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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

मिचाराांचे किडस े

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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विचाराांच ेकिडसे 

लेहिका : आसािरी काकड े

‘सेत’ू डी १/३, स्टेटबँकनगर, किेनगर, पुण,े ४११०५२ .  

फोन नां. ९४२१६७८४८० / ९७६२२०९०२८ 

Email- asavarikakade@gmail.com 

Blog- asavarikakade.blogspot.com 

 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखकेकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लेशखकेची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ ि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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प्रकविक  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www.esahity.com 

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 

 

प्रकविन : २३ जनू २०२१ 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 
 
 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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आसावरी श्रीनिवास काकडे  

बी.कॉम., एम.ए. मराठी,  

एम.ए. तत्त्वज्ञाि 

प्रकानित पुस्तके- २६ 

गद्यलेखि-  

*‘कववतेभोवतीचां अवकाश’ 

(लेखसांग्रह) 

*ईशावस्यम ्इदं सववम:् एक आकलन-प्रवास’ (तत्त्वज्ञान) 

* ‘अथाांग’- (अनवुावदत कादांबरी) वबन्द्द्या सबु्बा याांच्या 

‘अथाह’ या सावहत्य अकादमेी परुस्कार प्राप्त मळू नेपाळी 

कादांबरीचा मराठी अनवुाद. 

* आनांदी गोपाळ (कादांबरी- सांविप्त आवतृ्ती) श्री. ज. जोशी 

याांच्या आनांदी गोपाळ या कादांबरीच ेमलुाांसाठी सांविप्तीकरण 

कनवतासंग्रह- 

मराठी- ९ :  

‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लाहो’, ‘मी एक दशशनवबांद’ू, 

‘रहाटाला पनु्द्हा गती वदलीय मी’, ‘स्त्री असण्याचा अथश’, 

‘उत्तरार्श’, ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर’ आवण ‘भेटे नवी राई’ 
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वहन्द्दी- ३ 

‘मौन िणों का अनवुाद’, ‘इसीवलए शायद’, आवण ‘मेरे वहस्से 

की यात्ा’- (स्वतःच्या वनविक मराठी कववताांचा वहन्द्दी अनवुाद. 

या वहांदी अनवुादाचा तवमल अनवुाद प्रकावशत झाला आह.े)  

अनवुावदत- ४ 

 * ‘बोल मार्वी’ (चन्द्रप्रकाश दवेल याांच्या ‘बोलो मार्वी’ या 

वहन्द्दी कववतासांग्रहाचा अनवुाद), 

* ‘तरीही काही बाकी राहील’ (ववश्वनाथ प्रसाद वतवारी याांच्या 

वनविक वहन्द्दी कववताांचा अनवुाद),  

* ‘लम्हा लम्हा’ (दीवप्त नवल याांच्या ‘लम्हा लम्हा’ या 

कववतासांग्रहाचा अनवुाद), 

* ‘त ू वलही कववता’ (िॉ. दामोदर खिस े याांच्या ‘तमु वलखो 

कववता’ या कववतासांग्रहाचा अनवुाद) 

बालगीतसांग्रह- ५ : ‘वटक टॉक वरांग’, ‘अन ु मन ु वशरू’, 

‘जांगल जांगल जांगलात काय?’(इसाप गाणी), ‘वभांगोर् या वभांग’, 

आवण ‘ऋतचुक्र’ 

ब्लॉग्ज- ‘ब्लॉग, एक नवी सरुुवात’ या ब्लॉगमरे् ववषयानसुार 

बनवलेल ेदहा ब्लॉग्ज एकवत्त.  

(http://www.asavarikakade.blogspot.com) 
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काही महत्त्वाचे पुरस्कार- 

* ‘बोल मार्वी’- सावहत्य अकादमेी, नवी वदल्लीचा अनवुाद 

परुस्कार २००६ 

* ‘इसीवलए शायद’- कें रीय वहांदी वनदशेालय, नवी वदल्लीचा 

‘वहांदीतर भाषी वहांदी लेखक परुस्कार 

* ‘मेरे वहस्स ेकी यात्ा’- महाराष्ट्र राज्य वहन्द्दी सावहत्य अकादमीचा 

सांत नामदवे परुस्कार 

* ‘आरसा’ आवण ‘मी एक दशशनवबन्द्द’ू या सांग्रहाांना महाराष्ट्र राज्य 

परुस्कार 

* बालसावहत्यासाठी औरांगाबादच्या पररवतशन सांस्थेचा कै. ग.ह. 

पाटील परुस्कार 

* ‘कववतेभोवतीचां अवकाश’- आचायश अत् े स्मवृत प्रवतष्ठान 

केशवकुमार आचायश अत्े परुस्कार 

* ‘ईशावस्यम ्इदं सववम.्..’- सावशजवनक वाचनालय, नावशकचा 

ग. वव. अकोलकर परुस्कार. 

* एकूण लेखनासाठी गो. नी.दाांिेकर स्मवृत ‘मणृ्मयी’ परुस्कार,  

* पणुे मराठी ग्रांथालय, पणुेचा सावहत्य सम्राट न. वचां. केळकर 

परुस्कार 
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इतर सन्माि 

* इयत्ता सातवी ते एम. ए. पयंतच्या ववववर् वगांच्या 

अभ्यासक्रमात व ववववर् सांपावदत सांग्रहाांमरे् वरील सांग्रहाांमर्ील 

कववताांचा समावेश. 

* आकाशवाणी, नवी वदल्ली तरे्फ आयोवजत सवशभाषी 

कववसांमेलनात(२००२) मराठीचे प्रवतवनवर्त्व 

* वहन्द्दी सावहत्य सम्मेलन, प्रयाग (अलाहाबाद) द्वारा 

‘सम्मेलन सम्मान’- २००४ 

* अवखल भारतीय मराठी सावहत्य सांमेलनासह अनेक 

महत्त्वाच्या सावहवत्यक कायशक्रमाांमरे् कववतावाचन, वनबांर्वाचन, 

भाषण अशा प्रकारचा सहभाग.  
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नवचारांचे कवडसे 

आसावरी काकडे 
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मिोगत 

 

दवैनक सकाळ मर् े ‘पहाट पावलां’ ह े लोकवप्रय सदर चाल ू

होतां. त्यात येणारे छोटे छोटे लवलत लेख सकाळी सकाळी 

काहीतरी सकारात्मक ववचार दणेारे असायचे. २०१८ साली एके 

वदवशी श्री सांतोष शेणई याांचा ‘पहाट पावलां’मर् े तमु्ही वलहाल 

का? असा र्फोन आला. सदरलेखनाचा मला अनभुव नव्हता. पण 

वलहून पाहावां असा ववचार करून मी होकार वदला. सदरलेखन सरुू 

झालां. तीन तीन मवहने करत पणूश वषशभर मी ह ेसदर वलवहलां. या 

काळात ‘पहाट पावलां’ सदराचां काम पाहणारे श्री अवनल पवार 

याांचे चाांगले सहकायश वमळाले. लेखनाला छान प्रवतसाद 

वमळाल्यामळेु सदरलेखनाचा हा अनभुव समार्ान दणेारा ठरला. 

‘ववचाराांचे कविसे’ या नावानां या सदरातील छोट्या छोट्या 

लेखाांचां पसु्तक करावां असां मनात आलां. सकाळच्या सांपादकाांनी 

यासाठी लगेच अनमुती वदली. पसु्तक-वनवमशतीतल्या या 

सहकायाशबद्दल दवैनक सकाळ मर्ील सवांची मी ऋणी आह.े 

ह े सवश लेख ईसावहत्य प्रवतष्ठानच्या वतीनां ईपसु्तक रूपात 

प्रकावशत होत आहते. लेख ज्या क्रमानां प्रकावशत झाले त्या 
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क्रमानांच या पसु्तकात घेतले आहते. या प्रवक्रयेतील ईसावहत्य 

प्रवतष्ठानच्या तत्पर सहकायाशबद्दल त्याांच ेमनापासनू आभार.  

 

आसावरी काकिे.  

asavarikakade@gmail.com 

9762209028 
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- 

शब्द हा आरसा ररक्त ववरागी असतो 

वबांबास दाववतो रूप न ठेवनु घेतो 

हा असो कुणाचा पण कोणाचा नसतो 

पाहतो रवसक त्या िणास त्याचा होतो..! 

*** 

आसावरी काकिे  
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िव्या संकल्पाची ती आठवण... 

 

 “नमस्कार.. नवीन वषाशच्या हावदशक हावदशक शभुेच्छा..!” 

सकाळी वर्फरण्याच्या रॅकवर समोरून येणार् या मैवत्णीनां हातात हात 

घेत वदलखलुास हसत म्हटलां... मीही नकळत तसाच उत्तेवजत 

प्रवतसाद वदला. वतचा उत्साह माझ्यात सांक्रवमत झाला होता... 

पावलां अवर्क जोमानां पिायला लागली. घरातनू वनघताना बरोबर 

आलेली मरगळ वतथेच गळून पिली. ती स्वतःशी बोलल्यासाखी 

म्हणाली, नव्या वषाशसाठी मी एक नवा सांकल्प केलाय. त ूकाय 

ठरवलांयस?...  

 ही तशी अतीरूढ झालेली, जवळपास प्रत्येकाच्या 

अनभुवाला येणारी अगदी सामान्द्य घटना... पण दर वषी मला ती 

आठवते. एखाद्या स्वावदष्ट पदाथाशची चव वजभेवर रेंगाळावी तशी 

ही आठवण मी मनात रेंगाळत ठेवलीय... कारण मरगळ झटकून 

ऊजाश सांक्रवमत करणारा ‘नवे वषश नवा सांकल्प..’ हा मांत् वतनां मला 

वदला होता.. त्या वदवशी घरी परतताना मीही नव्या सांकल्पाववषयी 

ववचार करायला लागले होत.े. खरांच नवां काहीतरी घितांय.. 

घिायला हवांय असां मला वाटायला लागलां होतां. मी त्या वदशेनां 

चालायला लागले होत.े..! 
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खरांतर नववषाशच्या स्वागतासाठी रात्ी बारा वाजता वाजवल्या 

जाणार् या र्फटाक्याांच्या आवाजानां झोपमोि होत.े मग रस्त्यातनू 

जल्लोष करत वहांिणार् याांववषयी चीि वनमाशण होते.. आवण 

‘वदवसेंवदवस ह ेवाढतांच चाललांय..’ हा तक्रारीचा सरू पार वरचा 

सा गाठतो.. मग रावहलेल्या रात्ीच्या झोपेचां खोबरां होतां. आवण 

नव्या वषाशचां स्वागत त्ावसक चेहर् यानां केलां जातां. मनात येत राहातां, 

कुठल्याही ‘काल’च्या वदवसानांतर उगवणार् या ‘आज’सारखाच 

तर असतो एक जानेवारीचा वदवस. त्याचां काय एवढां स्तोम 

माजवायचां? पण नव्या सांकल्पाची ती आठवण जवळ येते आवण 

कपाळावरच्या आठ्याांमर्ल्या या प्रश्नाला गप्प करत.े.. 

तसां तर रोजचां जगणां ह ेस्तोम माजवणांच तर असतां. काय अथश 

असतो अब्जावर्ींच्या सांख्येतली एक व्यक्ती म्हणनू जगण्याला? 

पथृ्वीच्या गोलाचा नकाशा पाहायला लागलां की ह े वैयथश गिद 

होतां. आवण खगोलाचा पट िोळयाांसमोर आणला तर त्या 

असीमातल्या ब्लॅकहोलमर्े नाहीसेच होतो आपण... नगण्यतेला 

काही सीमाच उरत नाही... पण ह ेजाणवनू दणेारे अवस्तत्वभान तर 

जाग ेअसते... मग असीमाचे ओझे उतरवनू साजरा करावा लागतो 

आपल्या इटुकल्या अवस्तत्वाचा उत्सव.. सांकल्पाचा मांत् 

आठवावा लागतो पनु्द्हा पनु्द्हा... 
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भोवतीच्या उन्द्मादाांच्या तळाशी असलेलां बकाल वास्तवही 

झाकलेलां राहात नाही वकतीही आतषबाजी केली तरी.. काही 

सेकां दाांच्या झगमगाटानांतर खाली उरणार् या राखेसारखां... हवेत 

मरुलेल्या दगंुर्ीसारखां ते जावणवेला कुरतित राहातां. अस्वस्थ 

करतां... ‘स्व’च्या मयाशदा आवण छोट्या छोट्या स्वाथांचे वचवट 

मोहही असतातच सांकल्पपतूीच्या वाटेवर पाय माग ेओढायला... 

र्रलेली उमेद िीण व्हायला अशी कैक वनवमत्तां भेटत राहतात...  

नव्या वषाशचां वनवमत्त सार्नू नवी ऊजाश घेऊन येणारी नव्या 

सांकल्पाची ती आठवण म्हणनूच मी जतन करून ठेवलीय..! 

 

पहाट पावलां- १ जानेवारी २०१८ 
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चालूि आलेली संधी 

 

कुणी येण्याची ती वेळ नव्हती. पण अचानक दार वाजलां. 

कोण असेल? असा ववचार करत दार उघिलां. तर वर्फरता ववके्रता 

म्हणनू काम करणारी एक बाई दारात होती. दार उघिताच वतनां न 

थाांबता बोलायला सरुुवात केली. न जाणो मी काही नकोय म्हणनू 

दार लावनू घतेलां तर? पाठ झालेला मजकूर ती बोलत सटुली. मर्े 

श्वास घ्यायला पण थाांबत नाहीशी बोलत होती. थकून थाांबली. 

तोंिाला रे्फस आल्यासारखा वदसला. पाणी द्यावसां वाटलां. पण 

जेमतेम दार उघिलां. वतनां ववकायला आणलेलां पायपसुणां, वर्फनेल.. 

घासाघीस न करता घेतलां. पैसे वदले. ती गेली. दार बांद करून मी 

कामाला लागले. पण वतचा थकलेला, गरीब चेहरा िोळयापढुां 

तरळत रावहला... मनात काहीतरी सलत रावहलां.  

खरां तर मी वतला रागावनू काही बोलले नव्हत.े वतनां 

आणलेल्या वस्त ू नको असताना, घासाघीस न करता घेतल्या 

होत्या. सटेु पैसे वदले होत.े तक्रार करावी असां काही केलां नव्हतां... 

पण आजकाल कुणाचां काय साांगता येतां? या भीतीपोटी वतला मी 

घरात घेतलां नव्हतां. वतला गरज असताना आवण मला ते जाणवलेलां 

असतानाही पाणी वदलां नव्हतां... वस्त ू घेतल्या, घासाघीस केली 
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नाही, सटेु पैसे वदले कारण मला ती लवकर जायला हवी होती. 

आता ती गेल्यावर, दार बांद केल्यावर, माझ्या सरुवित स्पेसमर्ला 

वतचा व्यत्यय दरू झाल्यावर मला माणसुकीच्या गोष्टी सचुत होत्या. 

माझा वववेक मला टोचणी दते होता. ‘आजकाल कुणाचां काय 

साांगता येतां?, कुणावर ववश्वास ठेवण्याचे वदवस रावहलेले नाहीत..’ 

ही भीती माणसुकी ववसरण्या इतपत खरी होती का?  

मनात येत रावहलां, मी वतच्याकिून वस्त ूघेतल्या त्यातनू वतला 

दोन पैसे वमळाले असतील. पण मी वतला आत या म्हटलां असतां, 

ववचारपसू केली असती तर पैसे सन्द्मानानां वमळाल्याचा वदलासा 

वतला वमळाला असता. माझ्या तटुक वतशनानां, वकतीही सरावली 

असली तरी वतच्या मनावर ओरखिा उमटलाच असेल. माझां मन 

वतच्या भोवती वर्फरू लागलां. ती वकती वशकली असेल? वतच्या घरी 

कोण कोण असेल? कमावतां कोण असेल? की सगळी जबाबदारी 

वतच्यावरच असेल? पैसे वमळवण्यासाठी ती आणखी वकती कष्ट 

उपसत असेल?...  

दारोदारी वर्फरून वस्त ूववकणार् या अशा वकतीतरी बाया, मलुां, 

परुूष मनासमोरून सरकत गेले आवण बरेच लाइक्स वमळालेला 

माझाच एक शेर आठवला- 
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‘प्रत्येकाचे जगणे असते कथा अनोखी 

आपुलकीने परंतु कोणी वाचत नाही..!’ 

 

एक चालती बोलती कथा आपण होऊन दारात आली होती. 

पण स्वतःच्या मयाशवदत पररघातनू बाहरे पिून, तथाकवथत कवल्पत 

भीतीला ओलाांिून ती आपलुकीनां वाचायची चालनू आलेली सांर्ी 

मी गमावली...! 

  

पहाटपावलां- ८ जानेवारी २०१८ 
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निवडुंगासमोर िसतो पयााय 

 

 कायाशलयात माझ्या शेजारी बसणारा माझा कलीग जागेवर 

नव्हता. कुठेतरी गेला होता. त्याच्याकिे काम असलेला एक ग्राहक 

बराच वेळ त्याची वाट पाहात होता. वाट पाहून शेवटी मी 

ग्राहकाला त्याचां काय काम आह ेते ववचारलां आवण करून वदलां. 

ग्राहक वनघनू गेला. मी माझ्या कामात होत.े शेजारचा कलीग 

आला. मावहती म्हणनू मी त्याच्या अनपुवस्थतीत काय झालां ते 

सहज त्याला साांवगतलां. मी र्फार काही केल्याचा जराही आववभाशव 

त्यात नव्हता. मला तसां वाटलेलांही नव्हतां. कायाशलयात वेळप्रसांगी 

एकमेकाांची कामां करणां ही अगदी गहृीत गोष्ट आह.े पण मी 

साांवगतलेलां ऐकून औपचाररकता म्हणनू र्न्द्यवाद असां काही 

म्हणण्याऐवजी तो म्हणाला “तमु्हाला कुणी साांवगतलां होतां ते 

करायला?” ही अनपेवित प्रवतवक्रया पाहून मी चवकत झाले. 

‘नव्हतां कुणी साांवगतलां.. चकुलांच माझां’ असां म्हणनू मी वाद 

टाळला..! 

 तो तसाच होता. र्फटकन काही तरी वववचत्च बोलायचा. 

त्याच्या वाट्याला न जाणां काहीजण पसांत करायच ेतर काहीजण 

मदु्दाम वाट्याला जाऊन त्याला उचकवायचे... आपल्या 
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आजबुाजलूा अशी बरीच माणसां असतात. त्याांना समजनू घेणां 

अवघिच असतां. का ऐकून घ्यायचां? हा सरळ सार्ा मदु्दा असतो. 

मग वाद वाढत जातात. कर्ी कर्ी ववकोपाला जातात. लोकाांच्या 

प्रवतवक्रयाांमळेु वववचत् माणसां आणखी तशीच वागत राहतात. 

बर् याचदा लि वेर्ण्यासाठी जाणनूबजुनू ती तसां वागत राहतात. 

बाहरे वावरताना थोिा वेळ भेटणार् या अशा माणसाांकिे दलुशि 

करणां वततकां  अवघि नाही. पण अशी व्यक्ती घरातच असेल तर ते 

नातां वनभावणां र्फार क्लेषकारक होतां..! 

अशा व्यक्तीला समजनू घेत वाद, सांघषश टाळणां सोपां नसतां. 

कसां समजनू घ्यायचां हा प्रश्न तर असतोच पण खरा प्रश्न वकती 

समजनू घ्यायचां हा आह.े समजनू घेण्यातनू तेवढ्यापरुते वाद 

टळतीलही. पण त्यामळुां ती व्यक्ती तसांच वागत राहात.े वतनां 

बदलणां.. सरु्ारणां ही प्रवक्रयाच सरुू होत नाही. त्यासाठी वेळप्रसांगी 

त्या व्यक्तीची चकू वतच्या लिात आणनू दऊेन, त्यातनू वनमाशण 

होणार् या भाांिणाला सामोरां जावां लागतां. त्यामळुां काही प्रमाणात 

का होईना वतच्यात बदल होऊ शकतात. वतचां व्यक्तीत्व सांतवुलत 

होऊ शकतां. 

मात् रांग उांची.. ह े माणसाला जन्द्मजात वमळतां तसे काही 

स्वभाव-दोषही जन्द्मजात असतात. त्यात पणूश बदल होत नाही. 
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वकती बदल होऊ शकेल आवण काय जन्द्मजात म्हणनू 

स्वीकारायला हवां यात सीमारेषा आखणां कौशल्याचां काम आह.े 

पण आत्मीयता आवण थोिां र्ैयश असेल तर ते जम ू शकतां. मग 

समजनू घेता येतां की वाट्याला आलेल्या बीजातनू उगवल्यावर 

वनविुांगाला शोषनू घ्यावा लागतो जवमनीखालचा काटेरी अांर्ार 

आवण सजवावे लागते ताठ मानेने वमळालेले रूप... 

ननवडंुगासमोर नसतो पयााय नननिगंध असण्याचा..! 

  

पहाटपावलां- १५ जानेवारी २०१८ 
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वाढायचं राहूिच गेलं... 

 

छोट्या मोठ्या कोणत्याही प्रवासात आपण दसुर् या वाहनाला 

ओव्हरटेक करणां वकां वा आपल्याला कुणी ओव्हरटेक करणां ही 

अगदी नेहमी अनभुवाला येणारी सामान्द्य गोष्ट... असांच एकदा 

गावाला जात असताना आमच्या एस.टी.नां एका रकला ओव्हरटेक 

केलां. मी बाहरेचां र्ावतां दृश्य पाहण्यात रमले होत.े सहजच त्या 

रककिे लि गेलां. एक तरूण मलुगेलासा ड्रायव्हर रक चालवत 

होता. त्याच्याकिे बघनू असां जाणवलां की त्यानां स्टीअररांगवर 

बोटानां ताल र्रलाय आवण अांगाची मजेदार हलचाल करत त्या 

तालावर तो गाणां म्हणतोय..! ड्रायवव्हांग एन्द्जॉय करतोय... 

