
जर सापडलां नसेल तर शोधा. तुमच्या 
हृदयातून आर्वाज येईल. अांतमवन साां गेल 
तुम्हाला. आजण एकदा का असां काम तुम्हाला 
जमळालां की र्वरं्ष कशी छान सुांदर जातील.  
म्हणून म्हणतो.  
मनाजोगतां काम जमळेपयंत थाां बू नका. 



 

माबझ बतसरी गोष्ट आहे मृत्युबद्दल. 

सतरा र्वर्षांचा असताना एक  
र्वाक्य र्वाचलां होतां. रोज  
उठल्यार्वर म्हणा की “आजचा  
जदर्वस शेर्वटचा आहे. एक ना एक  
जदर्वस हे खरां होईल.” मला हे पट्लां. गेली 
तेहतीस र्वरं्ष मी सकाळी आरशा समोर उभा 
राहून स्र्वतःलाच जर्वचारतो,” जर आजचा 
जदर्वस हा माझ्या आयुष्यातला शेर्वटचा जदर्वस 
असेल तर आज मी ज ेकरायचां ठरर्वलांय तेच 
करीन?”. जर माझ्या मनाने “नाही” म्हटलां तर 
मी जर्वचारात पडतो. असेच काही जदर्वस गेले 
की मी बदल घडर्वायला घेतो.   

आयुष्यात काही मोठां करण्यासाठी मी जर 
काही र्वापरलां असेल तर हा जर्वचार “आपलां 
आयुष्य कधीही सांपू शकतां”. एका मृत्युसमोर 
बाकीचे सगळे जर्वचार, सगळी जभती, सगळा 
सांकोच, सगळा मान अजभमान अपमान, 
सगळी लाज सगळां सगळां िालतू ठरतां आजण 
ज ेखरोखर महत्त्र्वाचां असेल ते आपोआप 



 

समोर येतें. एकदा आपण  
मरणारच आहोत हे स्पष्ट  
झालां की आपण काय  
गमार्वणार र्वगैरे जर्वचार गौण  
होऊन जातात.  पजरल्स्थतीसमोर  
आपण पुरते नांगे झालेले असतो.  
आपल्या मनाप्रमाणे र्वागायला पूणव मोकळे.  

गेल्या र्वर्षीचीच गोष्ट. डॉक्टराां नी माझी 
कॅन्सरसाठी टसे्ट केली. सकाळी साडे सात ची 
रे्वळ. स्र्वादचुपडातला टु्यमर स्पष्ट जदसत होता. 
डॉक्टराां नी हात र्वर केले. हा कॅन्सर बरा 
होण्यातला नाही म्हणून साां जगतलां. तीन ते 
जास्तीत जास्त सहा मजहने . बस्स. माझ्या 
डॉक्टराां नी मला घरी जाऊन पुढच्या व्यर्वस्थलेा 
लागायला साां जगतलां सुद्ा.  त्याचा अथव हा की 
आता मुलाबाळाां ना साां गा काय काय ते.  

 या आजाराचां टने्शन घेऊनच मी तो सांपूणव 
जदर्वस काढला. सांध्याकाळी एक टसे्ट झाली. 
माझ्या घशातून एक नळी घालून पोटातल्या 
आतल्या भागातून स्र्वादचूपडात एक सुई घालून 
एक सॅांपल बाहेर काढलां. मी तर बेशुद्च होतो. 



 

पण माझ्या बायकोने मला  
नांतर सगळी गोष्ट साां जगतली.  
जवे्हा हे सॅांपल बाहेर काढलां  
आजण सूक्ष्मदशवक यांत्रात पाजहलां  
तर डॉक्टर रडायलाच लागले.   
कारण स्र्वादचुपडाचा हा कॅन्सर अगदी रे्वगळा 
होता आजण बरा होण्याजोगा होता. लर्वकरच 
माझां ऑपरेशन झालां. मी आता पूणव बरा आहे. 

मृत्युला मी इतक्या जर्वळून प्रथमच पाजहलां 
आजण आशा आहे की आणखी काही दशकां  
मला तो भेटणार नाही. पण आता ज ेमी 
तुम्हाला साां गतोय ते मी आधी साां गू शकलो 
नसतो. कारण तेव्हा मी मृत्युकडे छान छान 
बौजद्क पातळीर्वरच पहायचो पण आता 
त्याच्याकडे एक शाश्वती म्हणून बघतो. 

मरण कोणालाच नको असतां. अगदी स्र्वगव 
स्र्वगव म्हणत तळमळणार्याां नाही मरायची 
तयारी नसते. आजण तरीही आपण सगळे नक्की 
मरणार आहोत. आजर्वर तरी कोणी सुटला 
नाही मरणातून. आजण तेच चाां गलां आहे. मृत्यु 
हा जीर्वनातला सर्वात भारी शोध आहे. त्यामुळे 



 

जुनां जाऊन नव्याला जागा  
होते. आताच्या घडीला तुम्ही  
नर्वीन आहात. पण लर्वकरच  
तुम्हीही जुने व्हाल आजण  
तुमचीही जनघायची रे्वळ येणार  
आहे. हे असां नाटकासारखां बोलायला मला 
आर्वडत नाही पण भार्वाां नो हेच अांजतम सत्य 
आहे.  