ओव्हरटेक करणार् या आमच्या एस टी किां इतक्या मजेत पाहात 

त्यानां ‘जाओ जाओ’ असां म्हटलां की वाटलां आमचां ओव्हरटेक 

करणांही तो एन्द्जॉय करतोय..! काही िणाांचां ते दृश्य त्या मलुाच्या 

मस्त हावभावाांसह स्मरणात रावहलां..! 

सतत सगळयाला कां टाळलेली, त्ासलेली, एवढ्या तेवढ्या 

गोष्टीवरून हमरीतमुरीवर येणारी बरीच माणसां असतात. पण काही 

माणसां असां सगळां एन्द्जॉय करणारीही असतात. स्वतः आनांद 

वमळवणां आवण आपल्या सहज कृतीतनू तो दसुर् याांना दणेां यासाठी 
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लागणारी वजांदावदल ऊजाश कुठून येत असेल अशा माणसाांमरे्? 

असां वागणां ठरवनू आत्मसात करता येईल का?  

वनसगाशत आपण पाहतो की र्फाांवदवर पान.. र्फळ.. रू्फल 

उगवण्याची जागा वकां वा वबांद ूठरलेला असतो. र्फाांदीच्या प्रत्येक 

वबांदतूनू पान उगवत नाही. वजथनू उगवतां त्या वबांदलूा उचकटून 

वनघावां लागतां र्फाांवदतनू. वाट करून द्यावी लागते पाना-रु्फला-

र्फळाला. कोणता असतो हा नव्यानां उगवण्याचा नेमका वबांद?ू 

सलगपणात व्यत्यय आणणारी खणू वदसते ना र्फाांदीवर वतथेच उभा 

असतो तो मळुाांपासनू सरुू झालेल्या आांतररक सांघषाशच्या 

टोकाशी..! 

आपल्यावर अचानक आलेलां सांकट, वाट्याला आलेलां दःुख 

वकां वा केली गेलेली टीका म्हणज े असे वबांद ू असतात. आपल्या 

वस्थर आयषु्ट्यात ते व्यत्यय आणतात. आपल्याला अगवतक 

करतात. वबथरवतात. थाांबवतात. पण हाच िण असतो सावर् 

व्हायचा. पाांना-रु्फलाांसारखां नेमकां  वतथनूच रु्फटून बाहरे पिायचा.. 

वाढायचा.. बहरायचा.. मनाला र्फाांदीसारख्या मयाशदा नसतात. 

त्याला वमळेल त्या र्फटीतनू बाहरे पिता येतां. वाढता येतां.. म्हणता 

येतां की वाढायला नवी वदशा वमळाली. वकां वा असांही की अरेच्चा 

इथनू वाढायचां राहूनच गेलां होतां..! 
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पण ह ेबोलण्याइतकां  सोपां नाही अथाशत. सांकटाांवर स्वार होणां, 

दःुख पचवणां वकां वा टीकेचा वाढीसाठी सकारात्मक उपयोग करून 

घेणां कठीण तर आहचे पण मळुात तशी इच्छा असावी लागत.े ती 

असेल उत्कटपणानां आत रुजलेली तर बदलाची प्रवक्रया सरुू होऊ 

शकते. ह े सगळां साध्य करून सांतपदाला पोचलेल्या तकुाराम 

महाराजाांचां उदाहरण र्फार अप्राप्य वाटू शकेल. पण आपल्या 

कृतीतनू सहज आनांद दणेार् या काही िणाांच्या ‘त्या’ दृश्यातल्या 

ड्रायव्हरची वतृ्ती अांवगकारणां अशक्य नाही..!  

 

पहाटपावलां- २२.१.२०१८ 
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‘िटिाट्य तुम्ही केले याच साटी..’  

 

या असीम ववश्व-पसार् यात आपल्या नगण्यतेला काही सीमाच 

नाही ही जाणीव सतत िीण होत जाऊन मी म्हणजेच सगळां काही 

ह ेवाटणां इतकां  ताजां, इतकां  खरां होऊन आपल्याला लपेटून बसतां 

की बस..! पण ह ेवकती बरां आह ेना? मी आह.े मी कोणीतरी वववशष्ठ 

व्यक्ती आह.े भोवतीचां ह े सगळां जग माझ्यासाठी आह.े. असा 

अहांकार माणसाला आह.े त्यातनूच तर न मागता वाट्याला आलेलां 

ह ेबरां वाईट आयषु्ट्य उमेदीनां जगण्याचां बळ त्याला वमळतां..! या 

अहांकारामळेुच तत्त्वज्ञानाच्या नजरेतनू वमथ्या असलेल्या गोष्टी 

त्याला महत्त्वाच्या वाटतात. त्यासाठी तो आयषु्ट्य पणाला 

लावतो..! इथल्या सार् या वनरथशकाला तर..तम भावानां श्रेष्ठ 

कवनष्ठतेचे वनकष लावत राहातो. प्रत्येकाचे छोटे छोटे अहां 

एकमेकाांना छेद दते राहतात. आपल्यापैकी कुणीच याला अपवाद 

नाही... 

नकुताच एक पसु्तक प्रकाशनाचा कायशक्रम झाला. घरचां कायश 

असल्यासारखा. अध्यि, उद ्घाटक, प्रमखु पाहुणे, प्रमखु 

उपवस्थती... अशा स्थानाांसाठी नामवांत लोक बोलावलेले.. ते 

येईपयंत चहा नाश्ता गप्पा... ती मांिळी आल्यावर पवत्केनसुार 
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सत्कार.. भाषणां.. इत्यादी सवश कायशक्रम यथासाांग पार पिला. एकूण 

कायशक्रम तसा छानच झाला. पण त्याचां औपचाररक कौतकु 

करताना मनात काही सलत रावहलां. वाटलां अशा उत्सवाांमळेु 

कमअस्सल सावहत्य लोकाांसमोर येतां. त्याचाच गवगवा होतो. मग 

तेच चाांगलां असा समज होऊ शकतो. खरां चाांगलां सावहत्य 

अांर्ारातच राहातां... 

पण लगेच असांही वाटलां की आजबुाजचू्या अशा सगळया 

उत्सवाांमर्ल्या मनाला न पटणार् या, न आविणार् या गोष्टी 

वनमशमपणानां नाकारायच्या ठरवल्या तर सगळयातनू वनवतृ्तच व्हावां 

लागेल. जगण्यासाठी उमेद बाळगायची तर काही कमअस्सल गोष्टी 

स्वीकाराव्या लागतात. नाकारण्यात वाइटाबरोबर चाांगलांही 

नाकारलां जातां. आज आह े त्याहून अवर्क चाांगलां होण्याची 

शक्यताही नाकारली जाते... आवण एकदम कुठेतरी वाचलेली 

‘वमथनू’ कल्पना आठवली. ह े दृश्य ववश्व म्हणज े शदु्ध आवण 

वहणकस याांचां जण ूएक वमथनू आह.े..! शदु्ध गोष्ट शदु्ध स्वरूपात 

‘आकार’ घेऊच शकत नाही. कल्पनेतनू ती आकारात ‘उतरते’ 

तेव्हा वहणकस गोष्टीच तो आकार पेलत असतात. जसां दावगना 

घिवताना शदु्ध सोन्द्यात इतर र्ात ू वमसळावे लागतात... शदु्ध 

आत्मतत्त्वाला व्यक्त होताना मणृ्मय दहे र्ारण करावा लागतो..! 



31 

 

आपल्या अवतीभवती घिणार् या गोष्टींकिे पाहताना ह ेभान 

असेल तर वहणकस गोष्टींना वहणवण्याऐवजी त्याांचां या एकूण 

असण्यातलां स्थान समजनू घेता येईल. जगण्याच्या असांख्य 

पातळया असतात. आवण त्या त्या पातळीवर वतथल्या जगण्याची 

शैली समथशनीय अस ूशकते. म्हटलां तर सगळां साथश.. म्हटलां तर 

सगळांच वनरथश..! सांत तकुारामाांनी एका अभांगात म्हटलांय- 

‘नटनाट्य तमु्ही केले याच साटी । कवतकेु दृष्टी वनववावी ॥ नाही 

तरी काय कळलेवच आह ेवाघ आवण गाय लाकिाची..!’  

 

पहाटपावलां : २९.१.२०१८ 
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एकटे िसतोच आपण..! 

 

 सकाळचे सहा वाजनू गेलेत. घि्याळानसुार रात् केव्हाच 

सांपलीय. म्हणजे खरांतर उजािायला हवां. पण उजािलांयसां वाटत 

नाहीए. उजेि नाहीए परेुसा. अांर्ारलेलांच वाटतांय अजनू. शांका 

येऊन दसुरां घि्याळ बवघतलां. त्यातही सहा वाजनू गेलेत. म्हणजे 

उजािायलाच हवां... 

 आता घरात थाांबनू चालणार नाही. बाहरे पिलांच पावहज.े 

चहा घेतला.. आवरलां.. बटू घातले आवण बाहरे पिले. उजेि गेला 

तरी कुठे ते पाहावां म्हणनू वर बवघतलां सहज. आकाशात ढग वदसत 

नव्हत.े अख्ख आकाशच एक मोठ्ठा ढग झालेलां वाटत होतां. पण ते 

ओथांबलेलां नव्हतां वदसत. नसुतीच एक अगम्य घसुमट ठासनू 

भरलेली होती आत बहुर्ा. नजरेत माव ूशकेल तेवढा आकाशाचा 

पणूश ववस्तार त्याच एका अवस्थेनां व्यापलेला वाटत होता. कायम 

वास्तव्याला आल्यासारखी मख्ख मरगळ भतू-भववष्ट्य वगळून 

सलग वतशमान झाली होती....  

 खदु्द आकाशच आपला उजेि हरवनू बसलेलां.. पण याची 

खांत करायला उसांत नसलेल्या पेपरवाल्यानां घराघरात पेपर 

टाकायला सरुुवात केली... मनात आलां, आता उजािल्याची 
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बातमी वमळताच सगळयाांना जाग येईल. सारी यांत्ां घरघरायला 

लागतील. घि्याळाचे काटे सरकत राहातील. त्यानसुार गाि्या 

र्ाव ूलागतील. लोक चढतील... उतरतील.. ऑवर्फसात पोचतील.. 

आपापल्या कामाला लागतील सारी. ठरल्यानसुार कॅलेंिरमर्ला 

आजचा वदवस सरकत राहील पढेु... आवण ठरलेल्या वेळी 

ठरलेल्या गोष्टी घित राहातील... 

मीही ठरलेल्या हद्दीपयंत जाऊन भोज्याला वशवनू परतले. 

आकाशाच्या मरगळीची दखलही न घेता सगळां मागील पानावरून 

पढेु चाल ू होतां... सगळयाांना आपापली वेळ गाठायची होती. 

मकु्कामी पोचायचां होतां. पाश्वशभमूीवर काहीही असो. एका स्वयांभ ू

गतीत ‘शो मस्ट गो ऑन’ ह ेसमजत असल्यासाखी सगळी पात्ां 

वतच्यापढूुन सरकत राहतात...! 

रहदारीच्या किेकिेनां चालताना असां काहीबाही मनात येत 

होतां. आकाशाची मरगळ वातावरणात वझरपत होती. घरी 

आल्यावर पेपर उघिला... पवहल्याच पानावर दरू कुठेतरी समरुावर 

वादळ झाल्याची बातमी होती. कुठे कुठे पावसाची शक्यता 

वतशवली होती.. म्हणज ेसवशव्यापी आकाशानां प्राशनू घेतलां होतां तर 

ते दरूचां वादळ. आवण आपलां रूप बदलनू त्याची वाताश पोचवली 

होती आपल्यापयंत... सकाळपासनूच्या त्याच्या ‘मरगळी’चा हा 
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सांदभश लिात आल्यावर जाणवलां, वकती शथीनां रोखलाय त्यानां 

अवकाळी पाऊस आपल्या आत..!  

सकाळपासनूच्या मरगळीच्या ववचारातनू बाहरे पिले. 

कामाला लागले. आपल्या अवतीभवती वकत्येकदा उसनां अवसान 

आणनू वावरणारी माणसां वदसतात. ती वनभावत असतात वाट्याला 

आलेली आपली कामां. हसनू साजरां करत राहतात सगळां. तरी 

कुठल्या ना कुठल्या र्फटीतनू त्याांच्या आतली घसुमट बाहरे 

पितेच. िोकावत राहात े त्याांच्या वागण्या-बोलण्यातनू. तीही 

शथीनां रोखत असतील असाच अवकाळी पाऊस आतल्या आत.. 

आपल्यातलां आकाशतत्त्व असांही आपल्या कामी येतां म्हणायचां..! 

वकती अतटूपणे जोिलेले असतो आपण यच्चयावत 

असण्याशी.. जे जे ‘आह’े त्या सार् याशी..! एकटे नसतोच कर्ी 

आपण..!! 

 

पहाटपावलां : ५.२.२०१८ 
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िब्ांिी सांनगतलेली गोष्ट.. 

 

 त्याला सकश शीत ववदषुकाची नोकरी वमळाली. इतर 

कसरतींच्या मानानां ह े सोपां आह े असां वाटून तो खषू झाला. 

लहानपणापासनू माकिचेष्टा करत उि्या मारायची सवय होती 

त्याला. त्यासाठी त्याला बोलणी बसायची... पण या नोकरीत तीच 

त्याची जमेची बाज ूठरली... 

 ठरल्या तारखेला तो रुज ू झाला. त्याला वचत्-वववचत्, 

रांगीबेरांगी कपिे वदले गेले. पायमोज्यापासनू मखुवट्यापयंत सगळां 

होतां त्यात. सकश शीचा त्याचा पवहला वदवस उजािला. सगळे 

आपापल्या पोषाखात सज्ज झाले. त्यानांही सवश साज अांगावर 

चढवला. प्रेिकाांसमोर येण्यापवूी आरशात पावहलां. त्याला हस ू

आलां. पण ते त्याला वदसलांच नाही. मखुवट्यावर कोरलेलां होतां 

तेच त्याचां हस ूअसणार होतां...! 

 काही वदवस मजेत गेल्यावर त्याच्या लिात यायला 

लागलां की त्याचां असां काहीच दाखवता येत नाहीए त्याला. त्याचां 

हसणां, तो मारत असलेल्या उि्या, बोलत असलेली वाक्य.े.. 

सगळयाचा बोलववता र्नी दसुराच कुणी होता...! 
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 घरात उत्स्रू्फतश माकिचेष्टा करणारा तो एकदम शाांत, गांभीर 

झाला. त्याला जाणवलां की अवतीभोवती वावरणारी इतर माणसांही 

सतत मखुवटे घालनूच तर वावरत असतात. कोणीच खरां, आतनू 

वाटतां तसां वागत नाही. घरात प्रत्येकाशी असलेल्या नात्याच्या 

भवूमका वनभावत राहायचां.. बाहरे कायाशलयात, ‘वदलेलां’ काम 

ठरलेल्या वनयमाांनसुार करायचां.. सहकार् याांशी ठरलेल्या 

मॅनसशनसुार वागायचां.. आवण समाजात अनोळखी रूपात 

वावरायचां...! 

 आपलां असां काहीच दाखवता येत नाही या जावणवेनां 

‘आपलां असां काय आह?े, कोणती कृती आपली स्वतःची आह े

असां म्हणता येईल?’ याकिां त्याचां लि वेर्लां आवण त्याला 

स्वतःचा पररचय होऊ लागला. तो मग अांतमुशख होऊन रोज िायरी 

वलहू लागला... वलवहता वलवहता त्याची शब्दाांशी दोस्ती झाली... 

एके वदवशी त्याला स्तब्र् बसलेला पाहून ते त्याच्या जवळ आले 

आवण त्याला साांग ूलागले वजवाच्या आतली गोष्ट...  

‘आमच्या उद ्गाराांच्या शहाण्या-सरुत्या... वेि्या-वाकि्या... 

श्लील-अश्लील सवश लेकराांना शाांत वनजवनू रात्ीच्या गिद अांर्ारात 

वनवाांत झोपायचां असतां आम्हाला पण तार् याांच्या लकुलकु 
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प्रकाशानां वहांदकळत राहतो अांर्ार.. आम्हाला मग झोपताच येत 

नाही स्वस्थ....! 

मग उघितो आम्ही आमच्या बांद स्वगताांची दारां. दार 

उघिताच दशवदशाांत कोंदलेली असांख्य रांग-रूपाांतली असांख्य 

अस्रु्फटे घसुतात दारातनू आत... आकाशातल्या गिद शाांततेहून 

अवर्क ककश श, भगूभाशतल्या लाव्याहून अवर्क तप्त स्वरात 

वचत्कारतात ती. मोकळां करतात अांतरांग.... तेव्हा ज्वालामखुीत 

ववतळून जातात झाकापाक करणारे आमचे सवश मखुवटे... 

आतले वनभशय राहू पाहणारे आमचे चेहरे मग दीघश मोकळा 

श्वास घेतात...! पण परुती पहाट व्हायच्या आत सरुू होत ेपक्षयाांची 

वकलवबल.. कुहुकुहूची जगुलबांदी... शाांत झोप ून शकलेले आम्ही 

तािकन उठून बसतो. तारवटलेल्या िोळयाांनी घाईघाईत शोर् ू

लागतो नव े मखुवटे...! भ-ूगोलाच्या पररघावरच्या कोणत्याही 

नव्या वदवसाला सामोरां जाता येत नाही आम्हाला आपल्या 

अनावतृ्त ‘सत’् रूपात...!’  

तो अवाक् झाला शब्दाांनी साांवगतलेली गोष्ट ऐकून...! 

शब्दाांकिे पाहातच रावहला..!! 

 

पहाटपावलां- १२.२.२०१८  
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माझं ्ैनिक 

 

स्वतःशी रोज नव्यानां सांवाद करणारां एक दवैनक चालवतेय मी 

केव्हापासनू. याची सांपादक लेखक मरुक प्रकाशक आवण वाचक 

सवशकाही मीच आह.े या दवैनकाचां नाव आह े रोजवनशी... या 

अांतमुशख स्वसांवादात नकुत्याच घिलले्या, सलत रावहलेल्या 

एखाद्या घटनेसांदभाशत स्वतःचीच उलटतपासणी घेतली जात.े 

स्वतःला र्ारेवर र्रत आत्मपररिण केलां जातां. त्यातनू स्वतःच्या 

मयाशदा स्पष्ट होतात. काय करता आलां असतां असा ववचार होतो... 

या प्रवकयेत नकळत स्व-समपुदशेन होत राहातां. या रोजवनशीत 

माझ्या घाबरटपणाचा मी बर् याचदा समाचार घेतलाय. त्या 

अनषुांगानां भीती म्हणजे काय? ती का वाटते? नेमकी कशाची असते 

ती? असा ववचार होत रावहला. भीती वाटते त्याअथी माणसात या 

भावनेचे हतेपूवूशक वनयोजन झाले असणार... काय असेल तो हते?ू 

भीती अगदीच कुचकामी असणार नाही.. माणसाला सावर्, सतकश  

करणां ही वतची सकारात्मक भवूमका असणार.. असा काय काय 

ववचार करून स्वतःला समजावलां तरी भीती आवण ती वाटण्याचा 

त्ास यातनू सटुका होईना..! सदानकदा ही आपली हजर..! अजनू 

पाऊस नाही.... तल्खी वशगेला पोचलीय.. म्हणनू भीती.. आभाळ 
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भरून आलांय.. वादळ.. ववजाांची लिणां वदसतायत.. भीती हजर..! 

मग वतच्या पाठोपाठ अख्खी प्रश्नावली आवण वतचां शेपटु असलेली 

खांत... या सांदभाशतल्या ववचाराांच्या ररयाजामळुां एकदा भीतीनांतरची 

ही जनुी प्रवतवक्रया बदलली... एकदम वाटलां की ही भीती माझी 

नाही..! ‘ही माझी नाही’ या वाटण्यामळुां नांतरचां नेहमीचां आवतशन 

थाांबलां... वतला थारा न वमळाल्यामळुां ती आली तशी वनघनू 

गेली..! अथाशत यामळुां भीतीतनू कायमची सटुका झाली असां नाही. 

पण भीतीशी वकां वा कुठल्याही आांतररक शत्शूी कसां वागायचां ते 

त्यावेळच्या ‘समपुदशेना’त समजलां..!  

आपल्या अवतीभोवती बरांच काही घित असतां. चहुकिून 

अांगावर र्ावनू येणार् या जगभरातल्या बातम्या एका स्तरावर 

आपल्याला हरैाण करत असतात. बाय वास्तवाला तोंि दतेादतेा 

हताश व्हायला होतां. कुठेतरी काहीतरी घितां आवण लोक रस्त्यावर 

येऊन वपसाटल्यासारखे तोिर्फोि करत सटुतात... आपल्या 

गल्लीत.. कॉलनीत.. शेजारी.. अगदी घरातही वेगवेगळया 

कारणाांनी वेगवेगळया प्रकारे अशी ‘तोिर्फोि’ होत असते... 

आपण या सगळयाशी अववभाज्यपणे जोिलेले असतो. या सवश 

बाय वास्तवाच ेपिसाद आपल्या आत उमटत राहतात. ते आतली 

व्यवस्था ववस्कटून टाकतात. आपल्या वववेकावर आघात करतात. 
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ही गुांतागुांत आपल्याला गोंर्ळवते. काय करावां ह ेसचुेनासां होऊन 

जातां... 

बाहरेची कुठलीच ‘तोिर्फोि’ रोखणां आपल्या हातात नाही. 

पण आपण आपल्या आतली ‘तोिर्फोि’ रोख ूशकतो. त्यासाठी 

स्व-समपुदशेन सार्णार् या रोजवनशीचा उपाय करता येण्यासारखा 

आह.े मनातल्या मनात स्वतःशी झुांजत.. चरर्फित बसण्यानां 

नसुतीच दमछाक होत.े सकारात्मक काहीच घित नाही. त्याऐवजी 

मनातली वनःशब्द बिबि शब्दात माांित गेलां तर गुांता सटुत जाईल. 

घसुमटीतनू बाहरे पिण्याचा मागश वदसायला लागेल... आपण 

स्वस्थ झालो तर बाहरेची ‘तोिर्फोि’ रोखण्यासाठीही आपण 

काहीतरी करू शकू... 

 

पहाटपावलां : १९.२.२०१८  
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मोरपीस नमळण्याचे नठकाण 

 

आपली सगळी स्वप्नां वतनां वजद्दीनां परुी केली. स्वतःच्या 

वहमतीवर एक प्रशस्त टेरेसफ्लॅट ववकत घेतला... आता वनवतृ्त 

झाल्यावर टेरेसगािशनमर्ल्या झोपाळयावर बसनू वनसगाशच्या 

सावन्द्नध्यात ती वनवाांत अनभुवतेय मनाची कृताथश अवस्था... कर्ी 

ती घेऊन बसते वाचायची राहून गेलेली महत्त्वाची पसु्तकां ... कर्ी 

ऐकत राहात े जनुी गाणी. कर्ी वलहीत बसते... वतथां बसलेली 

असताना रोज ठराववक वेळी वतच्या कानावर पितात कॉलनीतल्या 

बायकाांनी गायलेल्या भजनाचे स्वर... एकदा पसु्तक बाजलूा ठेवनू 

लिपवूशक ऐकले वतनां त्या स्वराांमरे् अिखळत उमटणारे शब्द- 

 

‘झाले भोजन अांबे आता  

ताांबलु घेऊन आले  

या दहेाचे वपकले पान  

त्याचसाठी खिुले...’ 

 

 वकतीतरी वेळ या ओळींमर्ला आशय वतच्या मनात 

रेंगाळत रावहला. वतला वाटलां वकती कृताथश भाव आह ेया गाण्यात.. 

भोजन झाले आह ेम्हणनू आता वविा घेऊन दवेीकिे वनघालेली ही 
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श्रद्धाळू गवृहणी मनःपतू जगनू झाल्यासारखी म्हणत ेआह ेकी या 

ववि्यासाठी मी माझ्या दहेाचेच वपकल ेपान खिुल ेआह.े..! वतच्या 

मनात आलां, ‘झाले भोजन...’ असां म्हणण्यामर्ली साथश तपृ्ती 

खरांच लाभली असेल का ह ेगाणां म्हणणार् या या बायकाांना? वकती 

मनापासनू आळवतायत त्या ह ेगाणां..!  

ती अांतमुशख झाली. वतला आठवत रावहलां... नात्याांच्या 

गुांत्यात अिकलेल्या, नवर् याशी जमवनू घेणार् या, मलुाांची उद्धट 

बोलणी ऐकून घेणार् या, जेवणा-खाण्यात.. कपि्या-लत्त्यात.. 

भाांि्या-कुां ि्यात वषंच्यावषं घालवणार् या.. या बायकाांच्या 

कळपातनू ती जाणीवपवूशक बाहरे पिली होती. तरी तेव्हाही वतला 

जाणवत होतां की त्या शहाण्या आहते. गुांत्यात राहून हवां ते कसां 

वमळवायचां ते त्याांना चाांगलां मावहती आह.े.. त्याांना कळतां की वझरप ू

द्यायचे नसतात घरात.. रस्त्यात.. बसमर् ेबसणारे र्क्के त्वचेच्या 

आत. त्या प्रत्यतु्तरां दते नाहीत प्रत्येक प्रश्नाला... आतल्या समरुाची 

गाज ऐकू येते त्याांना मर्नूमर्नू. उसळत्या लाटाांबरोबर बाहरे 

रे्फकल्या गेलेल्या माशाांची तिर्फिही वदसते एखाद्या एकट्या 

वतवन्द्हसाांजेला. पण त्यामळेु त्याांची वदनचयाश ववस्कटत नाही. 

तिर्फि ओलाांिून त्या पढेु जातात. आवण बिुवनू टाकतात कामात 

सगळी उसांत. तगमगीला बाहरे पिायला र्फटही ठेवत नाहीत. त्या 

समजनू घेतात सामान्द्याांचा वनरुपाय. आवण वाहात ेठेवतात वदवस... 
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याच अांतमुशख ववचारात ती वरून पाहात रावहली भजन सांपवनू 

हसत.. गप्पा मारत परतणार् या बायकाांच्या घोळक्याकिे. त्याांचां 

लिही नव्हतां वतनां तळहातावरच्या र्फोिासारख्या जपलेल्या वतच्या 

स्वत्वाकिे !. सार्ा ओरखिाही उमटू नय े त्यावर म्हणनू वकती 

आकाांत केला होता वतनां.. आयषु्ट्याशी शथीन े लढून स्वतःच्या 

अटींवर कमावले होत ेहवे ते सारे.. त्यासाठी स्वेच्छेनां मोजली होती 

चौकटीबाहरेची वकां मत..! 

  

आज त्याांच्याकिे पाहताना वतला वाटले आपल्यापेिा 

वेगळया शथीने त्याांनीही वमळवले आह ेत्याांना हव े ते.. त्यासाठी 

मोजली असेल त्याांनी चौकटीच्या आतली वकां मत. त्याच्या 

बदल्यात त्याांना सापिले आह े मोरपीस वमळण्याचे वठकाण..! 

वतच्यातल्या प्रगल्भतेला आज समजनू घेता आल े त्याांच्या 

कृताथशतेतले वेगळेपण..! 

 

पहाटपावलां- २६.२.२०१८  
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एक नमटलेली कनवता... 

 

 आम्ही नागपरूहून परतत होतो. रेल्वेच्या वेळेआर्ी आर्ाश 

तास स्टेशनवर पोचलो. वेवटांगरूममध्ये सामान ठेवले आवण थोिा 

वेळ इकिे वतकिे करून ररकामी सीट पाहून गािीची वाट पाहात 

बसनू रावहलो. जरा वेळ गप्पा झाल्या. मग घि्याळाकिे, समोरच्या 

टीव्ही-स्क्रीनकिे लि जायला लागले. आमची गािी राइट टाईम 

होती. पण प्लॅटर्फॉमश नांबर वदसत नव्हता. गािीची वेळ होत आली. 

सवांची चळुबळु सरुू झाली. अांदाज घेण्यासाठी बाहरे रे्फर् या सरुू 

झाल्या... थोि्या प्रतीिेनांतर समजलां की गािी अर्ाश तास लेट 

आह.े वैतागाचा पवहला आवेग ओसरल्यावर सगळे वस्थरस्थावर 

झाले. चहा कॉर्फीचे मग्ज आत यायला लागले. आजबुाजचू्या 

प्रवाशाांशी बोलणां सरुू झालां... 

 आम्ही वेवटांगरूममध्ये आल्यानांतर दहा पांर्रा वमवनटाांनी 

एक बाई वतथां आली होती. वतचां बरांच सामान होतां. एक मलुगा 

पोचवायला आला होता. सामान ठेवनू तो वनघनू गेला. ही खचुीवर 

न बसता बॅगाांवर हात ठेवनू खालीच बसली होती. आल्याबरोबर 

बॅगेतनू एक मोठां इांग्रजी पसु्तक काढून ती ते वाचत होती. गािी लेट 

आह े ह े कळल्यावर वतच्याकिां माझां लि गेलां... बाांर्ाबाांर् 
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केलेल्या सामानाच्या गराि्यात पाय जवळ घेऊन बसलेली ती 

एखाद्या बांद होल्िॉलसारखी वदसत होती. ती पसु्तक वाचतेय... पण 

केव्हापासनू वतनां पान उलटलेलां वदसलां नव्हतां... वतचा चेहराही 

कोरा वाटत होता. जरा र्ीर करून सहज ववचारलां, ‘कोणतां पसु्तक 

वाचताय?’ वतनां पसु्तक वमटून कव्हर दाखवलां. ‘अबाउट भगवद ् 

गीता..’ असां काहीतरी नाव होतां. वतनां पसु्तक हातात वदलां. जरा 

चाळून मी ते परत केलां. पसु्तकापेिा वतच्याववषयीच जाणनू 

घ्यायची उत्सकुता वाटत होती. पण वतनां परत पसु्तकात िोकां  

घातलां. ‘कुठे वनघालायत?’ मी दसुरा प्रश्न ववचारला. वतनां नसुतां वर 

बवघतलां.... वाटलां, वतची व्याकुळ नजर भतूकाळाची पानां उलटत 

वभरवभरतेय भववष्ट्यकाळाच्या पोकळीत... समोरच्या स्क्रीनवर 

गािी लेट होत असल्याचे आकिे बदलत रावहले. आमची 

अस्वस्थता वाढत होती. पण ती स्वस्थ बसनू होती. जण ू ती 

गािीची वाट पाहातच नव्हती. मनावर दगि ठेवनू कशाचा तरी 

शेवट करून आल्यासारखी नव्या अनोळखी प्रारांभाच्या प्रतीिेत 

बसनू होती ती...! 

 वतच्याशी काही बोलावां म्हणनू मी परत वतच्याकिां 

बवघतलां.. पसु्तकातनू िोकां  काढून वतनांही माझ्याकिां पावहलां. वतला 

काय वाटलां कोणजाणे बॅग उघिून वतनां एक बारकसां पसु्तक 

काढलां. मला दते म्हणाली, ‘माझ्या कववता आहते.’ मी पाहातच 
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रावहल.े.. काही बोलणार इतक्यात आमची गािी येत असल्याचां 

समजलां. आम्ही सामान घेऊन घाईघाईनां बाहरे पिलो... पनु्द्हा पनु्द्हा 

मी मागां वळून पावहलां. ती जराही हलली नव्हती..  

र्ािर्ाि करत गािी आली. लागली.. सटुलीही... पण मन 

अजनू वतच्यापाशीच रेंगाळत होतां.. माझ्या हातात वतच्या कववता 

होत्या.. पण एक वमटलेली कववता वेवटांगरूममध्येच रावहली होती.. 

कोणजाणे कुठल्या रवसकाच्या प्रतीिेत..! 

   

पहाटपावलां- ५ माचश २०१८ 
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हे तर काहीच िाही... 

 

 ‘आमच्याकिे एवढी थांिी असते की नळातनू बर्फश च 

येतां...’, ‘ह ेतर काहीच नाही... आमच्याकिे एवढी थांिी असते की 

म्हशीची र्ार काढायला लागलां तर कुल् फ्याच बाहरे येतात...’... 

र्फारसां लॉवजक नसलेले असे ववनोद कल्पकतेच ेनमनेु असतात. 

सध्या ऑनलाईन चॅवटांगचा जमाना आह.े अस े वकतीतरी ववनोद 

पदरची भर घालनू इकिून वतकिे वर्फरत असतात... 

पण वमत्-मैवत्णी वकां वा बहीण-भाऊ एकत् येऊन प्रत्यि गप्पा 

मारण्यातली मजा काही वेगळीच असते. इथां हातावर टाळी दऊेन 

सहमती दशशवता येते.. एखाद्या ववनोदावर एकत् वमळून खळखळून 

हसता येतां.. अशा गप्पाांमरे्ही ‘ह ेतर काहीच नाही’ टाईप वकस्से 

हमखास साांवगतले जातात.. एकाचां ऐकत असताना दसुर् याच्या 

मनात त्याचा तसाच अनभुव हजर होतो.. आवण मग अनभुवाांची 

जगुलबांदी सरुू होत.े.. 

एकदा एकजण साांगत होता... ‘आठवि्याची भाजी घ्यायला 

एका रवववारी मी मांिईत गेलो होतो. घाईघाईत स्कुटर लावली 

आवण आत गेलो. चार वठकाणी वहांिून, नीट बघनू भाजी खरेदी 

केली आवण परत गािीजवळ आलो. वकल्लीसाठी वखशात हात 
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घातला तर वकल्ली नाही. चरकलो. पनु्द्हा पनु्द्हा सगळे वखसे 

तपासले. सापिेना. हवालवदल झालो. तेवढ्यात शेजारच्या 

दकुानातला एक माणसू आला. वकल्ली माझ्या हातात ठेवत 

म्हणाला, तमु्ही गािी लॉक न करता वकल्ली गािीला तशीच ठेवनू 

गेलात ह ेमी पावहलां होतां. गािी लॉक करून वकल्ली मी जवळ 

ठेवली होती. तमु्हाला वकल्ली शोर्ताना पावहलां आवण आणनू 

वदली....’ 

पढुचां काही ऐकायच्या आत दसुरा म्हणाला, अरे ह े तर 

काहीच नाही. मी तर लॉकरमर्े ठेवण्यासाठी दावगने घेऊन बँकेत 

गेलो होतो. हातातले सामान वतथ ेएका वमत्ाजवळ वदले. लॉकरची 

वकल्ली आवण दावगन्द्याांची पसश घेऊन आत जाणार होतो तर 

दावगन्द्याांची पसशच नाही... हादरलो. पसश आवण इतर वस्त ूस्कुटरच्या 

समोरच्या विकीत ठेवल्या होत्या. आत येताना पसश वतथेच रावहली 

की काय..? र्ावत बाहरे आलो. स्कुटर भर रस्त्यावर लावलेली. 

गािीजवळ येऊन बघतो तर चक्क पसश विकीत अगदी सरुवित 

होती...!  

‘ह ेतर काहीच नाही..’ म्हणत असे एकेक अनभुव त्या वदवशी 

गोळा व्हायला लागले. कुणाला ररिेवाल्यानां ररिात रावहलेली 

ऑवर्फस-बॅग आणनू वदली होती तर कुणाला चकूुन रद्दीत गेलेली 
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महत्त्वाची कागदपत्ां रद्दीवाल्याकिून परत वमळाली होती. कुणाला 

बसमर् े पिलेलां घि्याळ बस-िेपोत जमा केलेलां वमळालां तर 

कुणाच्या वाट चकुलेल्या वदृ्ध विलाांना कुणीतरी सखुरूप घरी 

आणनू सोिलां होतां... एकेक करत प्रवासात.. आजारपणात.. परू-

त्सनुामी, भकूां पासारख्या सांकटात अनपेवित वमळालेल्या 

मदतीचेही वकतीतरी वकस्से जमा झाले.... गप्पा चाांगल्याच रांगल्या. 

घि्याळाकिे लि गेल्यावर सगळे भानावर आले. भेटू परत असां 

म्हणत गप्पा सांपवनू परतताना प्रत्येकाला असे आणखी वकतीतरी 

अनभुव आठवत रावहले आवण मनात जागलेली ‘अजनूही जग 

वकती चाांगलां आह’े ही भावना जपनू ठेवाववशी वाटली..! 

  

पहाटपावलां- १२.३.२०१८ 
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ही प्रातःस्मरणीय मुलं... 

  

 एके वदवशी बाल्कनीत बसनू चहा वपत होते. अजनू पेपर 

कसा आला नाही.. असां मनात येतांय तोपयंत पेपर समोर येऊन 

पिला. मी उठून खाली पावहलां. पेपर वर टाकून वतशमानपत्ाांचे गठे्ठ 

सायकलीला लावनू चालललेी एकदोन मलुां वदसली... काही मलुां 

दरु्ाच्या वपशव्या घेऊन येत-जात होती. काही गािी पसुत होती. 

पेपर यायला जरासा उशीर झाला तर लगेच तो न आल्याची जाणीव 

झाली.. एरव्ही आपण उठायच्या आर्ी बाल्कनीतनू उिी मारून 

पेपर आत आलेला असतो. दाराला अिकवलेल्या वपशववत दरू् 

येऊन पिते. आवरून वर्फरायला बाहरे पिेपयंत गािी स्वच्छ 

पसुलेली असते... पण ह ेसारां वबनबोभाट करणारी मलुां क्ववचतच 

नजरेला पितात. गोष्टी वेळच्यावेळी घितात तोपयंत त्याांचां 

अवस्तत्वही जाणवत नाही. बाल्कनीत उभां राहून त्या लगबग 

करणार् या मलुाांकिां पाहताना मनात आलां... ही मलुां वकती 

प्रसन्द्नपणे आपला वदवस सरुू करून दते असतात. थांिी वारा 

पाऊस... काही असो पायाांना वभांगर् या लावल्यासारखी पहाटेपासनू 

वभरवभरत असतात ती. त्याांच ेहात सकुाणूांसारखे वळवत राहतात 

त्याांचा वदवस... ठरल्यानसुार एकेका घरी ती पेपर.. दरू्.. टाकत 
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जातात.. त्याांना कर्ी सटु्टी असत नाही. ती कर्ी सांप पकुारत 

नाहीत. कॉम्प्यटुरमरे् र्फीि केलेल्या प्रोग्रॅमसारखा आखलेला 

असतो त्याांचा वदवस. ती उठतात आवण गतीचां बोट पकिून 

कामाला लागतात... 

 वाटलां, भोवती वकती काय काय घित असतां त्यानां ती 

वबथरत नसतील का? की पेपरमर्नू घराघरात वाटून टाकत 

असतील सवशदरू पसरलेले सवश अन्द्याय.. भ्रष्टाचार.. दांगली.. 

तोिर्फोि.. असांख्य जावहरातींमर्ले उन्द्माद...? कशी सोिवत 

असतील ती बाहरेचा वेग आवण आतले आवेग याांचां गवणत?.. 

त्याांच्या रक्तदाबाला उसांत असत नसेल वरखालीचे नखरे 

करायला.. जगण्याच्या अरुां द रस्त्यावरून र्ावताना त्याांचां हृदय 

र्िर्ित असेल वनमटू शरीराच्या वनयमाांनसुार.... त्याांच्या 

दहेबोलीवरून वाटत नाही की कर्ी ती अगवतक होत असतील..!  

आपला वदवस सरुू करून दणेारी ही प्रातःस्मरणीय मलुां पाहून 

छोटी छोटी कामां करणार् या अशा अनेक माणसाांचा ववचार मनात 

वपांगा घालायला लागला. रोज घरी येणारी घरकाम करणारी बाई, 

वजन ेझािून ओला सकुा कचरा घेऊन जाणारा माणसू, रोज ठराववक 

वठकाणी बसणारी भाजीवाली, प्लांवबांग, लाईटची वकरकोळ कामां 

करणारी मलुां... ही सगळी सार्ीसरु्ी माणसां आपल्या वकतीतरी 
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गरजा भागवत असतात. आपलां रोजचां जगणां सरुळीत करत 

असतात. राजकारण.. समाजकारणातल्या ववववर् वादाांपासनू, 

आजबुाजलूा घिणार् या समाजववघातक ‘ऐवतहावसक’ वाटणार् या 

घटनाांपासनू चार हात दरू असतात. होता होईल तेवढां ती 

पररवस्थतीशी जमवनू घेतात. सहसा रस्त्यावर येत नाहीत. पण ती 

‘वनष्ट्क्रीय’ असतात असां मात् नाही. समाजस्वास्थ्य वटकवनू 

ठेवण्याचां मोठां काम त्याांच्याही नकळत ती करत असतात...!  

बाल्कनीतनू त्याांच्याकिां पाहताना वाटलां, ही पथृ्वी केवळ 

गरुुत्वाकषशणाच्या आर्ारावर नाही, जगभरातल्या अशा साध्या 

माणसाांच्या अववचल वजजीववषेवर तोल सावरत वर्फरते आह.े.!  

 

पहाटपावलां : १९.३.२०१८ 
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कुणीही यावं आनण... 

 

 गािी दहा वमवनटां थाांबेल म्हणत कां िक्टर उतरला. 

सवांबरोबर मीही उतरले. गािीत बसनू खाता येईल म्हणनू एस.टी. 

कँटीनमर्नू वबवस्कटपिुा घेतला. पैसे वदले आवण पिुा उघिून द्या 

म्हटलां. पि्ुयाच्या दोन बाजनूा र्रून जरा ओढल्यावर पिुा 

उघिला... पिुा घेऊन गािीत आल्यावर त्यानां तो इतक्या सहज 

कसा उघिला असेल ते पावहलां. कात्ीवशवाय सहज उघिता येईल 

अशा पद्धतीनां पॅवकां ग केलेलां वदसलां... त्या छोट्याशा अनभुवानां 

मला बर् याच गोष्टी जोर न लावता सहज उघिता येतात ह े

वशकवलां. औषर्ाांच्या, खाद्यपदाथांच्या बाटल्या, िबे, पॉउच.. 

जरा नीट पावहलां की उघिायचां कसां ते समजतां... वशकण्यासाठी 

आपलां मन खलुां ठेवलां की मग वस्तचू काय वमटलेली मनां, नातीही 

र्फार जोर न लावता उघिता येतात...  

 आमच्या घरासमोर एक मैदान आह.े वतथेच मलुींची शाळा 

आह.े हॉस्टेलही आह.े सकाळी कर्ीकर्ी वतथ े वर्फरायला जात.े 

मलुीही रे्फर् या मारत असतात, खेळत असतात... वतथां एक मोठां 

विाचां झाि आह.े त्याला पार बाांर्लेला आह.े काही मलुी वतथां 

बसनू अभ्यास करत असतात... एकदा वर्फरत असताना दरुून 
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वदसलां की त्या झािाखालच्या एका दगिावर एक छोटां वनळां कुत्ां 

बसलांय... आश्चयाशनां माझी नजर वतथांच वखळून रावहली. कुत्ां वनळां 

कसां असेल? वतथां कुठून आलां असेल? ववचार करत घाईघाईनां 

झािाजवळ गेले. बवघतलां तर ते एका मलुीचां दप्तर होतां..! माझां 

मलाच हस ूआलां. दरुून ते अगदी कुत्ांच वाटत होतां... स्वतःशी 

हसत मी चालत रावहल.े मनात आलां, दरुून अिरशः काहीही वाटू 

शकतां.. गैरसमज असेच होत असतील. त्यातनू केवढी भाांिणां.. 