 

तुम्हाला मोजकाच रे्वळ आहे. तो दसुर्या कुणाचां 
तरी जीर्वन जगण्यात दर्वडू नका. दसुर्याां च्या 
जर्वचाराां त जगणां सोडून द्या. तुमच्या आतल्या 
आर्वाजार्वर दसुर्याां च्या मताां च्या गलक्याला 
भारी पडू देऊ नका. स्र्वतःच्या मनाप्रमाणे 
जगायची चहमत बाळगा. तुमचां हृदय आजण 
अांतमवनाचां सामथ्यव ओळखा. त्याां च्या 
मतासमोर बाकी सगळां गौण आहे. 

 

 



 

मी लहान असताना  
एक whole earth catalogue  
नाां र्वाची पुस्तकमाजलका  
जनघायची. माझ्या जपढीचां ते  
बायबलच म्हणा ना. इथलाच  
एक  स्टुअटव बॅ्ांड नाां र्वाचा माणुस ती काढायचा. 
त्याची ती सुांदर काव्यमय भार्षा सगळ्या 
साध्या साध्या माजहतीलाही जजर्वांत करायची. 
गुगलच्या आधी ३५ र्वर्षांपुर्वी ते एक गुगलच 
होतां. खुप सुांदर, खुप प्रभार्वी, अत्यांत साध्या 
पुस्तकाां ची माजलका.  

स्टुअटव आजण त्याच्या जमत्राां नी ती पुस्तकां  
बरीच र्वरं्ष चालर्वली. आजण जवे्हा ते बांद 
करायची रे्वळ आली तेव्हा त्याच्या शेर्वटच्या 
अांकार्वर , एक सुांदर गार्वरान पायर्वाटचेां जचत्र 
टाकलां आजण त्याच्या खाली जलजहलां  

“भुकेले रहा, उनाड रहा”  
त्याां चा तो शेर्वटचा मसेेज होता.  

STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.  



 

मी माझ्या जीर्वनाचा तो मांत्र  
बनर्वला. आजण आज जवे्हा  
तुम्ही तुमच्या नव्या र्वाटरे्वर  
पाऊल ठेर्वता आहात , मी  
तुम्हाला हाच मांत्र देतो. 

 

STAY HUNGRY, STAY FOOLISH 

 

 धन्यर्वाद. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ई साबहत्य प्रबतष्ठान 
जगभर पसरलेल्या बारा  
कोटी मराठी भार्षकाां ना  
इांटरनेटर्वर जोडण्याचां एक  
स्र्वप्न. आज ना उद्या मराठी  
भार्षा आजण मराठी भाजर्षक जगार्वर  
राजय करतील हे स्र्वप्न. आजण मराठी 
माणसासारखा जजद्दी माणूस जगाच्या पाठीर्वर  
नाही हे र्वास्तर्व. मराठी भारे्षसारखी गोड 
भार्षा जगाच्या पाठीर्वर नाही हे र्वास्तर्व.  
सह्याजद्च्या खडकाां तून आजण कृष्णा कोयना 
गोदार्वरीच्या पाण्यातून आलेले हे गुण. या भारे्षच्या 
साजहत्य़ाला उजजर्वल भजर्वष्यकाळ आहे 
या जर्वश्वासाने काम करणारी सांस्था म्हणजे  
ई साजहत्य प्रजतष्ठान. 
२००८ पासून मराठी ई पुस्तकाां ची जनमीती करणाया  
ई साजहत्य प्रजतष्ठानने आजर्वर सुमारे 
दोनशे ई पुस्तकाां ची जनमीती केली. प्रत्येक अमूल्य पुस्तक 
सव्र्वा लाखभर लोकाां पयंत जर्वनामूल्य पोचर्वले. मराठी बाणा 
जपणाया उद्याच्या साजहल्त्यकाां ची ओळख सांपूणव जगाला 
व्हार्वी म्हणून प्रयत्न केले. जशर्वाजी महाराजाां पासून ते सांत 
ज्ञानेश्वराां पयंत आजण 



 

कुसुमाग्रजाां पासून ते  
महानोराां पयंत महान मराठी  
बाण्याचा जागर चालर्वला. 
ई साजहत्यची पुस्तके जर्वनामूल्य  
जमळर्वण्यासाठी केर्वळ एक ई मले  
पाठर्वा. आजण स्र्वतःचा 
आजण आपल्या जमत्र आप्ताां चा ई मले आय डी 
रजजस्टर करा. 

 