दरुावे... वेळीच घटनेच्या, माणसाांच्या जवळ जाऊन समजनू घेतलां 

तर खरां काय ते कळू शकेल... पढुलां सगळां वादळ टळू शकेल...! 

वाटलां, त्या दगिावर कुत्ां नाही.. दप्तरही नाही.. एक शहाणपण होतां. 

कुणीही यावां आवण उचलनू न्द्यावां इतकां  असरुवित..! परत येताना 

मी ते उचलनू आणलां होतां..  

 वकत्येक अनभुव असे छोटे, वकरकोळच आसतात पण ते 

थोिां थोिां शहाणपण दऊेन जातात. कर्ी कर्ी वाचलेल्या 

पसु्तकातला एखादा प्रसांग, एखादी ओळ वकां वा एखादा शब्दही 

कायम स्मरणात राहतो आवण ऐनवेळी आर्ार दतेो. गौरी दशेपाांिे 

याांच्या ‘तेरुओ आवण काही दरूपयंत’ या बर् याच वषांपवूी 

वाचलेल्या पसु्तकातल्या तेरुओच्या तोंिचां ‘लेटीट्  बी’ असांच 

माझ्या स्मरणात रावहलांय. कथेतल्या ‘लेटीट्  बी’चा सांदभश एका 

नात्यापरुता आह.े. पण ‘आह ेतसा स्वीकार’ हा त्यातनू वमळालेला 



55 

 

दृवष्टकोन मला कुठेही उपयोगी पितो. वैयवक्तक जगण्यात घिून 

गेलेली एखादी गोष्ट आपल्याला कुरतित असेल तेव्हा त्या 

कुरतिीतनू बाहरे पिण्यासाठी कथानकाचा सांदभश सोिून ते ‘लेटीट्  

बी’ माझ्या मदतीला येतां. ‘असदू.े.’ म्हणनू स्वस्थ होता येतां...! 

छोटे प्रश्न.. छोट्या सटुका.. छोटे अनभुव.. आवण ‘कुणीही यावां.. 

उचलनू न्द्यावां’ असां छोटां शहाणपण..!  

 

पहाटपावलां : २६.३.२०१८ 
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एका ‘कट्टी’चा नकस्सा 

 

बर् याच वदवसाांनी एक स्नेही सहकुटुांब घरी आले होते. 

चहापाणी झालां. गप्पा सरुू झाल्या. एकेक ववषय वनघत गेला... 

गोष्टी घिून जातात. ववसरून जातात. काही गोष्टी मात् त्यातल्या 

उत्कटतेसह कायम स्मरणात राहतात. असाच एक वकस्सा अगदी 

आत्ता अनभुवत असल्यासारखा ते साांगत होत.े..  

“ते एक सज्जन गहृस्थ. आमच्या पणूश कुटुांबाचे स्नेही. कर्ी 

या भागात आले की घरी िोकवायचे. आवण वदलखलुास गप्पा 

मारून वनघताना हमखास ववचारायचे, बाजारातनू काही 

आणायचांय का? मग काही असेल तर आई साांगायची. हवी ती 

वस्त ू हवी त्या वेळेला ते आणनू द्यायचे. एकदा असांच झालां... 

साांवगतलां त्यानसुार ते औषर्ां घेऊन आले. औषर्ां आईच्या 

ताब्यात वदली. आईनां पैसे वदले. म्हणाली ‘बसा, चहा ठेवते’. पण 

न बसता ‘आता नको, पनु्द्हा येतो’ म्हणत ते घाईघाईनां जायला 

लागले. आग्रह करूनही थाांबेनात. मला भयांकर सांताप आला. मी 

रागावनू जोरात म्हणालो, ‘कोण समजता तमु्ही स्वतःला?... 

थाांबायला एवढाही वेळ होत नसेल तर येत जाऊ नका आमच्या 

घरी..’ आणखी काय काय बोलनू गेलो कोणजाणे.. माझा अवतार 
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पाहून ते थाांबले. मग चहा झाला. ते आईशी बोलत रावहल.े मी 

र्मुसत रावहलो. मी जरा शाांत झाल्यावर आईचा वनरोप घेऊन ते 

वनघाल े माझ्याकिे न बघता.. माझ्याशी न बोलता...! जाताना 

त्याांच्या िोळयात पाणी तरळल्यासारखां वाटलां. नेहमीप्रमाणे मी 

दारापयंत गेलो नाही. सॉरीही म्हटलां नाही. मला राग आला होता 

आवण तो चकुीचा आह ेअसां मला वाटत नव्हतां. पण मीही आतनू 

कासावीस झालो होतो... नांतर ते घरी येईनास े झाले. र्फोनवरचां 

बोलणांही बांद झालां. माझी कासाववशी वाढत रावहली. 

लहानपणाच्या कट्टीपेिा ही कट्टी जीवघेणी होती... बरेच वदवस 

सलत रवहली ती. नांतर आईच्या पाठपरुाव्यामळुां ती सटुली आवण 

आमचा स्नेह पवूशवत झाला...!’  

‘एवढे का रागावलात पण तमु्ही?’ मी न राहवनू ववचारलां.  

‘अहो, त्याांनी एवढां करायचां आमच्यासाठी आवण सार्ा चहा 

दणे्याचां समार्ान आम्हाला वमळू द्यायचां नाही म्हणजे काय? 

नेहमीचां होतां ह े त्याांचां. एखाद्यानां नसुतां द्यायचां. घ्यायचां नाही 

काही... असा एकतर्फी चाांगलुपणा नाही आवित मला. बरेच 

वदवस मनात साठलेलां त्यावदवशी अनावरपण ेबाहरे पिलां माझ्या 

तोंिून...’ ह े साांगतानाही तेव्हाचां र्मुसणां त्याांच्या आवाजातनू 

जाणवत होतां...! 
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एखाद्याच्या चाांगलुपणाववषयी एवढा अनावर राग का यावा? 

ववचारात पािणारी गोष्ट आह.े.. वेगवेगळया तर् हाांनी चाांगल्या 

माणसाांचा दसु्वास करणारी माणसां आपण पाहतो अवतीभोवती. 

अवर्क चाांगलुपणा बर् याचजणाांना समजत नाही, पचत नाही, 

अवलांबता येत नाही. सहन होत नाही.. मग रागाच्या प्रवतवक्रया 

कमी अवर्क तीव्रतेनां उमटतात. ‘गाांर्ी’ वचत्पटात हत्याकाांि 

थाांबवावां म्हणनू उपोषण करणार् या गाांर्ीजींच्या अांगावर रागानां 

ब्रेिचा तकुिा रे्फकून रिणारा माणसू आठवला.. आवण पाठोपाठ 

अशा रागाला बळी पिलेले जगभरातले अनेक सांत.. महात्म.े. 

स्मवृतपटलावर तरळले..! 

 

पहाटपावलां : २.४.२०१८ 
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एक टाळू... एक पोटाळू... 

 

नात्यातल्या एका लग्नासाठी परगावी गेले होत.े एक-दोन 

वदवस राहाणां पिलां. लग्नघर म्हणज े पाहुण्याांची गदी.. कामांही 

भरपरू... त्या घरात वयस्कर सासबूाई होत्या. आवण जाऊबाई 

मदतीला आलेल्या होत्या. सासबूाई ांच्या आदशेानसुार त्या एकेका 

कामाचा उरका पाित होत्या... आवण यजमानीणबाई आल्या-

गेल्याांचां स्वागत, चहापाणी बघत होत्या. त्याांचां हसत खेळत गप्पा 

मारत, आलेल्याांवर इांप्रेशन पाित लग्न एांन्द्जॉय करणां चाल ूहोतां. 

आतल्या कामाांकिे सोयीस्कर दलुशि चाललां होतां. जाऊबाई ांचा 

कामानां वपट््टया पित होता. पण त्या सगळां हसतमखुानां पार पाित 

होत्या. घरचां लग्न असनू एक छान वमरवतेय आवण एक राबतेय... 

ह ेदृश्य आलेल्या बायकाांना खटकत होतां. सासबूाई ांना तर सगळां 

वदसतांच होतां. नेहमीचांच म्हणनू त्या गप्प होत्या. पण कुणीतरी या 

ववषयी बोलनू दाखवलां तेव्हा मात् त्या जोरात म्हणाल्या, अगां एक 

टाळू आवण एक पोटाळू म्हटल्यावर असांच होणार..! सासबूाई ांच्या 

या वचिवचि्या उद ्गारात दोघींववषयीची नाराजी स्पष्ट जाणवत 

होती...  
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या घटनेला बरीच वष ेझाली. पण त्या लग्नघरातल्या एकूण 

पाश्वशभमूीवर सासबूाई ांनी आपला राग व्यक्त करण्यासाठी वापरलेली 

ती म्हण माझ्या चाांगलीच लिात रावहली. अशा टाळू आवण 

पोटाळू माणसाांच्या जोि्या आपल्याला सराशस पाहायला वमळतात. 

टाळू माणसां पोटाळूांच्या चाांगलुपणाचा र्फायदा घेतायत ह ेपाहताांना 

टाळू वतृ्तीचा राग येतो आवण पोटाळूांना सहानभुतूी वमळते. पण यात 

दोघाांचां चकुत असतां. कुणी कामचकुारपणा करू नय.े पण एखाद्यानां 

इतकां ही कामस ूअस ूनय ेकी त्यामळुां दसुरां कुणी अवर्क कामचकुार 

होत जाईल... घरातली जबाबदारी घेण्याबाबतीतही असां घितां. 

एक मलुगा जबाबदारी ओळखनू तत्परतेनां काम करत असेल तर 

दसुरा मलुगा हळूहळू अांग काढून घेण्याच्या प्रवतृ्तीचा बनत जातो. 

‘टाळूां’ना काम करणां, जबाबदारी घेणां भाग पिायला हवां. अांगावर 

पिलां की केलां जातां. स्वतः जबाबदारीनां काम करण्यापेिा 

दसुर् याकिून ते करवनू घेणां अवघि आह.े पण ‘टाळू’ व्यक्तीनां 

जबाबदार, कामस ू व्हायला हवां असेल तर ‘पोटाळूां’नी सजग 

राहायला हवां. 

बरेचदा असा ववचार मनात येतो की ज्याप्रमाणे श्रीमांत लोक 

अवर्क श्रीमांत होत जातात तेव्हा कुणीतरी अवर्क गरीब होत 

असतां.. तसां चाांगलुपणाचां, सद ्गणुाांचांही होत असेल का? चाांगली 

माणसां प्रयत्नपवूशक अवर्कावर्क उन्द्नत होण्याचा प्रयत्न करतात. 
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लौवकक जीवनात जसां एखादां यश वमळालां की उत्साह आवण 

आत्मववश्वास वाढतो. त्या सकारात्मक ऊजेतनू कृतीशीलता आवण 

त्यातनू आणखी यश... तसांच आांतररक प्रगतीचांही आह.े या 

बाबतीत प्रयत्नशील असलेली व्यक्ती जाणीवपवूशक आपल्या 

स्वभाव-दोषाांवर मात करत राहात.े आपल्यातील नको ते ते सवश 

बाहरे टाकण्याचा प्रयत्न करते. कमकुवत मनाांमरे् ह ेसारां शोषलां 

जात असेल का? घर स्वच्छ करताना कचरा बाहरे टाकला जातो. 

घर स्वच्छ होते. पण कचरा वजथे ‘स्वीकारला’ जातो ती जागा 

अवर्कावर्क घाण होत जाते... असां काही मानवसक पातळीवर 

घित असेल का?  

  

पहाटपावलां : ९. ४. २०१८ 
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आपल्याच मिाची लीला  

 

नकुताच पाऊस पिून गेलेला. तहानलेल्या भईुनां वपऊन घेतला 

होता ओटीत आलेला सगळा पाऊस. वतच्या तपृ्तीचा गांर् दरवळत 

होता. झािां, वेलीही न्द्हाऊन वनघालेल्या. वचांब वभजलेल्या पानाच्या 

टोकाशी कोणत्याही िणी वनखळून पिेल अशा बेतात पाण्याचा 

एक थेंब अजनू थरथरत होता.... तो िण वटपावासा वाटला. पण 

मोबाइल काढेपयंत तो वनखळलाच..! छायावचत्ात वटपता न 

आलेलां ते दृश्य मनात साठवनू पढुां चालत रावहले. तरी 

वनसटलेपणाची चटुपटु रेंगाळत रावहलीच.  

अशा चटुपटुी एकट्या नाही राहात कर्ी. त्या आठवण करून 

दते राहतात आपल्या भावांिाांची.. मन लगेच र्ावतां त्याांच्या माग.े. 

पक्षयाची भरारीही अशीच वनसटते की चौकटीतनू. कळीचे रू्फल 

होण्याचा िण वकां वा वपकलां पान गळून पिण्याचा िण तरी कुठे 

वटपता येतो छायावचत्ामध्य े? 

आकाशात मकु्त ववहार करणार् या पक्षयाच्या भरारीचा िौल 

वटपायचा ध्यास घेऊन तासन्द्  तास दबा र्रून बसलां तर क्ववचत 

पकिता येतो तो वकां वा थोिी चपळता सार्ली तर पानाच्या 
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टोकाशी आलेला थरथरता थेंबही बांवदस्त करता येतो 

छायावचत्ाच्या चौकटीत. 

पण अांथरुणावर पिल्यावर झोप लागण्याचा िण वकां वा 

स्वप्नातनू जाग येण्याचा नेमका िण कर्ीच कळत नाही. मौनातून 

उसळून मौनात ववसवजशत होण्यापवूी वनवमषभर रेंगाळणार् या अमतूश 

आशयासारखे मध्यसांर्ीवरचे अस े वकतीतरी िण आकलनाच्या 

वचमटीत र्रता येत नाहीत.  

प्रत्यि जगतानाही अनभुवतो आपण वनसटलेल्या िणाांची 

रुखरुख. आभार मानावेत, िमा मागावी असे वकतीतरी प्रसांग 

घितात प्रत्येकाच्या आयषु्ट्यात. पण बर् याचदा अशा भावना व्यक्त 

करायच्या राहून जातात. शक्य असनू, मनात येऊनही कुणाला हवी 

ती मदत करायची राहून जाते. आजारपणात कुणाला भेटायचां राहून 

जातां. बराच वेळ उभ्या असलेल्या व्यक्तीला आपण उठून बसायला 

जागा द्यावी असां मनात येतां पण तशी कृती घित नाही. वकरकोळ 

वाटणारे असे वकतीतरी प्रसांग सांवेदनशील मनाला बोचत राहतात. 

पण ती कृती करण्याची वेळ वनघनू गेलेली असते. माणसू म्हणनू 

उन्द्नत होण्याच्या या छोट्या छोट्या सांर्ी असतात. पण त्या आपण 

तत्पर कृतीशीलतेच्या अभावी गमावतो...  
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वनसटलेले असे िण तर परत नाहीच भेटत. पण वदवस 

उगवल्यापासनू सवयीनां पार पिणार् या वदनचयेत वकती वतशमान 

िण पणूांशानां अनभुवतो आपण? वजवांत िणाांची माळ सतत 

ओघळत असते आपल्या ओांजळीतनू आवण आपल्याला त्याचा 

पत्ताही नसतो. आपण बहुतेक वेळा भतूकाळातल्या मतृ िणात 

वकां वा भववष्ट्यकाळातल्या अजन्द्मा िणात जगत असतो. आवण 

वजवांत वतशमान िण पार् यासासारखे वनसटूनच जात असतात... 

मात् वेदना आवण प्रतीिा या अशा अवस्था आहते ज्यातून 

आपल्याला पटकन बाहरे पिायचां असतां. पण त्यातला प्रत्येक िण 

आपण अगदी वगरवल्यासारखा अनभुवतो.. मोठा करतो. काही 

िण तर गोंदल्यासारखे त्वचेखाली ठसठसत राहतात. जे िण 

वनसटायला हवेत ते सोबत करतात आवण ज्याांची सोबत 

हवीहवीशी असते ते मात् वनसटून जातात...! आपल्याच मनाची 

लीला असते ही..!! 

 

पहाटपावलां : १६.४.२०१८ 
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चालणं आनण पोचणं... 

 

 परीिा जवळ आली की मलुां अभ्यासाचां वेळापत्क 

बनवतात. कोणत्या ववषयाला वकती वदवस, त्यातल्या प्रत्येक 

टॉवपकला त्यातला वकती वेळ असां सगळां ठरतां. वेळापत्क 

बनवण्यातच पवहला वदवस जातो. पण दसुर् या वदवशीपासनू 

यानसुार अगदी कसनू अभ्यासाला लागायचां पक्कां  केल्यावर तो 

वदवस गेल्याचां काही वाटत नाही. मस्त वेळापत्क तयार केल्याच्या 

समार्ानात मस्त झोप लागनू जात.े इतकी मस्त की दसुर् या वदवशी 

उठायला उशीर होतो आवण पवहल्याच वदवशी वेळापत्क 

कोलमितां..! मग वचिवचि.. मिू जाणां.. यात बराच वेळ जातो. 

काटेकोर वेळापत्कातला इतका वेळ असा रु्फकट गेल्यावर आता 

काहीच नको अशी टोकाची प्रवतवक्रया मानात उमटते.... 

 शाळेबाहरेच्या बर् याच परीिाांच्या वेळी आपली अशीच 

अवस्था होत.े घरगतुी, बाहरेचा कुठलाही कायशक्रम असो, एखाद्या 

कलाकृतीची वनवमशती असो की मलुाांना घिवणां असो... 

आपल्याला सगळां खपू छान, अगदी पररपणूश व्हावां असां वाटत 

असतां. ह े वाटणां चाांगलांच. त्या वदशेनां वनयोजन, ते आमलात 

आणण्याच े प्रयत्न करणां यात वावगां काहीच नाही. पण 
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पररपणूशतेच्या अपेिेच्या नादात माणसां काहीशी बेभान होतात. 

खाईन तर तपुाशी नाहीतर उपाशी ही टोकाची भवूमका खचवणारी, 

वनराशेच्या गतेत ढकलणारी ठरू शकते. पण पणूशत्वाच्या ध्यासाला 

थोि्या वववेकी शहाणपणाची सोबत वमळाली तर हाच ‘प्रवास’ 

सखुाचा होऊ शकतो... 

 पणूश िमतेनां, पोचण्याची वजद्द मनात ठेवनू वनयोजनपवूशक 

चालायला लागायचां. पण आपली नजर ‘पोचण्या’वर नाही 

आपल्या चालण्यावर ठेवायची. वकतीही दरू जायचां असलां तरी 

एकावेळी एकच पाऊल टाकू शकतो आपण... चालताना या 

एकाच पावलाचा ववचार करायचा. पाऊल टाकणां अनभुवायचां. 

इवप्सत स्थळी पोचण्यातला.. यश-प्राप्तीचा सवोच्च आनांद एकेका 

पावलानां आपल्या जवळ येत असतो. आनांदाचां दर िणी जवळ 

येणां आपण अनभुवत रावहलां तर प्रत्येक पावलाला त्याचां त्याचां 

श्रेय वमळेल. आवण ‘अजनू एवढां चालायचांय’ असा ताण राहणार 

नाही. सवाशत महत्त्वाचां म्हणज े शथीचे प्रयत्न करूनही काही 

अनपेवित कारणानां ‘पोचता’ आलां नाही तरी जेवढां चालनू झालां 

तेवढा ताणरवहत आनांद आपण आर्ीच कमावलेला असतो...! 

आवण आपण पणूश िमता वापरून चाललो, त्यात कोणतीही 

कुचराई केली नाही, आपले प्रयत्न चोख होत.े.. ह े समार्ानही 

गाठीशी असतां..! 
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 ह े सार्ां आवाक्यातलां शहाणपण म्हणजेच 

‘कमशण्येवावर्कारस्ते मा र्फलेष ु कदाचन’ ह े अवघि वाटणारां 

तत्त्वज्ञान. यातलां ‘मा र्फलेष ु कदाचन’ म्हणज,े र्फळाची.. 

(‘पोचण्या’ची) अपेिा करू नका हचे अवर्क लिात आणनू वदलां 

जातां. खरां तर या वचनातला पवहला भाग महत्त्वाचा आह.े.. 

‘कमशण्येवावर्कारस्ते’ म्हणजे प्रयत्न करणां... चालणां आपल्या 

हातात आह,े जे हातात आह ेत्यावरच आपला अवर्कार.. वनयांत्ण 

आह.े म्हणनू जे हातात आह,े ज ेकरू शकतो ते पणूश िमतेनां करावां. 

त्या प्रयत्नाला यश वमळेल की नाही याचा ववचार करत बस ूनय.े 

पणूशत्वाचा ध्यास असावा पण समार्ान मात् ‘पणूश प्रयत्न’ 

करण्याशी वनगवित असावां..! 

   

पहाटपावलां : २३.४.२०१८ 
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सुनवचारांचे कवडसे 

 

 उत्साहात रोजची कामां करता करता सहज बाहरे लि गेलां. 

बाल्कनीत टाांगलेल्या आकाशकां वदलाची चाांदी चमकत होती. 

त्यावर पिलेलां ऊन परावतीत होऊन माझ्या चेहर् यावर रांगीत 

कविसा बननू घटुमळू लागलां. िोळे वदपले तसा मी चेहरा बाजलूा 

केला आवण लहान मलुासारखा नकळत हात पढेु केला. पण 

कविसा हातातनू वनसटलाच. मला तो थेट पाहता आला नाही की 

मठुीत पकिता आला नाही. वार् यानां आकाशाकां वदल हलेल तसा 

तो हलत रावहला. वभांतीवर नाचत रावहला. दरुून त्याच्याकिां 

पाहताना वाटलां की तो हाती न गवसणार् या एखाद्या सनातन 

प्रश्नाच्या सभुावषतवजा उत्तरासारखा वाकुल्या दाखवतोय मला..!  

या ववचारासरशी नाचनू असां लि वेर्णारे, जागोजागी 

वलवहलेले असांख्य सवुवचार िोळयाांपढूुन सरकू लागले... 

रस्त्याांवरच्या पाट्याांवर, रकच्या माग,े छापील िायरीच्या प्रत्येक 

पानावर, शाळा, मांवदरां, बागा, लहान-मोठी कायाशलयां... अशा 

सावशजवनक वठकाणी असलेल्या र्फलकाांवर वलवहलेले अगवणत 

सवुवचार... आता तर व्हाट्सअपवर रोज सकाळी ‘सपु्रभात’ बरोबर 

भरपरू सवुवचाराांचे वाटप होत असते. मात् अवतपररचयात अवज्ञा 
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होऊन ते दलुशवित राहतात. कुठून कुठून सतत समोर येणारे ह े

सवुवचार वभांतीवर नाचणार् या कविशासारखेच असतात. त्याांच्या 

अथाशकिे िोळे उघिून पाहावां तर िोळे वदपतात.. आवण र्रू जावां 

तर आशयासह वनसटून जातात...! 

तरी त्याांनी सतत िोळयासमोर असायला हवां. कारण कर्ी 

कर्ी यातनूच एखाद्या वमटलेल्या मनाला अचानक उभारी वमळते. 

बराच काळ कुरतिणारा एखादा सल गळून पितो. वतष्ठत जागीच 

उभ्या असलेल्या प्रश्नाला उत्तराची वदशा कळत.े.. आवण वदवस 

सखुरूप होऊन जातो...!  

 मात् शारररीक वेदनेच्या ववळख्यात सापिलेल्या, 

उवव्दग्नतेच्या गदारोळात हरवलेल्या व्यक्तीला ह े सवुवचार 

वखजवणारे वाटू शकतात. शरीराबरोबर मन.. बदु्धीही थकलेल्या, 

मतृ्य ुजवळचा वाटू लागलेल्या त्या अवस्थेत स्वतःतनू बाहरे पिून 

ते पाहू शकत नाहीत सवुवचाराांमर्ल्या मागशदशशक शब्दाांकिे. 

त्याांच्या आर्ारानां स्वतःला सावरत खरुित जगण्याऐवजी सवश 

थाांबवनू टाकावसां वाटतां त्याांना... अशावेळी त्याांच्या वेदनेला 

सवुवचाराांच्या कुबि्या आर्ार दऊे शकत नाहीत.  

पण सामान्द्यतः आयषु्ट्य गहृीत र्रलेलां असतां तेव्हा तटस्थ 

कोरिेपणानां पावहलां जातां सवुवचाराांकिे. सहसा कुणी वशरत नाही 
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सवुवचाराांतील शब्दाांच्या गाभ्यात. समजनू घेत नाही मळुातनू त्या 

शब्दाांचे अथश वकां वा ते ववचार माांिणार् याचा हते.ू प्रत्येकजण बदलनू 

घेतो त्याांचे अन्द्वयाथश आपल्याला हव ेतसे. कापनू टाकतो मागचे 

पढुचे सांदभश आवण बनवतो त्याांना आपल्या आकाराचे, आपल्या 

अथाशचे... तयार कपिे घरी आणनू आपल्या मापाचे करून घेऊन 

घालावेत तसां काहीसां. एखादी कववता प्रत्येकाला वेगळी कळते. 

त्यातल्या उत्कटतेची तीव्रता ज्याच्या त्याच्या सांवेदनशीलतेनसुार 

बदलते. तसे सवुवचारही प्रत्येकाला वेगळे कळतात आवण वेगळेच 

वळतात..!  

आपल्यातल्या ‘मी’च्या इयते्तनसुार बदलते आपल्याला 

उमगलेल्या सवुवचाराची इयत्ताही. कर्ी तो िोळे वदपवणारा वाटतो 

तर कर्ी हातातनू वनसटून जातो, कर्ी वखजवणारा वाटतो तर कर्ी 

थेट मनाच्या गाभार् यात झेपावतो.... समया उजळवतो. तेव्हा 

ग्लानीचा अांर्ार मावळून जातो आवण लख्ख उजाित ेआत...! 

 

पहाटपावलां : ३० एवप्रल २०१८ 
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जाग येतच िाही.. 

 

 एके वदवशी झोपेतनू जाग आल्यावर वकतीतरी वेळ 

रात्ीच्या स्वप्नाचा ताण जाणवत होता. चहा वपताना सहावजकच 

आम्ही स्वप्नाांववषयी बोलत रावहलो. भयांकर स्वप्नातनू जाग 

आल्यावर ‘अरे.. ह ेखरां नव्हतां.. स्वप्न होतां’ ह ेजाणवनू आपण 

ससु्कारा सोितो. ररलॅक्स होतो. त्या वदवशी बोलता बोलता वाटून 

गेलां खरांतर आपण जे प्रत्यि जगतोय, भोगतोय, अनभुवतोय तेही 

एक स्वप्न आह.े आपण एका दीघश स्वप्नाच्या गहुते हलेपाटत 

राहतोय. रीवाई ांि करून पनु्द्हा पनु्द्हा एकच स्वप्न पाहातोय. 

भावनाांचे तेच चढ-उतार अनभुवतोय...  

 मग कुठेतरी वाचलेली वचनी गरुू कन्द्फ्यवुशयसच्या 

स्वप्नाची गोष्ट आठवली.. त्याला आपण रु्फलपाखरू झालोय असां 

स्वप्न पितां. वकतीतरी वेळ तो त्या स्वप्नात रमनू जातो. या दीघश 

स्वप्नातनू जाग आल्यावर त्याला कळेनासां होतां की आपण 

रू्फलपाखरू झालो ह ेस्वप्न होतां की आता माणसू झालोय ह ेस्वप्न 

आह ेरू्फलपाखरू पाहात असलेलां?  

स्वप्न आवण वास्तव यातल्या अशा मनस्वी गुांत्यातनू आपण 

खरे कोण? असा प्रश्न वनमाशण होतो. वतकिे लि वेर्णारी ही गोष्ट 
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आह.े तत्त्वज्ञानातला हा सनातन प्रश्न. पण स्वप्न आवण जागतृीच्या 

सांर्ीकालात तो आपला बननू आपल्याला ववचार करायला 

लावतो. त्याचां प्रश्नपण अगदी आतनू भेिसावतां. त्या वदवशी वाटून 

गेलां की माझां नाव म्हणज ेकेवळ एक लेबल आह.े एका असण्याला 

वदलां गेलेलां. व्यवहारापरुतां. घाई गदीत कुठेही गळून पिेल असां. 

केव्हाही बदलता येईल असां... 

मलू जन्द्माला येतां. असांख्यातला एक जीव असतो तो. माणसू 

या प्रजातीतला. सामान्द्य. समारांभपवूशक त्याला नाव वदलां जातां. त्या 

नावानां हाक मारून मारून ते नाव म्हणजेच त ूअशी समजतू त्या 

जीवावर सवांगानां ठोकून ठोकून घट्ट बसवली जाते. त्याला त्या 

नावाशी जखिून ठेवण्याचा तो एक सवशसांमत ववर्ी असतो 

शतकानशुतके चालत आलेला. हा उत्सव अांगाांगात असा सांचारतो 

की वजवाला कळतांच नाही वरून काही ठोकून बसवलां जातांय असां. 

तेल मॉवलश करून, चोळून चोळून ते नाव अांगात मरुवलां जातां. 

अांगिी टोपिी वबनल्या वाळे घालनू सजवलां जातां. कुणीही यावां 

गालाला हात लावनू जावां. नाव मरुलांय ना पाहावां... हळू हळू नाव 

पालथां पिायला लागतां. घोिा घोिा करत राांगायला लागतां. उभां 

राहातां. चालायला लागतां. आपलां आपलां तोल सावरत बसतां. 

बोलायला लागतां. कानी कपाळी वबांबवलेलां ते नाव आपलां म्हणनू 

साांगायला लागतां. ‘ववर्ी’ची यशस्वी साांगता होते. ह ेनाव म्हणजेच 
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मी अशी त्याची पक्की श्रद्धा बननू जाते. स्वतःचा पररचय दतेाना 

प्रथम ते नाव येतां मग बाकी तपशील...  

आपण खरे कोण? हा प्रश्न पािणारा स्वप्न आवण जागतृी 

याांच्या मर्ला सांर्ीकाल मनाला दांश करत नाही तोपयंत ह ेनाव 

म्हणजेच मी असां वाटत राहातां. आवण हा भ्रम वजवांत असेपयंत अरे 

ह ेस्वप्न होतां ह ेकळेल अशी जाग येतच नाही..!  

 

पहाटपावलां : ७ मे २०१८ 
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ि झालेली भेट 

 

एक वचमणी आली एक दाणा घेतला उिून गेली... या 

बिबिगीतातली वचमणी दाणा घेऊन उिून जात.े.. पण एक वचमणी 

आली एक दाणा वदला उिून गेली... असा अनभुव दणेारी काही 

माणसां आपल्या आयषु्ट्यात येत असतात...  

अशा माणसाांपैकी ती एक... वतची ओळख वतच्या कववतेमळेु 

झाली. कववतासांग्रहातल्या वतच्या मेल आयिीवर मी वतला कववता 

आविल्याची मेल केली. वतचां उत्तर आलां. तेव्हा ती फ्रान्द्समर्े 

राहात होती. मेलवरच आमचा सांवाद सरुु झाला... आमचे ववचार 

जळुले. वतचां वाचन चाांगलां होतां. मखु्य म्हणज े वतला नसुतां 

जगण्याच्या पवलकिलां बरांच काही समजत होतां असां वतच्या 

बोलण्यावरून वाटायचां.  

वतकिलां सगळां सोिून अचानक ती भारतात, पणु्यातच 

राहायला आली तेव्हा आमची प्रत्यि भेट झाली. ओळख वाढली. 

परदशेात अनेक वष े रावहल्याचा वतच्या व्यवक्तत्वावर चाांगला 

पररणाम झाला होता. र्फार मनस्वी होती ती. मनःपतू जगायची. 

वतच्याशी सांवाद ही मेजवानी वाटायची. पण परेुशी ओळख होतेय 

तोपयंत अचानक ती कुठेतरी वनघनू गेली. वतथां वतनां स्वतःचां नाव 
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बदललां. अांतबाशय बदलण्याचा तो एक भाग होता म्हणे... मग 

आमचा सांपकश  तटुला. बरेच वदवस गेले. जगण्याच्या आपापल्या 

शैलीत आम्ही रमनू गेलो. दरूच्या प्रवासात एक-दोन वदवस शेजारी 

बसलेल्या व्यक्तीशी मैत्ी व्हावी तशी आमची मैत्ी. अल्पायषुी पण 

आगदी जवळची...  

एकेवदवशी अचानक वतची तीव्रतेनां आठवण झाली म्हणनू 

वतला मेल केली. अनपेवितपणे वतचां लगेच उत्तर आलां... ‘आता 

मी पॅरीसमर् े आह.े आठ-दहा वदवसाांनी पणु्याला येणार आह.े.’ 

अनेक वदवस काही सांपकश  नसताना मेलवर वतची अशी लगेच भेट 

झाली याचा आनांद वाटला. पांर्रा वदवसाांनी वतच्या पणु्यातल्या घरी 

र्फोन केला तर समजलां की ती आलीय पण वतला बरां नाहीए....  

काही वदवसाांनी परत र्फोन केला तर वतला हॉवस्पटलमर्े 

ठेवल्याचां समजलां. भेटायला जावसां वाटलां. जाण्यापवूी परत र्फोन 

केला तेव्हा ती कोमात असल्याचां समजलां. तरी भेटायला गेले. 

वतच ेनातेवाईक खोलीच्या बाहरे उभ ेहोते. त्याांना ववचारून आत 

गेले. वतच्या जवळ कुणी नव्हतां. एक मलुगा बेि नीट करत होता. 

कोमातल्या व्यक्तीला ऐकू येतां असां कुठेतरी वाचल्याचां आठवलां 

आवण वतच्या वमटलेल्या चेहर् याकिां पाहात म्हटलां, ‘मी आलीय 

तलुा भेटायला...’ त्या मलुानां प्रश्नाथशक नजरेनां माझ्याकिां पावहलां. 
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वतकिां लि न दतेा मी बाहरे पिले. कुणाशी काही न बोलता घरी 

आले... नांतर समजलां की ती आदल्या वदवशीच गेलेली होती..!  

अचानक आठवण येताच केवळ एका मेल-आयिीमळेु काही 

थाांगपत्ता नसलेल्या वतच्याशी पनु्द्हा सांवाद सरुू झाला होता... 

अांतबाशय बदलासाठी ती कुठे गेली होती? कसा झाला वतचा 

पररवतशन-प्रवास? याववषयी वतच्याकिून समजणार होतां. पण ती 

सांवाद-भेट झालीच नाही... एकही दाणा न दतेाच उिून गेली ती..! 

अचानक भेटी होण्यात.. वकां वा अशा वनसटून जाण्यात काही 

अदृश्य वनयोजन असत असेल का?  

 

पहाटपावलां : १४ मे २०१८ 
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पुिवााचि 

 

आपल्याला रांग.. रूप.. स्वभाव.. लकबी... सवश आई-

विलाांकिून वमळतां. इतकां च काय ववचार करण्याची शैलीही 

त्याांच्याकिून आपल्यात सांक्रवमत झालेली असते. यात आई-

विलाांइतकाच आपल्या भोवतीच्या सामावजक वस्थतीचा आवण 

ज्या काळात आपण जन्द्माला आलो त्या काळाचाही वाटा असतो. 

रूढ ववचार-पद्धती ओलाांिून सहसा ववचार केला जात नाही... 

आपल्या ववचाराांना ठराववक, रूढ पद्धतीनां ‘चालायची’ कशी 

सवय लागत ेते एका रेवनांग कोसशमरे् मजेशीर रीतीनां समजलां. सराांनी 

एक अगदी सोपां गवणत सोिवायला साांवगतलां. सगळयाांनी ते लगेच 

सोिवलां. मग त्याच र्फॉम्युशल्यानां सटुतील अशी आणखी चार-पाच 

गवणतां वदली गेली. तीही जरा आकिेमोि करून सगळयाांनी पटकन 

सोिवली. नांतरचां गवणत सोिवायला बराच वेळ लागायला 

लागला. र्फॉम्युशला मावहत झाला असला तरी आकिेमोि बरीच 

मोठी होत होती. पण एकानां पवहल्याइतकां  लगेच उत्तर वदलां. 

सगळयाांना त्याचां कौतकु वाटलां. त्याला ववचारलां गेलां की त्यानां 

कसां सोिवलां गवणत इतक्या लवकर? त्यानां कसां ते साांवगतलां... 

त्यानां र्फॉम्युशला वापरलाच नव्हता. र्फक्त दोन आकि्याांचा गणुाकार 
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केला होता...! उत्तर ऐकून सगळयाांना हस ूआलां. वाटलां, अरे खरांच 

की... वकती सार्ां होतां ह.े. आपण गरज नसताना उगीचच 

र्फॉम्युशल्यात अिकलो..! 

एकाच तर् हनेां सलग गवणतां सोिवत गेल्यावर लगेच 

सगळयाांना र्फॉम्युशल्याची सवय झाली. स्वतांत् ववचार करण्याची 

िमता ववसरून सगळी त्या साच्यात अिकली... रोजच्या 

जगण्यात आपलां असांच होतां. आपण बर् याच गोष्टी मागील 

पानावरून पढेु चाल ू ठेवतो. ठरलेल्या साच्यात ववचार करतो. 

माणसाांकिेही स्वतांत् व्यक्ती म्हणनू न बघता त्याांच्या भवूमकेतच 

बघतो. ररिावाले, दकुानदार, वॉचमन, भाजीवाल,े पोलीस... अशा 

सगळयाांना आपण त्या त्या वगाशत घालतो. त्याांच्याववषयी 

अनेकाांच्या अनभुवातनू आलेला एक सामावयक ग्रह करून घेतो. 

आवण त्याांच्याशी व्यवहार करताना या पवूशग्रहातनूच वागतो. माणसां 

समजनू घेताना पवूशग्रहाांच्या साच्यातनू बाहरे येऊन स्वतांत् ववचार 

केला तर माणसां नव्यानां कळतात. कववतेतल्या प्रवतमाांचा अथश 

आपण लाव ूत्यानसुार कववतेच्या आशयाचा पैस बदलत जातो. 

कववतेतल ेशब्द तेच असतात. तरी प्रत्येक वाचनात कववता वेगळी 

होऊन जात.े.. कववतेसारखी प्रत्येक व्यक्ती, घटना, समस्या पनु्द्हा 

पनु्द्हा वाचावी. असां स्व-तांत् ‘पनुवाशचन’ आपली समज सुांदर 

करणारां ठरू शकतां. 
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या सांदभाशत एका जनु्द्या वहांदी वचत्पटातला एक सीन 

आठवला.. त्यात सरुुवातीला गरीब नायक केळेवालीला केळयाचा 

दर ववचारतो. ती म्हणते, ‘आठ आणे िझन. सटुी हवी तर दोन 

आण्याला तीन.’ घासावघस करण्याच्या पववत्र्यात नायक म्हणतो, 

‘दो आन े के तीन..? ना बाबा.. तीन आन े के दो..’ केळेवाली 

म्हणत,े रु्फकटचा माल आह ेका? घ्यायची तर दोन आण्याला तीन 

घे. नाही तर चालायला लाग..’.. एक केळेवाली आवण वगर् हाईक 

याांच्यातला हा वटवपकल सांवाद. ‘घासावघस करावीच लागत.े../ 

वगर् हाईक भाव पािूनच मागणार...’ या पवूशग्रहातनू झालेला...! 

नायक वनघनू चालल्यावर वतच्या लिात येतां की ‘तीन आन ेके दो’ 

म्हणज ेजास्तच पैसे दतेोय हा. यिाच वदसतोय म्हणत ती त्याला 

परत बोलावते आवण म्हणते, तीन आन ेके दो पावहजे ना, घे. पण 

नायकाकिे प्रत्यिात पैसेच नसतात. वखशात पैसे नाहीत म्हणनू 

परत चाललेल्या नायकाला मग ती पैसे न घेताच दोन केळी दतेे. 

म्हणत,े पैसे द ेनांतर. गोंर्ळून तो म्हणतो, ‘पण मी पैसे वदलेच नाहीत 

तर?’ त्याच्याकिां प्रेमानां बघत ती म्हणत,े ‘मी समजेन माझ्या 

मलुानां खाल्ली’...  

र्फार वनरागस होत े आपापल्या भवूमकाांमर्नू बाहरे येऊन 

माणसू झालेल्या त्या दोघाांच्या चेहर् यावरचे भाव..!  

पाहाटपावलां : २१ मे २०१८  
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पॅकेज डील 

 

लेकाला अगदी हवी तशी नोकरी वमळाली म्हणनू ती खपू खशु 

होती. आता मलुी बघायला हरकत नाही ही उमेद वाढवणारी पढुची 

गोष्ट..! वतची ही खशुी साजरी करत आमचां चहा वपणां झालां. 

मनसोक्त गप्पा झाल्या. वतच्या दहेबोलीतनूही लेकाला मनाजोगी 

नोकरी वमळाल्याचा आनांद व्यक्त होत होता. भक्कम रकमेचां पॅकेज 

होतां. आता त्याना स्वतःचां घर घेता येणार होतां.. पाठोपाठ बर् याच 

गोष्टी सार्णार होत्या. बोलनू मन भरल्यावर ती घरी गेली... 

काही वदवसाांनी एका दकुानात ती पनु्द्हा भेटली. माझ्या मनात 

अजनू वतची खपू खशु असलेली तेव्हाची प्रवतमा होती. मी 

उत्साहानां पढुच्या प्रगतीबद्दल वतला ववचारलां तर काहीशा 

ववरजलेल्या स्वरात म्हणाली, अगां कसली प्रगती.. जरा बसनू 

बोलायला वेळ वमळत नाही त्याला. घरी असला तरी सारखा 

र्फोनवर वकां वा लॅपटॉपसमोर... आणखीही बरांच काही साांगत होती. 

थोिक्यात, घी दखेा लेवकन बिगा नही दखेा अशी वतची अवस्था 

झाली होती... मलुानां स्वीकारलेल्या ‘पॅकेज िील’मर्ला पगाराचा 

आकिा तेवढा वतनां पावहला होता. त्यासोबत असलेल्या इतर बाबी 

तेव्हा गौण वाटल्या होत्या. त्या प्रत्यि अनभुवताना त्याबद्दल 
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वतची कुरकुर सरुू झाल्यावर मलुानां वतला समजावलां, ‘अगां, एकदा 

नोकरी स्वीकारल्यावर पगाराबरोबर येणार् या जबाबदार् या, कष्ट, 

कां पनीचे वनयम..अटी सवश स्वीकारावांच लागतां. ‘पॅकेज िील’ आह े

ह.े..! ’  

वतला ते पटलां. पटवनू घ्यावांच लागलां. मग त्यावर वतचा 

ववचार होत रावहला. हळूहळू ते वतला अगदी आतनू उमगलां... 

आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या एकाच गोष्टीकिे पाहून 

आपण खशू होतो. त्या सोबत येणार् या इतर बाबी हळूहळू समोर 

येतात तेव्हा आपण भानावर येतो. पण ‘पॅकेज िील’ आपण 

स्वीकारलेलां असतां. काट्यावशवाय गलुाब नाही वमळत कर्ी..!  

ववचारपवूशक केलेला नोकरीतला बदल, नव्या घराची खरेदी, 

लग्न करून घरात आलेली सनू, वकां वा आयषु्ट्याचा जोिीदार... 

अशा बाबतीतले वनणशय आपण जाणीवपवूशक स्वीकारतो. कारण ती 

आपली वनवि असते. पण अनेक गोष्टी न मागता आपल्या 

वाट्याला आलेल्या असतात. आपण कुठल्या दशेात, गावात, 

घरात, कुणाच्या पोटी जन्द्माला यावां ह े आपल्या हातात नसतां. 

आपण जन्द्माला येतो आवण त्याबरोबर या सवश गोष्टी ठरून जातात. 

रांग-रूप, रक्ताची नाती, पररसर ह ेसगळां आपल्याला जन्द्मासोबत 

भेट वमळालेलां असतां... आपण स्माटश र्फोनवर नवनवीन सवुवर्ा 
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असलेले अ ॅप्स िाउनलोि करायला लागतो तेव्हा त्याबरोबर 

असलेल्या टम्सश-कां िीशन्द्स आपल्याला स्वीकाराव्याच लागतात. 

त्यावशवाय िाउनलोिची प्रवक्रयाच पणूश होत नाही. अ ॅप्सच्या 

सवुवर्ाांबरोबर आपण काय काय स्वीकारलांय त्याकिे आपण 

दलुशि करतो आवण सवुवर्ाांचा लाभ घेत राहतो. तसा जन्द्म नामक 

अ ॅपच्या सवुवर्ाांचा लाभ घ्यायचा मात् ‘अटी लाग’ू ह े लिात 

ठेवायचां..!  

पढुच्या आयषु्ट्यातही वाट्याला येणारी पररवस्थती, भेटणारी 

माणसां आपल्या वनविीची असतील असां नाही. या सगळयाकिेच 

एक ‘पॅकेज िील’ म्हणनू पाहता आलां तर तिजोि करणां हा पराभव 

वाटणार नाही..! 

 

पहाटपावलां- २८ मे २०१८ 
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समृद्ध तहाि... 

 

लहान मलुां हट्ट करून आपल्याला हवां ते वमळवतात. बोलता 

येत नसतां तेव्हाही हवां ते वमळेपयंत रिून गोंर्ळ घालतात. मग 

पालकही आपापल्या ऐपतीनसुार मलुाांचे हट्ट परुवत राहतात... 

इच्छा पणूश करणां ही जगण्याची मलूभतू प्रेरणाच झालेली असते. 

तहानां मलू स्वतःची शारररीक गरज भागवण्याच्या उपजत प्रेरणेतनू 

रितां. तेव्हा त्याची इच्छा ‘मलूभतू गरज’ या स्वरूपाची असते. वय 

वाढत जातां तसां या इच्छाांचां स्वरूप बदलत जातां- गांमत, आनांद, 

त्याच्याजवळ आह ेतसां मला हवां ही हाव, असांख्य लालसा, वकां वा 

कलोपासना, अध्यावत्मक उन्द्नती.... शारीररक गरज ते आवत्मक 

आनांद अशा अनेक छटा असलेल्या इच्छा जगण्याला वेगवेगळी 

विवतजां दाखवतात.. जगणां गवतमान करतात.. ! ‘स्वतःची इच्छा 

पणूश करणां’ हा परीघही वयाबरोबर ववस्तारत जातो. स्वतःच्या जागी 

मग हळूहळू जोिीदार, मलुां, आई-विील, भोवतीचा समाज.. असे 

ववववर् घटक या पररघात सामावायला लागतात...  

मात् इच्छापतूी ही प्रेरणा केवळ जगण्याला उभारी दऊेन 

बाजलूा होत नाही. ती त्वचेसारखी अांगाला वचकटून बसते. 

जखिून ठेवते. इतकी की तत्त्वज्ञानालाही वतची दखल घ्यावी 
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लागत.े त्यातनू त्यागपणूश भोगाच.े. कमशयोगाचे र्िे वशकवणारे 

मकु्तीचे तत्त्वज्ञान जन्द्माला येते. पण ते सामान्द्य माणसाांच्या पचनी 

पित नाही. ती इच्छाांच्या मागां र्ावतच राहतात. 

बहुताांश माणसाच्या सगळया इच्छा सामान्द्य, वरवरच्याच 

असतात. ध्यास पातळीवरची तीव्र इच्छा र्फार क्ववचत कुणी र्रतां. 

एखादा शास्त्रज्ञ, कलाकार, समाजसरु्ारक, सांशोर्क, तत्त्ववेत्ता... 

अशा महनीय व्यक्ती समाजाचां वचत्च बदलनू टाकत असतात. मात् 

अशी माणसां मोजकीच. समपशणाची गरज असलेल्या अशा महान 

इच्छाांचा आयषु्ट्यभर पाठपरुावा करणां बहुतेकाांना जमत नाही. मग 

अनेकाांच्या अनेक इच्छा अपरु् या राहतात...! त्याांच्या पाठोपाठ 

येणारां असमार्ान, पराभवाची भावना.. दःुख.. विप्रेशन.. यामळुां 

आयषु्ट्य नासनू जातां..! ह ेटाळायचां तर लहानपणापासनूच हवां तेव्हा 

हवां ते वमळण्याची सवय मलुाांना अस ूनये. शक्य असनूही काही 

वेळा योग्य सांस्कार व्हावेत म्हणनू जाणीवपवूशक मलुाांचे हट्ट परुवणां 

टाळावां. अपरु् या इच्छाांचां व्यवस्थापन त्याांना करता यायला हवां... 

अभावात जगणार् याांचां आयषु्ट्य त्याांना समजनू घेता यायला हवां.. 

मात् इच्छाांचां व्यवस्थापन इच्छाांवर बांर्न घालनूच करता येईल 

असां नाही. दृवष्टकोन बदलनू एकदम य ूटनशही घेता येईल... अपरु् या 

इच्छाांचा कसलाही बाऊ न करता ‘Not failure but low aim 
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is crime’ या भवूमकेतनू खशुाल स्वप्नां पाहावीत. मोठमोठ्या 

इच्छा र्राव्यात. त्याांच्या पतूशतेसाठी रोज नवी ऊजाश घेऊन 

प्रयत्नशील राहावां... गाऊन, नाचनू, अवभनय करून बघायचाय, 

वहमालय पाहायचाय, जगप्रवास करायचाय, पॅराग्लायविांग... 

स्कुबािायवव्हांग अनभुवायचांय... काय काय करायचांय ते 

आठवताना पार विवतजाला वभिलेल्या वदसाव्यात आपल्या 

इच्छा..! भलेही त्या अपरु् या राहातील. पण स्वप्नां पाहण्यात 

करुपणा कशाला? आयषु्ट्य हरतर् हनेां समदृ्ध करण्याची इच्छा 

बाळगण्याचां र्ैयश बाळगावां, विवतजापयंत पसरलेल्या आपल्या 

इच्छाांकिे पाहून अवभमानानां म्हणता यावां, वकती ववशाल... वकती 

समदृ्ध आह ेमाझी तहान..! 

  

 पहाटपावलां – ४ जनू २०१८ 
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असेही ्ेह्ाि... 

 

स्वतःबरोबर दसुर् याांचां जगणां अवर्क सखुकारक करण्याचे 

बरेच मागश आपल्या हातात असतात. जगण्याशी थेट सांबांर् 

असलेले रक्तदान... अवयवदान... दहेदान ह ेत्यापैकी काही उदात्त 

मागश..! याववषयी व्यवक्तगत, सामावजक पातळीवर वेगवेगळया 

माध्यमाांमर्नू प्रबोर्न केले जात.े त्याचे महत्त्व पटवनू वदले जात.े 

त्याववषयीची भीती, गैरसमज दरू केले जातात. याबाबत आता 

बरीच जगरुकता वनमाशण झाली आह.े काही लोक मतृ्यनुांतर आपला 

दहे वैद्यकीय अभ्यासासाठी वदला जावा अशी नोंद मतृ्यपुत्ात 

करून ठेवतात. अवयवदानाची इच्छाही काहीजण नोंदवनू ठेवतात. 

त्याांच्या माघारी बर् याचदा त्याांची इच्छा पणूशही केली जात.े. रक्तदान 

तर कारणप्रसांगाने पषु्ट्कळजण करतात..!  

कर्ीकर्ी अगदी नतमस्तक व्हावां अशा या सांदभाशतल्या 

बातम्या वाचायला, ऐकायला वमळतात... ‘अपघातात आपला 

तरूण मलुगा दगावल्याचां खचवणारां दःुख पचवनू त्याच्या आई-

वविलाांनी त्याचे सवुस्थतीतले अवयव गरज ू रुग्णाांना दणे्याची 

तत्परता दाखवली...’, ‘एक मरू घातलेलां र्िर्ितां हृदय घेऊन 

एक रुग्ण्वावहका गदी कापत सदुृढ हृदयाच्या प्रतीिेत असलेल्या 
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दसुर् या रुग्णापयंत वेळेवर पोहोचली आवण त्या रुग्णाला जीवदान 

वमळालां.’ इत्यादी... गरज वनमाशण झाल्यावर वविलाांनी मलुाला, 

भावानां भावाला... वकिनी वदल्याच्या घटनाही घित असतात. 

प्रत्यि अवयवदानाच्या या घटनाांववषयी आपण ऐकतो तेव्हा त्या 

व्यक्तींचां आपल्याला कौतकु वाटतां. दरु्शर आजार.. त्यावरचे असे 

गुांतागुांतीचे उपचार या सांदभाशतल्या घटना दरुून ऐकताना 

कथेसारख्या वाटतात.  

पण आपण स्वतः अशा एखाद्या अनभुवातनू जातो तेव्हा 

त्यातल्या बारीकसारीक अिचणी आवण वेदना आतनू कळतात... 

त्या अांतमुशख करतात. मग त्याांना सामोरां जायचां बळ आतनूच 

उगवतां. एकदा काही उपचारादरम्यान मला सलाईनच्या 

अनभुवातनू जावां लागलां. सलाईनसाठी आय. व्ही. लावताना 

नसशला बराच वेळ शीरच सापित नव्हती. शीर सापिेपयंत ती इथे 

वतथ े टोचत रावहली... असां आता आणखी वकती वेळा सोसावां 

लागणार या कल्पनेनां मला रिू कोसळलां. त्यापेिा उपचारच नको 

म्हणनू मी अिून बसल्यावर िॉक्टराांनी समजावलां आवण अनभुवी 

नसशकिून ते काम करवनू घेतलां. मी वतच ेमनापासनू आभार मानले. 

सगळां वस्थरस्थावर झाल्यावर मनात आलां की वजचे आपण आभार 

मानल े ती नसशही सरुुवातीला चकुलीच असेल. सरुुवातीला 

सगळयाच वशकाव ूअसणार. प्रत्यि अनभुवातनूच त्या वशकणार. 
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त्यातनूच त्याांना त्या त्या गोष्टीतलां प्राववण्य प्राप्त होणार... मतृ्यनुांतर 

ववद्याथ्यांना वशकण्यासाठी दहेदान करतात. आपण वजवांतपणी 

थोिा त्ास सहन करून त्याांना वशकायची सांर्ी द्यायला काय हरकत 

आह?े िॉक्टरही वेगवेगळया प्रकृतीर्माशच्या रुग्णाांवर उपचार 

करण्यातनू वशकत असतात. उपचार घेताना असेही ‘दहेदान’ करता 

येईल असा ववचार आपण केला तर?..  

उपचारादरम्यान होणारा असा त्ास नाइलाजानां सहन करणां 

वकां वा छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी तक्रार करत राहून स्वास्थ्य 

घालवणां यापेिा मी ‘असेही दहेदान’ करता येईल असा ववचार 

करून पावहला. त्यातनू मला वेगळां बळ वमळालां. आपण उपचार 

घेतोय ही भवूमकाच बदलनू गेली. मग उपचारादरम्यान अनेकदा 

वेदना झाल्या तरी त्याांचा त्ास झाला नाही..! 

 

पहाटपावलां – ११ जनू २०१८ 
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अभावाचे असणे 

 

 एके वदवशी सकाळी बागेत वशरताच वपवळया नाजकू 

पाकळयाांचा सुांदर सिा पिलेला वदसला. सहज वर लि गेलां तर 

शेजारी शेजारी उभी असलेली दोन झािां छोट्या छोट्या वपवळया 

चेंिूसारख्या र्फळाांनी लगिलेली वदसली. मांद सगुांर् दरवळत 

होता... जागीच थाांबनू मी बरोबर आलेल्या मैवत्णीचां त्या 

झािाांवरच्या र्फळाांकिे लि वेर्लां. तर ती म्हणाली, ‘अगां ही र्फळां 

नाहीत. कदांबाची रु्फलां आहते. त्याच्याच पाकळया पिल्यायत 

या..’ मी पाहातच रावहले त्या झािाांकिे. कदांब नाव ऐकताच 

नेहमीची बाग एकदम वेगळी वाटायला लागली. या विृाशी 

असलेलां कृष्ट्णलीलाांचां नातां आठवलां आवण िणार्ाशत मन 

गोपींसमवेत कुठां कुठां जाऊन आलां. गांमतच वाटली... विृाचां 

केवळ नाव कळताच मन नावाच्या अदृश्य इांवरयापढेु वकतीतरी 

कृष्ट्णलीला दृश्यमान झाल्या..!  

ज्ञानेंवरयाांना कळणार् या शब्द, स्पशश, रस, रूप, गांर् यापैकी 

कोणतीही वमती अशा आठवणींना असत नाही. तरी प्रत्यिाहूनही 

त्या उत्कट अस ू शकतात..! अांगावर शहारे.. िोळयात पाणी 

आणतात. हृदयात आनांद तरांग उमटवतात. इांवरयसांवेद्य असां 
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प्रत्यिात काही नसनू असण्याचा वजवांत पररणाम करणार् या या 

‘अभावा’चा िवणक अनभुव घेतल्यावर याला भारतीय तत्त्वज्ञानात 

ववश्वरचनेतील मलूभतू ‘पदाथाश’चा दजाश का वदला असेल ते काहीसां 

उमगल्यासारखां वाटलां. 

अवस्तत्वात असलेल्या वस्तवूवश्वाच्या गराि्यात आपण दहेाने 

वावरत असतो. पण मन आपल्या सोबत असतांच असां नाही. ते 

कर्ी काल-परवाच्या वकां वा त्याहूनही मागच्या भतूकाळात तर 

कर्ी उद्या-परवाच्या वकां वा त्याहूनही पढुच्या भववष्ट्यकाळात 

हलेपाटत असतां. बाहरे एक दृश्य खेळ आवण आत एक वेगळाच 

अदृश्य खेळ चाल ू असतो. आपल्या असण्याचा वकती भाग 

वतशमानात, प्रत्यिात उपवस्थत असतो आवण वकती भाग भतू-

भववष्ट्याच्या कल्पनाांमरे्.. ‘अभावाां’मर्े रमलेला असतो याचा 

वहशोब केला तर आपण थक्क होऊन जाऊ. जगण्याच्या वगाशत 

हजेरी घेतली जात े तेव्हा हजर म्हणनू आपण हात वर केलेला 

असतो. पण स्वतःला बाकावर बसवनू आपण िणािणाला वतथनू 

पळ काढत असतो...! 

अभावातनू भावरूपात साकारलेली आणखी एक सवशव्यापी 

कल्पना म्हणजे सगणु ईश्वर... ही कल्पना जनमानसात कशी रुजली 

असेल? आर्ी तकश  केला गेला की ह ेसवश दृश्य ववश्व अवस्तत्वात 
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आह े त्या अथी याचा वनमाशता कुणीतरी असला पावहज.े हा 

कुणीतरी म्हणजेच ईश्वर. पण तो कसा असेल? ही वजज्ञासा 

प्रज्ञावांताांना गप्प बस ूदईेना. प्रयत्नाांती ज्याांना तो उमगल्यासारखा 

वाटला त्याांनी त्याचां वनगुशण.. वनराकार.. शनू्द्य... नेती नेती.. असां 

वणशन केलां. म्हणज े काही नाहीच. केवळ अभाव..! मग या 

उमगलेल्या सत्याची प्रवचती यावी म्हणनू त्या काही नसण्यालाच 

ते शरण गेले. त्यालाच प्राथशना केली की या ववश्वरूपाचा मोहक 

मखुवटा बाजलूा कर आवण आम्हाला तझुे दशशन द.े.! प्राथशना 

करण्यासाठी योजला गेलेला हा ‘त’ू म्हणजेच भाषेत अवतरलेला 

ईश्वर..! अभावाचे असणे ईश्वर झाले.. सांताांसाठी ववठ्ठल झाले..! 

तकुाराम महाराजाांनी आपल्या अभांगात म्हटलांय, ‘शनू्द्य वनरसवून 

रावहल ेवनमशळ / ते वदस ेकेवळ ववटेवरी..!’  

 

पहाटपावलां – १८ जनू २०१८ 
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पररवताि 

 

 बर् याच वषांनी आम्ही पवूी राहात होतो त्या भागात गेलो 

होतो. सहजच आमच्या जनु्द्या घराच्या शोर्ाथश नजर वभरवभरली. 

पण ते घर, वतथले शेजारी, त्या घराकिे जाणारा रस्ता, वतथला 

ओळखीचा पररसर, रोज जाता-येता ज्याांची वस्थत्यांतरां अनभुवली 

ती झािां.... काहीच वतथां वदसलां नाही. आम्ही राहात होतो तो हाच 

भाग असां म्हणायला त्या भागाच्या नावाखेरीज काहीच वतथां 

रावहलेलां नव्हतां. सगळां झपाट्यानां बदलतांय ह े मावहती असलां 

आवण प्रत्यि तसा अनभुवही येत असला तरी त्या वदवशी अनेक 

वष ंवास्तव्य असलेलां आपलां घर... पररसर काहीच वतथे नसण्याचा 

अनभुव अस्वस्थ करून गेला... ‘You cannot step into the 

same river twice...’ या ग्रीक तत्त्वज्ञ हरेावक्लटसच्या 

ववर्ानाचा प्रत्यय आल्यासारखां वाटलां िणभर...  

 अखांि पररवतशन हा वनसगाशचा वनयमच आह.े त्यानसुार 

सतत सगळां बदलत असतांच. पण हा बदल एका खोलीतनू दसुर् या 

खोलीत जाण्याइतका स्पष्ट असत नाही. प्रत्येक बदलाची गती, 

वदशा आवण मयाशदा ठरलेली असते. कळीचां एकदम रू्फल होत 

नाही... आतल्या ऊजेचां बोट र्रून रू्फल होण्याच्या वदशेनां ती 
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उलगित राहाते. ह े उलगिणां प्रत्येक िणीच चाल ू असतां.. पण 

रु्फलण्याचा प्रत्येक िण आपण अनभुव ूशकत नाही... एका सांपकृ्त 

िणी कळीचां पणूश रु्फलात रूपाांतर होतां. मग हळूहळू सकुत जाणां.. 

गळून पिणां.. नांतर पनु्द्हा रुजणां.. उगवणां.. रु्फलणां.. अशी आवतशनां 

चाल ूराहतात. आपण पररवतशनाचे ह ेटप्पेच र्फक्त अनभुवतो. पण 

वनयत गतीन ेपररवतशन-प्रवक्रया अखांिपणे चालचू आह ेह ेएखाद्या 

प्रज्ञावांतालाच जाणवतां...!  

 या सांदभाशत ववचार करताना जाणवलां की पररवतशन सरळ 

एका वदशेनां होत नाही. पणूश वाढीनांतर र् हासाच्या उलट वदशेनां आवण 

पनु्द्हा वनमाशणाच्या वदशेनां पररवतशनाची आवतशनां होताहते.. वनसगाशत 

असांख्य प्रजातींचे ज े नमनेू एकदा तयार झाले त्याच्या आवतृ्त्या 

पनु्द्हा पनु्द्हा होत रावहल्या. कालौघात काही प्रजाती नष्ट झाल्या. 

काही नवीनही वनमाशण होत असतील. माणसाच्याही आवतृ्त्याच 

वनमाशण होत रावहल्या. एक प्रजाती म्हणनू तो अवर्क उन्द्नत स्तरावर 

गेलेला वदसत नाही. त्याच्या शरीर-रचनेसह राग लोभ द्वषे प्रेम 

करूणा... सगळां अनादी कालापासनू होतां तसांच आजही आह.े 

उत्पत्ती-वस्थती-लय या पातळीवरचां पररवतशन वनसगश-वनयमाांनसुार 

होत असतां. बरेच भौवतक बदल माणसू घिवनू आणत असतो. पण 

माणसूपणाच्या उन्द्नतीसाठी आवश्यक अशा आांतररक पररवतशनाचां 

काय? नैसवगशक रीत्या ते आपोआप होत नाही. त्यासाठी माणसाला 
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स्वतःशीच सतत सांघषश करावा लागतो.. सांपणूश जीवसषृ्टीत माणसू 

ही एकमेव अशी प्रजाती आह े की वतच्यात चाांगलां-वाईट 

कळण्याची िमता आह.े त्यामळेु श्रेयस काय आह,े ते कसां प्राप्त 

करायचां ते माणसाला कळू शकतां. त्यासाठी आांतररक पररवतशन 

व्हायला हवां हहेी त्याला कळतां, पण वळत मात् नाही. हीच 

माणसाची सवाशत मोठी शोकाांवतका आह.े.! 

मानव-वनवमशतीच्या प्रोग्रॅवमांगमरे् अशी कोणती मेख असेल की 

माणसाला सारां काही ‘कळावां’ पण सहजी ‘वळू’ मात् नय?े 

   

पहाटपावलां- २५ जनू २०१८ 
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आम्ही खेळतोय..! 

 

पहाट झाली की वकलवबलाट सरुू होतो. पाखरां घरट्याबाहरे 

पितात तशी सांध्याकाळ झाली की कॉलनीतली लहान मलुां 

त्याांच्या आया-दायाांबरोबर बाहरे पितात. अगदी लहान किेवर, 

जरा मोठी तीन चाकी सायकलवर. त्याहून मोठी लपाछपी वकां वा 

बॅट-बॉलने खेळत असतात. बाहरे, लाांब जाऊ न शकणार् या 

वयस्कर बायका कॉलनीतच रे्फर् या मारत असतात. त्याांचां लि 

असतां या मलुाांकिे. त्याांचा खेळ बघणां, जाता येता त्याांच्याशी 

बोलणां हा त्याांचा ववरांगळुा असतो. दमल्या की बसतात बाकावर 

एकमेकींशी बोलत... 

एकदा चार पाच वषांची मलुां खेळता खेळता जोरजोरात 

भाांिायला लागली. आवाज वाढला. मारामारीपयंत वेळ गेली. 

शेजारून रे्फर् या मारत असलेल्या एका आजींचां त्याांच्याकिे लि 

गेलां. त्या त्याांना म्हणाल्या, ‘अरे, काय चाललांय? भाांिू नका बरां..’ 

आजींचा आवाज ऐकून त्यातला एक मलुगा कपाळावर आठ्या 

घालत आजींकिे पाहात म्हणाला, “का पण? आम्ही खेळतोय..!’ 

मलुाचा एकूण आववभाशव बघनू आजी गप्प रावहल्या. ‘चाल ू द े

खेळ’ म्हणत त्याांनी त्याांचां वर्फरणां सरुू केलां. हल्ली लहान मलुांही 
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वकती उद्धट बोलतात ना... त्या पटुपटुल्या. मग त्या वदवशी गप्पाांना 

हाच ववषय वमळाला..  

वर्फरणां सांपवनू सगळया आपापल्या घरी गेल्या. त्या आजींच्या 

मनातनू ‘का पण..?’ म्हणणारा मलुगा गेला नव्हता. टी. व्ही. 

मावलकाांची वेळ झालेली. रोजच्या सारख्या त्या टी. व्ही.समोर 

बसल्या तरी ‘आम्ही खेळतोय..’ ह ेशब्द त्याांना आठवत रावहल.े 

राहून राहून त्याांच्या मनात येत होतां भाांिणां, मारामारी हा कसला 

खेळ?.. इतक्यात घरातनू सनेुचा मोठ्यानां ओरिण्याचा आवाज 

आला. तीन-चार मवहन्द्याांचा नात ूरित होता आवण सनू त्याच्यावर 

ओरित होती. आर्ीच अस्वस्थ असलेल्या आजींना सनेुचां 

ओरिणां ऐकून गलबलायला झालां. त्या ववचवलत झाल्या. त्याांना 

आत जावसां वाटलां. पण त्याांनी स्वतःला रोखलां. जागच्या हलल्या 

नाहीत. टी.व्हीत मन रमवण्याचा प्रयत्न करत रावहल्या. पण लि 

आतल्या आवाजाांकिे होतां... थोि्या वेळानां सनेुचा लािात 

बोलल्याचा आवाज आला. नात ू रितच होता. पण आजी जरा 

सावरल्या. त्याांना एकदम त्या मलुाच्या ‘आम्ही खेळतोय..’ या 

शब्दाांचा वेगळाच अथश जाणवला.. त्याांना वाटलां, मलू रितांय.. 

आई ओरितेय.. मग लािात बोलतेय.. माय-लेकराांचा हा खेळच 

तर चाललाय... या ववचारासरशी त्याांना हस ूआलां. चाल ूद ेखेळ 

असां मनात म्हणत त्या मावलका बघण्यात रमनू गेल्या... 
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पण मनाच्या स्क्रीनवर त्या पाहात होत्या लहानपणापासनू 

वेळोवेळी कुणाकुणाशी झालेली भाांिणां, रुसवे-रु्फगवे, अबोले, 

मनःस्ताप... आजही आठवनू अस्वस्थ करणार् या अशा वकतीतरी 

घटना म्हणज ेत्या त्या वेळचे वेगवेगळे खेळच होत.े. आपण त्याांना 

खरी भाांिणां मानत रावहलो. दखुावत रावहलो आतनू. ‘आम्ही 

खेळतोय..’ ह ेतेव्हाच समजलां असतां तर वकती वेगळां झालां असतां 

स्मवृत-वचत्..! अस ू द.े आत्ता तर त्या आठवणींना खेळ म्हणता 

येईल..! त्याांना मजा वाटली. त्या सखुावल्या. त्या मलुाचा उद्धट 

वाटलेला चेहरा त्याांना एकदम वनरागस वाटायला लागला...! 

 

पहाटपावलां – २ जलुै २०१८ 
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चौकटी... 

 

पेन न उचलता, रेषेवरून रेष न नेता एक चौकोन आवण त्यात 

रु्फली काढायची. अनेकाांना मावहती असलेलां ह ेएक सार्ां कोिां. 

खपू प्रयत्न केले तरी सहजी सटुत नाही. ह ेकोिां कसां सोिवायचां 

त्याचा एक वव्हिीओ एकदा पाहायला वमळाला. त्यात एकानां ह े

सहज सोिवनू दाखवलां होतां. ते पाहताना कोिां सहज का सटुत 

नाही ते लिात आलां. आपण कोि्याचा ववचार वदलेल्या 

वनयमाांच्या चौकटीत राहून करत राहतो. चौकटीच्या बाहरे पिायचां 

नाही असां कुणी साांवगतलेलां नसतां तरी आपण आतच घटुमळत 

राहातो. प्रश्न सोिवायचा असेल तर प्रश्नाची चौकट ओलाांिायला 

हवी... चौकटीसांदभाशत अशा तर् हचेे ववचार बर् याच वेळा माांिले 

जातात. त्या त्या सांदभाशत त्याांचे महत्त्व आहचे. वेगळां काही 

वमळवायचां असेल, गरुर्फटलेपणातनू सटुायचां असेल तर चौकटींचे 

बांर्न झगुारावे लागतेच...  

छायावचत् काढताांना मात् मला चौकटींचे वेगळेच दशशन झाले. 

त्याांचे वेगवेगळे आयाम जाणवले. र्फोनवशवाय घि्याळ, रेविओ, 

कॅलेंिर... अशा सवश गरजा भागवणार् या मोबाईलन ेकॅमेराही हातात 

आणनू ठेवला. आवण सगळे छायावचत्कार झाले..! मलाही तो नाद 
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लागला. छायावचत् काढता काढता त्यावेळची प्रवक्रया जाणव ू

लागली. चौकटींची वेगवेगळी रूपां वदस ूलागली. असीम आकाश.. 

अथाांग समरु.. सषृ्टीची वनत्यनतून रूपां पाहताांना आपण लगेच 

कॅमेरा सरसावतो. भराभर छायावचत्ां वटपली जातात. तेव्हा नजरेनां 

वनविलेल्या ‘चौकटी’ दृश्यां नसुती वटपनू घेत नाहीत. त्या आसरा 

दतेात त्याांना. अथश दतेात. त्याांच्यातलां सौंदयश अर्ोरेवखत करतात. 

आवण यच्चयावतातनू वेगळां काढून त्याांना त्याांचां स्वतांत् अवस्तत्व 

बहाल करतात. ममतेनां कवेत घेतात आवण त्याांना त्याांचां नाव दऊेन 

त्याांच्यावरचा असीमाचा भार अलगद उतरवनू ठेवतात..! 

छायावचत् काढलां जातां तेव्हा नजरेनां वनविलेल्या 

दृश्याांशाभोवती चौकटी आपल्या असण्याचा बाांर् घालतात आवण 

विवतजासारख्या उभ्या राहतात दृश्याांच्या सीमेवर त्याांना अबावर्त 

राखण्यासाठी. त्या असतात वतथ ेपण वदसत नाहीत. ववसवजशत होत 

राहतात दृश्याांमध्ये..! छायावचत्ाांच्या चौकटी नजरेनां वटपलेले 

माणसाांचे चेहरेच नसुते साांभाळत नाहीत. आठवणींचे असांख्य 

अनबुांर्ही जतन करून ठेवतात आवण जसेच्या तसे परत करतात 

पाहणार् याला प्रत्येक वेळी..!  

पानाांच्या कुवशत ववसावलेल्या प्राजक्ताच्या रु्फलाांचां छायावचत् 

ती गळायच्या आत वरच्यावर वटपलां जातां तेव्हा चौकटींनी 
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वशतार्फीनां रोखनू र्रलेला असतो पाना-रु्फलाांचा ववयोग..! 

वटपलेल्या रु्फलाांच्या पाकळयाांची शभु्रता कोमेज ू नये, दठेातली 

केशरी पहाट मावळू नय े आवण कायम साजरा होत राहावा पणूश 

उमललेला िण म्हणनू त्या सतत गस्त घालत राहतात 

त्याच्याभोवती..! पानाच्या टोकावरून ओघळणार् या पावसाच्या 

थरथरत्या थेंबाला चौकटी वचरांजीव करू शकत नाहीत. पण 

तत्परतेनां वटपनू वतथल्या वतथे त्या सावरतात त्याला. वजवात जीव 

असेपयंत थोपवनू र्रतात त्याांचे पतन..! आरपार होऊ दतेात 

उन्द्हाचे कविसे आवण इांरर्नचू्या शक्यतेसह त्याांना बहाल करतात 

दीघाशयषु्ट्य...! 

छायावचत्ाांच्या ‘पालक’ चौकटींनी लिात आणनू वदलां की 

घराच्या, सामावजक वनयमाांच्या वकां वा एखाद्या समस्येच्या चौकटी 

केवळ बांर्नकारकच असतात असां नाही. आमच्यासारख्या त्या 

बहुआयामीही अस ूशकतात..!! 

 

पहाटपावलां- ९ जलुै २०१८ 
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डी-कोडींग 

 

टेवलग्रावर्फक रान्द्सर्फर.. हा पवूीचा तातिीनां पैसे पाठवण्याचा 

मागश होता. बॅ ांकेच्या एका शाखेतनू दसुर् या शाखेला तार केली 

जायची. त्यात साांकेवतक भाषेत वकती रक्कम कोणत्या खात्यात 

जमा करायची ह े वलवहलेलां असायचां (कोिींग). त्यासाठी 

साांकेवतक भाषा आवण त्याचा अथश वदललेां एक पसु्तक असायचां. 

तार आली की या पसु्तकाच्या आर्ाराने साांकेवतक भाषेचा अथश 

लावनू (िी-कोिींग) त्यानसुार खात्यात पैसे जमा केले जायचे. 

कोिींग - िीकोिींग मर्े काही गिबि झाली तर मोठाच घोटाळा 

व्हायचा..! पण काळजीपवूशक काम केलां तर असे घोटाळे टाळणां 

शक्य असतां. 

मात् आपल्या रोजच्या सहज सांवादात बोलण्याचे चकुीचे 

अथश लावले जाऊ शकतात आवण त्यातनू कर्ी कर्ी वनस्तरता न 

येण्यासारख े घोटाळे होतात... कारण आपण सतत वापरत 

असलेली आपली अख्खी भाषाच साांकेवतक आह.े ताांब्या हा शब्द 

ताांब्या या वस्तचूा वनदशशक आह ेह ेकेवळ सांकेताने ठरले. ताांब्या 

या वस्तचूा ताांब्या या उच्चाराशी काहीही तावकश क सांबांर् नाही. 

एकेक करत ठरले गेलेले अस ेसवश सांकेत वमळून भाषा तयार झाली. 
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जन्द्माला आल्यावर सतत ऐकून ऐकून ह े सांकेत आपोआप 

आत्मसात होतात. मात् ठरलेले सांकेत शब्दाांमरे् बाांर्नू ठेवलेले 

नसतात. भाषा प्रवाही असते. काळाबरोबर ती बदलत असते. ह े

बदलही सहज स्वीकारले जातात. आपण बोलत-ऐकत असतो 

तेव्हा आतल्या आत वबनचकू कोिींग – िीकोिींग चाल ूअसतां. 

त्यामळेु बरेच व्यवहार सरुळीतपणे चालतात. पण कर्ी कर्ी 

आपण बोलतो ते दसुर् यापयंत अपेवित अथाशनां पोचत नाही. मग 

गैरसमज होतात. ‘मला असां म्हणायचां नव्हतां’ ह ेपटवनू दतेा दतेा 

परेुवाट होत.े भाषेच्या साांकेवतक आवण लववचक स्वरूपामळेु 

एखाद्याच्या बोलण्याचा सोयीचा अथश लावणे, ववपयाशस करणे 

शक्य होते. भाषा-वापरातल्या कोिींग - िीकोिींग मर् े असे 

घोटाळे बरेचदा होतात.  

भाषेचां हचे स्वरूप सावहत्यवनवमशतीला पोषक ठरतां. लेखक 

आपलां कल्पनाववश्व शब्दाांमर्नू सािात िोळयाांसमोर उभां करू 

शकतो. दीघश काल स्मरणात राहतील अशा व्यक्तीरेखा साकारू 

शकतो... इतर कोणत्याही सावहत्य-प्रकारापेिा कववता-लेखनात 

भाषेच्या सामथ्याशचा पररपणूश वापर केला जातो. रोजच्या 

व्यवहारातल्या भाषेतल्या शब्दाांना कवी आपल्या भावनाांचे अस्तर 

लावतो, ठरलेले सांकेत ओलाांिून त्याांना आपले अथश दतेो आवण 

रचतो कववतेचा व्यहू. मर्ल्या ररकाम्या जागाांमरे् पेरून ठेवतो 
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आशयाची उत्कटता आवण शब्दाांच्या माांिणीत झांकारत ठेवतो 

नादसौंदयश... आस्वाद-प्रवक्रयेत रवसक जेव्हा कववतेचा व्यहू भेदत 

आत वशरतो तेव्हा कवीने ररकाम्या जागेत पेरलेला आशय त्याच्या 

मनात उगव ूलागतो. शब्दाांमरे् झांकारत ठेवलेलां नादसौंदयश त्याला 

ऐकू येऊ लागतां. कववता वलवहताना कवीमनात उमटलेले शहारे 

सांवेदनशील रवसकापयंत तरांगत येतात... ये हृदयीचे ते हृदयी जात.े. 

मात् जसेच्या तसे नाही. या ‘िी-कोिींग’ प्रवक्रयेत ती कववता 

कवीची रावहलेली नसत.े रवसकाची झालेली असते. पण यामळुां 

काहीच ‘घोटाळा’ होत नाही. उलट ते कववतेचां यश असतां. एका 

कववतेपोटी नव्या कववतेचा जन्द्म झालेला असतो..!  

 

पहाटपावलां – १६.७.२०१८ 
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‘आडोिा’साठी राबणारे हात 

 

एखाद्या रांगमांचासारखी जमीन आपल्याजागी वस्थर असते. 

वतच्या ओटीत अलगद एक बीज येऊन पितां. वतला कळत नाही 

कुणाच्या चोचीतनू ते पिलांय. ती ववचारत नाही त्याचां नाव गाव... 

सामावनू घेते उदरात... बीजाच्या हाका ऐकून इकिून वतकिून पाणी 

येतां. गरजेनसुार ऊन.. वारा.. आवण सवशसािी आकाशही िोकावतां. 

बीज रुज ूलागतां. खालचा अांर्ार असय झाला की मातीतनू बाहरे 

िोकाव ूलागतां. प्रकाश वदसताच आतल्या ऊजेला पानां रु्फटतात. 

दठे वाढत जातां. त्याचा छोटासा बुांर्ा होऊ लागतो. पानां रु्फटता 

रु्फटता दठेाांच्या खाली िहाळी तयार होत.े एके वदवशी हळूच 

पानाअिून कळी िोकावते. ओळखीचां हसत.े लाल-केशरी रांग 

दरवळतो वातावरणात. कदशळ तरारत.े..! अशी उगवनू आलेली ती 

एकटी नसत े रांगमांचावर. रानही उगवत असतां वतला वबलगनू. 

इमारतीच्या आिोशाला ह े नाट्य आपसकु घितां. वकत्येकजण 

जवळून जात येत असतात. पण कुणाला याचा थाांगपत्ताही नसतो... 

आपण कुण्या नाटकातली भवूमका वनभावतोय ह े घिलेल्या 

नाट्यातल्या पात्ाांनाही ठाऊक नसतां..! 
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 आकाशात वभरवभरणारां एक पाखरू अचानक खाली 

झेपावतां. त्याला माहीत नसतां कदशळीच्या जन्द्मापवूीचां नाट्य. ते 

सहज येऊन बसतां वतच्या एका िहाळीवर. ववचारत नाही वतचां नाव 

गाव.. उघि्यावरच बहरलेल्या त्या झिुुपाच्या पानाांच्या आत आत 

जाऊन आिोसा शोर्तां. ववसावतां िणभर. मग इवल्या चोचीनां 

इवले पांख घासतां. वतथल्या वतथांच उिून पाहतां जरासां. आवण 

वकलवबलत उिून जातां..! त्याला थाांगपत्ताही नसतो की 

आपल्याला िणभर आिोसा वमळावा म्हणनू घिलांय एवढां 

सगळां..!  

 माणसाांच्या जगातही असां घित असतां. कर्ीकर्ी आपण 

त्याच त्या वदनचयेत नवी ऊजाश भरता यावी म्हणनू दरू अनोळखी 

प्रदशेात रीपला वनघतो. जाता-येताचां रेल्वेचां वतकीट ररझवश केलेलां 

असतां. रेल्व ेआली की आपण चढतो. सामान लागतां. प्रवास सरुू 

होतो. हुश्श करेपयंत चहा समोर येतो. चहा वपतावपता वखिकीतनू 

बाहरेचां र्ावतां जग बघण्यात रमनू जातो.. जेवणाची वेळ झाल्याचां 

लिात यायच्या आत जेवणाची ऑिशर घ्यायला मलुगा येतो. 

बसल्याजागी हवां ते जेवण वमळतां... आपण मकु्कामाच्या वदशेनां 

र्ावत असतो आवण आत सवश घरातल्यासारखां चाललेलां असतां. 

काही तासात मकु्कामाचां वठकाण येताच झिुुपात आिोसा शोर्नू 
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‘तयार’ होऊन उिून जाणार् या पाखरासारखे आपण खाली 

उतरतो... 

 आपल्याला काही तासाांसाठी असा ‘आिोसा’ दऊेन 

शेकिो मैल दरूच्या गावी नेऊन पोचवलां जातां यामागे केवढां 

वनयोजन असेल याचा ववचारही आपल्या मनात येत नाही. 

सगळीकिे आपण पैसे मोजलेले असतात. आवण ह ेसगळां आपण 

गहृीत र्रलेलां असतां. पण ववचार करत रेल्वेचा शोर् लागला या 

टप्प्यापयंत मागे गेलां तर या सगळयामाग ेकेवढी यांत्णा केव्हापासून 

राबतेय ह े लिात येऊ शकतां. यातलां काहीच आपसकु, केवळ 

आपल्यासाठी घिलेलां नसतां. पण ह े घिलेलां आह े म्हणनू 

आपल्याला काही तासाांसाठी ‘आिोसा’ वमळू शकतो ह ेववसरलां 

जातां...  

काही िण, काही तास, काही वष ं आपल्याला ‘आिोसा’ 

वमळावा म्हणनू कुठे कुठे कोण कोण राबत असेल याचा 

आपल्याला थाांगपत्ताही नसतो..!  

 

पहाटपावलां- २३.७.२०१८ 
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एक अिाम मैत्र 

 

रवववारची सटु्टी म्हणनू मी वनवाांत होते. आरामात चहा 

वपतावपता पेपर वाचत होत.े तेवढ्यात दारावर थापा पिलेल्या ऐकू 

आल्या. बेल असनू दार कोण वाजवतांय असा ववचार करत बाहरे 

आले. दार उघिलां तर शेजारच्या इमारतीतला पाच वषांचा नीरज 

दारात उभा. चेहरा रुसलेला. र्ावत चार वजणे चढून आलेला वदसत 

होता. दार उघिताच त्यानां घाईत ववचारलां, ‘काका आहते?’ मी 

म्हटलां, ‘नाही रे, बाहरे गेलेत.’ काका नाहीत म्हटल्यावर म्हणाला, 

‘त्याांना साांगा की त्याांचा वमत् आला होता म्हणनू’ आवण वहरमसुनू 

आल्यापावली परत वनघाला. मी म्हटलां, अरे थाांब की. काय काम 

होतां काकाांकिे? तसा जरा घटुमळला आवण म्हणाला, ‘आईचां नाव 

साांगायचांय..’ म्हटलां, का? काय केलां आईनां? तर म्हणाला, ‘ती 

मला दोरा घेऊ दते नाहीए..’ मी आणखी काही म्हणायच्या आत 

तो पळाला... मी पाहातच रावहल.े त्याच्या असां येण्याची मला 

गांमत वाटली. मनात आलां, याला दोरा कशाला हवा असेल? 

आवण आई का घेऊ दते नसेल? त्यापेिा गांमत वाटली ती याची 

की घरातच वकां वा शेजारी कुणाकिे न जाता ही गोष्ट साांगण्यासाठी 

त्याला दसुर् या वबवल्िांगमर्ल्या काकाांकिेच यावसां का वाटलां 



108 

 

असेल? मी त्याच्या समोर होते. पण त्याला माझाही भरोसा वाटला 

नाही...! काय म्हणता येईल काकाांशी असलेल्या त्याच्या या 

‘मैत्ी’ला? कोणत्या ववश्वासानां आला असेल तो..? बराच वेळ तो 

मनात घटुमळत रावहला.  

या गोष्टीला बरीच वष ं झाली. तरी त्या गोि रुसलेल्या 

चेहर् यासह अर्नु मर्नू तो आठवत रावहला. आम्ही जागा 

बदलली. मग काहीच सांपकश  रावहला नाही. अवलकिे काही 

वदवसाांपवूी एक स्नेही आजारी असल्याचां समजलां म्हणनू त्याांना 

भेटायला एका हॉवस्पटलमर्े गेलो. वतथां पवहल्याांदाच जात 

असल्यामळुां हॉवस्पटलच्या आवारात आम्ही शोर्क नजरेनां वर्फरत 

होतो. तेवढ्यात मागनू ‘काका’ अशी हाक कानावर आली. आम्ही 

मागां वळून पावहलां तर एक उांच, रुबाबदार मलुगा आमच्याकिे 

चालत येताना वदसला. जवळ येऊन म्हणाला काका, ‘ओळखलांत 

का मला? मी नीरज.’ आम्ही ओळखलांच नव्हतां. कसां 

ओळखणार? वकतीतरी वषांनी भेटला होता तो. मर्ल्या वषांमर्े 

काय काय घिलां काहीच मावहती नव्हतां. बोलताना समजलां की तो 

िॉक्टर झालाय. आवण त्याच हॉवस्पटलमर्े प्रॅवक्टस करतोय.. 

इतकी जनुी वजवलग ओळख वनघाल्यावर आमचां त्या 

हॉवस्पटलमर्लां काम सोपां झालां. वतथनू बाहरे पिताना न राहवनू 
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मी ती जनुी आठवण काढली. सगळयाांनाच गांमत वाटून हस ूआलां. 

भेटू पनु्द्हा म्हणत आम्ही एकमेकाांचा वनरोप घेतला. 

लहानपणची त्याची ती भेट आवण आता इतक्या वषांनी 

झालेली भेट यात र्फक्त वषांचां अांतर नव्हतां. तेव्हा त्याला छोटासा 

आर्ार हवा होता. आवण आत्ता त्यानां आम्हाला छोटासा आर्ार 

वदला होता. वयातलां अांतर गौण ठरवणारां एक अनाम मैत् अबावर्त 

रावहल्याची खणू म्हणनू ही भेटही आमच्या हृद्य आठवणींमर्े 

सावमल झाली...! 

 

पहाटपावलां : ३०.७.२०१८ 
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सूयाास्ताचं आकर्ाण 

 

एका कायशक्रमाच्या वनवमत्तानां आम्ही गहुागरला गेलो होतो. 

कायशक्रम आटोपताच सांध्याकाळी समरुवकनार् यावर गेलो. मखु्य 

कायशक्रमापेिा समरुाचां आकषशण जास्त होतां सगळयाांनाच. रोज 

नेमानां उगवनू मावळणार् या सयूाशचां मावळणां समरुवकनारी बसनू 

पाहणां हा एक नयनरम्य सोहळा असतो. आपलां तेज आवरून घेत 

तो वदमाखात खाली उतरू लागतो तेव्हा त्याच्या बदलणार् या 

रांगछटा न्द्याहाळताना भान हरपनू जातां.. आम्ही सगळे बोलणां 

थाांबवनू ते दृश्य अवनवमष नेत्ाांनी पाहात होतो. नजर न हलवता एका 

मैवत्णीनां उत्स्रू्फतशपणे ‘मावळत्या वदनकरा अघ्यश तजु जोिुनी दोन्द्ही 

करा..’ ह ेगाणां म्हणायला सरुुवात केली. या अथशपणूश स्वराशयाची 

पाश्वशभमूी वमळताच त्या दृश्याला गवहरेपण आलां. समरु अखांि 

रोरावत होता. लाटा वकनार् यावर येऊन परतत होत्या. पण 

सगळयाचां लि बिुणार् या सयूाशकिां होतां. कुणीतरी साद 

घातल्यासारखा तो झपाट्यानां खाली उतरायला लागला. बघता 

बघता त्याचा केशरी रांग लाल होत गेला आवण िोळयाांसमोर तो 

बिुताना वदसला. काही िण लालसर उजेि रेंगाळला. मग तोही 
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नाहीसा झाला. तेव्हा आम्ही भानावर आलो. परतलो. 

स्मतृीपटलावर ते पणूश वचत् कोरलां गेलां..!  

ह ेदृश्य तसां र्फार दवुमशळ नाही. पण परत परत त्याची भलू पित 

राहाते. प्रत्येक वेळी ते वततक्याच उत्कटपणे व्याकूळ करतां. आवण 

स्मतृीकोषात जमा होतां...! वकनार् यावरून वदसणार् या सयूाशस्ताचां 

एवढां आकषशण का वाटत असेल? ववचार करताना कुठे कुठे 

पावहलेल े सयूाशस्त आठवले. वाटलां की समरु कोणताही असो 

त्याचा ऐल वकनाराच र्फक्त अनभुव ूशकतो आपण. गजशना करत 

लाटाांचां दरूवरून र्ावत येणां आवण वकनार् याशी पोचण्यापवूीच 

ववरून जाणां अनभुवताना प्रत्येक वेळी वेगळाच अथश लागतो या 

खेळाचा. कर्ी वाटतां लाटा म्हणज े नतृ्य करत आवेगानां र्ावत 

येणार् या गोपी आहते. आवण वकनारा म्हणजे त्याांना साद घालणारा 

कृष्ट्ण..! त्या कर्ीच्या र्ावतायत पण त्याांना भेटतच नाहीए कृष्ट्ण-

वकनारा... हाच वकनारा कर्ी तटस्थ वनरीिक वाटतो तर कर्ी 

पहारा दणेारा रिक वाटतो. कर्ी तहानलेला तर कर्ी सांपकृ्त 

वाटतो... आपल्या प्रत्येक भावावस्थेला साजेसां रूप घेणार् या ऐल 

वकनार् याची सोबत वाटते...!  

पैल वकनारा इतका पैल असतो की तो कर्ीच वदसत नाही. 

पण वकती सुांदर असतां ते न वदसणां. सगळां एकाकार झालेलां. समरु 
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कुठे सांपला आवण आकाश कुठे सरुू झालां ह े समजतच नाही. 

आपण अवाक्  होऊन पाहात राहातो त्या अथाांगाकिे. मात् 

कर्ीकर्ी ही अनाकलनीयता अस्वस्थ करत.े समरुाची गाज गढू 

वाटायला लागत.े आजबुाजचू्या गदीतही पैल वकनार् याचां न वदसणां 

अनभुवत आपण आपल्या कोषात वशरतो. भोवतीच्या उजेिाचां 

लख्खपण कोमेज ू लागतां. अांतमुशख मनाला सयूश उतरणीला 

लागल्याची वचन्द्हां जाणव ूलागतात. सयूाशस्ताचा िण जवळ येऊ 

लागतो. सयूाशस्त होतो... आवण त्या िणार्ाशत वदसतो समरु आवण 

आकाशाच्या मध्यसीमेवर अखांि पहारा दते असलेला पैल 

वकनारा..! र्न्द्य झाल्यासारखां वाटतां..!  

सयूाशस्त पाहण्याच्या आकषशणाच्या पोटात पैल वकनार् याच्या 

दशशनाची ही असोशीच दिलेली असेल का? 

 

पहाटपावलां- ६.८.२०१८ 
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पाचवीतले न्वस- 

 

मी तेव्हा पाचवीत होत.े सातारला आजी-आजोबाांकिे 

वशकायला आले होत.े आमचा चौसोपी वािा होता. माग े बाग 

होती. त्यात आांबा र्फणस पेरू वचकू अशी र्फळझािां आवण गलुाब 

मोगरा अबोली कोराांटी तगर.. अशी रु्फलझािां होती. एक मोठां 

औदुांबराचां झािही होतां. त्याच्या खाली छोटसां दत्ताचां दऊेळ होतां... 

आम्ही वाि्यातली मलुां वािाभर, बागेत लपाछपी खेळायचो. 

तेव्हा लपायला दवेळाचा उपयोग व्हायचा. शेजारच्या वाि्यातली 

मलुांही मर्ल्या वभांतीवरून उि्या मारून खेळायला यायची. 

वाि्यात एक ववहीर होती. त्यात भरपरू पाणी असायचां. आमच्या 

घरात मोठ्या लाकिी पेट्या, मोठमोठे ताांब्याचे हांिे, वपतळी 

घांगाळां, सुांदर आवण आता दवुमशळ वाटतील असे वेगवेगळया 

आकाराांचे कां दील, वेगवेगळया रांगाांचे निी कोरलेले काचेचे सट... 

असां काय काय होतां. त्याचां तेव्हा काही अप्रपु वाटायचां नाही. पण 

माझ्या खेळातही अशी सगळी छोटी भाांिी होती. अजनू लिात 

रावहलाय तो खेळातला छोटा पलांग आवण त्याच्या आकाराची 

मोत्याची मच्छरदाणी..! आता आठवताना जाणवतांय की वािा 
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म्हणज ेकेवढां वैभव होतां... पण त्या समदृ्धीची चव तेव्हा कळली 

नव्हती...!  

वाि्यातली पाच-सहा मलुां वमळून एकदा आम्ही घरी साांगनू 

बागेत खेळायला गेलो. थोि्याच वेळात आम्हाला वतथे कां टाळा 

आला. मग कुणीतरी टुम काढली की आपण ‘चार वभांती’वर 

(सातार् यातलां िोंगरावरचां वर्फरण्याचां वठकाण) जाऊ. ठरलां आवण 

लगेच गेलोही. िोंगरावर चढायला सरुुवात करण्यापवूी 

आमच्यातल्या लहान मलुाांना चढायला जमणार नाही म्हणनू एका 

झािाखाली बसवलां आवण आम्ही ‘मोठे’ बागित वर गेलो. वतथां 

बराच वेळ वर्फरलो. खपू मजा आली... एकदम लिात आलां, 

अांर्ार पिायला लागलाय. मग खाली उतरलो. झािाखाली 

बसवलेल्या लहानाांना घेतलां आवण घरी गेलो. तोपयंत चाांगलाच 

उशीर झाला होता. घरची सगळी काळजीत पिलेली. आम्ही घरी 

जाताच प्रश्न सरुू झाले ‘उशीर का झाला? कुठे गेला होतात?’ खरां 

साांगणां भाग होतां. ऐकून सगळे चाांगलेच सांतापले. आम्हाला 

सपाटून मार बसला. सगळया मजेचां खोबरां झालां...! पण आता ही 

उनाि आठवणही त्या वदवसाांना वनरगसतेची समदृ्धी बहाल 

करणारी वाटते आह.े  
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वतथ ेमी एकच वषश रावहले. एका वषाशसाठी आर्ीची चाांगली 

शाळा सोिून म्यनुसीपालटीच्या शाळेत वशकण्याचां कुणालाच 

काही वाटलां नाही. माकांचाही काही प्रश्न उद्भवला नाही. पास झाले 

एवढां परेुसां होतां. वशिणाच्या दृष्टीनां या वषाशत माझ्यात काहीच 

र्फरक पिला नाही. पण आता अप्रपु वाटेल अशा वकतीतरी गोष्टी 

मी त्या वषाशत अनभुवल्या. त्यामळेु शाळेच्या इतर वषांपेिा 

वाि्याच्या सहवासातलां पाचवीचां ते वषश सांस्मरणीय झालां. आता 

तो वािा.. वतथलां काहीच रावहलेलां नाही. पण आठवताांना तेव्हाचां 

सगळां दरुावल्यामळेु असेल बहुर्ा अवर्कच वैभवशाली वाटतां 

आह.े खरां तर आताच्या तलूनेत तेव्हा वकतीतरी गोष्टींचा अभाव 

होता. पण तोही कर्ी खपुला नाही. न वैभवाचा रुबाब वाटला न 

अभावाांचां वैषम्य..! असेल त्यात मौज करण्याचे वनरागस वदवस 

होत ेते..! 

 

पहाटपावलां- १३ ८ २०१८ 
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गुड न्यूज 

 

गेले दोन-तीन वदवस सांततर्ार पाऊस पितोय. रस्ते 

वाहतायत. झािां वनथळतायत. घराांवर साचलेलां पाणी पन्द्हाळीतनू 

वठबकतांय थेंब थेंब खाली उभ्या असलेल्या गािीवर. त्याचा 

आवाज लि वेर्नू घेतोय. गािीच्या बांद काचाांवरून पाण्याचे थेंब 

ओघळतायत. गािीचा आरसा बाहरे आह.े त्यावरही थेंबाांचा 

पाठवशवणीचा खेळ चाललाय. आर्ीचे थेंब ओघळून दसुरे थेंब 

पिण्याच्या िणार्ाशत बाहरेचे दृश्य िोकावतेय आरशात. ससु्नात 

भवतालाला मोह आवरत नाहीए स्वतःला वनरखण्याचा. प्रत्येक 

मध्यांतरात स्वतःचां वेगळां रूप पाहून तो उत्रु्फल्ल झालाय अगदी...  

वातावरणातला तोच उत्साह ओांजळीत भरून घेऊन सकाळी 

सकाळी आनांदानां वनथळत ‘गिु न्द्यजू...’ म्हणतच ती घरी आली. 

‘अरे वा.. सुांदर सकाळी काय सुांदर बातमी आणलीयस ? मी 

अर्ीरपणे ववचारलां. ‘ओळख ओळख..’ वतचा मिू, एकूण 

आववभाशव पाहून ती भलतीच खशुीत असल्याचां जाणवत होतां. 

बर् याच शक्यता लिात घेऊन एकेक ववचारत गेले. वतची मान नाही 

नाही म्हणत रावहली.. शेवटी न राहवनू म्हटलां, ‘साांग बाई आता.. 

वकती ताणशील उत्सकुता..’ तशी हसत म्हणाली, ‘अगां, काही 
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नाही... आपण भेटलो हीच गिु न्द्यजू..!’ वतच्या उत्तेवजत मिूमरे् 

सावमल होत म्हटलां, हा हा... खरांच की. ही पण गिु न्द्यजूच आह.े 

चाांगलां वाटायला आणखी दसुरां काही कशाला घिायला हवां. 

वकती वदवसाांनी भेटलो आपण. चला आता.. आपण आपली भेट 

सेवलब्रेट करू...’ ओव्याच्या पानाांची गरमागरम भजी आवण 

र्फक्कि चहा असा खास पावसाळी बेत केला आवण आम्ही 

आमच्या भेटीचा आनांद साजरा केला. बर् याच वदवसाांच्या 

रावहलेल्या गप्पा झाल्या. एकदम वतला सकाळच्या कामाांची 

आठवण झाली. ‘येते परत’ म्हणत ती उठली आवण वनघनूही गेली. 

वतच्या उत्साहानां वनथळत येण्याचा दरवळ घरभर पसरलेला 

रावहला. कामां भराभर हातावेगळी करून मी बाहरेच्या खोलीत 

आले. मस्त मिूमरे् खणू घालनू ठेवलेलां पसु्तक वाचायला घेतलां. 

बरेच वदवस वाचनाला ग्रीप येत नव्हती. आताही तसांच झालां. लि 

सारखां वखिकीतनू बाहरे जात होतां. बाहरेची उत्रु्फल्ल वहरवाई 

पसु्तकात िोकां  घाल ूदते नव्हती...  

वाटलां बाहरे बघत नसुतां बसनू राहावां. पावसाचा खेळ 

अनभुवावा... आपल्याच तांरीत स्तब्र् बसनू रावहल.े इतक्यात एक 

जोराची सर आली. पाऊस थाांबलेला पाहून हळूच नजर चकुवनू 

आलेलां ऊन आल्यापावली माग े वर्फरलां. जाता जाता त्यानां 

साचलेल्या पाण्यात िोकावलां. पण जातानाचां त्याचां पाठमोरां 
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प्रवतवबांब नजरेलाही वटपता आलां नाही. साचलेल्या पाण्यानां 

उन्द्हाचा पदर सोिून वदला आवण आवेगात कोसळणार् या 

पावसाच्या सरींचां वदलखलुास स्वागत केलां. मी वखिकीतनू 

अवनवमष पाहात रावहल ेतो अद ्भतु खेळ.. एका लयदार आवेगात 

कोसळणार् या त्या पावसाच्या सरी खालच्या सांपकृ्त पाण्याला 

स्पशशताच आतनू थरथरती पारदशी पाणरु्फलां उगवनू येत होती 

आवण आनांद उर्ळत िणार्ाशत ववरघळूनही जात होती. त्या मोहक 

पाणरु्फलाांची उघिवमट पाहताना मला सकाळी सकाळी आनांदानां 

वनथळत ‘गिु न्द्यजू’ घेऊन घरी आलेल्या मैवत्णीच्या रु्फलपांखी 

िोळयाांची आठवण झाली..! 

  

पहाटपावलां- २०.८.२०१८ 
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चंद्र आनण निळा पक्षी 

 

चांर-चाांदण्याांचा लवाजमा घेऊन रात् परतत होती. हळूच वतचां 

बोट सोिून हट्टी मलुासारखा चांर एका उांच िौलदार झािाच्या 

शेंि्यावरच्या पानाांमरे् लपनू बसला. रात्ीच्या हाकाांना न जमुानता 

तो वतथांच खेळत रावहला. रात्पाळी सांपत आली होती. वतला 

जायलाच हवां होतां. त्याला सोिून ती वनघनू गेली. पहाटेची पाळी 

सरुू झाली. चांर पानाांआिून पाहात होता आपापल्या घरट्याबाहरे 

पिलेल्या पक्षयाांची.. माणसाांची लगबग... सयूोदयाच्या आत 

त्याला वनघावां लागणार होतां. तोपयंत तो भोवतीची मजा पाहात 

होता... 

माझ्या रोजच्या जाण्या-येण्याच्या वाटेवरच िावीकिल्या 

ग्राउांिवर होतां ते झाि. वतथनू जाताना माझां हमखास लि जायचां 

त्या झािाकिे. तसांच त्याही वदवशी गेलां. मावळायचां ववसरून 

झािावरच रावहलेला, खाली िोकावनू पाहणारा चांर वदसला. मी 

ओळखीचां हसणार तेवढ्यात एक वनळा पिी आकाशातनू झेपावत 

आला आवण झािातल्या त्या चांराच्या शेजारीच येऊन बसला..! 

वनळया आकाशाच्या पाश्वशभमूीवर वहरव्या पानाांनी गच्च भरलेल्या 

झािावर चांर आवण शेजारी वनळा पिी... केव्हाही नाहीसां होऊ 
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शकेल असां ते अनपुम्य दृश्य िावीकिे वळालेली मान न हलवता 

रस्त्यातनू चालता चालता मी वनरखत रावहले. वाटलां, त्या स्वगीय 

सौंदयाशला मी मानवांदना दते ेआह.े.!!  

ववलिण आनांदाच्या अनभुवाचां गारुि मनावर होतां. तशीच 

चालत रावहल.े वळसा घेऊन ग्राऊां िवर गेले. वतथनू पनु्द्हा झािाकिे 

पावहलां. वनळा पिी उिून गेला होता. चांरही वदसेनासा झाला 

होता... त्याांच्या दवुमशळ यतुीची वाताश कुणालाही समजली नाही. 

त्याांना स्वतःलाही नाही. माझ्या मनःपटलावर उमटलेलां ते दृश्य 

ववरून जाऊ नये म्हणनू मी र्रून ठेव ूपाहात होत.े आतलां ते दृश्य 

पनु्द्हा पाहताना वाटलां, चांर तर दरू आकाशात होता. झेपावत 

आलेला वनळा पिीही त्याच्या रोजच्या सवयीनां वतथां येऊन िणभर 

बसला असेल... मलाच वदसला चांर झािात असल्यासारखा आवण 

तो वनळा पिी त्याच्या शेजारी येऊन बसल्यासारखा..! अद ्भतु 

वाटलेलां ते दृश्य म्हणज ेमाझ्याच मनाची वनवमशती होती..! काही 

िणाांचा तो दृश्याभास आवण मनातल्या मनात वदलेली मानवांदना.. 

सयूोदयाच्या लख्ख उजेिात र्कु्यासारखां ववरून गेलां सारां... मात् 

मी अनभुवलेला आनांद स्मतृीत दरवळत रावहला... सयूोदय, 

सयूाशस्त, विवतज, इांरर्नषु्ट्य, ग्रहण... वनसगाशतली अशी वकत्येक 

‘सौंदयशस्थळां’ म्हणज ेदृश्याभासच तर असतात. आपल्या वववशष्ठ 

स्थानामळेु दरुून साजर् या वदसणार् या िोंगराप्रमाणे नजरेला ह े
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सगळां सुांदर वदसतां. ववज्ञानानां त्यामागचां तथ्य साांवगतलां तरी त्या 

‘घटनाां’पासनू आपण इतके दरू असतो की त्याांचां सौंदयश अबावर्त 

राहातां... ह ेसौंदयश सवांना वदस ूशकतां. ते सगळयाांचां असतां. मात् 

झािावरच्या चांराजवळ येऊन बसलेला वनळा पिी ही र्फक्त मी 

अनभुवलेली घटना आह.े त्याचा मला झालेला आनांद र्फक्त माझा 

आह.े  

प्रत्येकाच्या मनात कुठे न कुठे.. कर्ी न कर्ी अनभुवलेला 

र्फक्त त्याचा असा आनांद कोरलेला असेल. त्याचां असां झाि.. त्यात 

ववसावलेला चांर आवण त्याच्या जवळ येऊन बसलेला वनळा पिी 

त्याला माझ्यासारखा आनांद दऊेन गेलेला असेल...! 

 

पहाटपावलां- २७.८.२०१८ 
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‘तुळसमाय’ 

 

लोकसावहत्य म्हणज े असांख्य दवुमशळ गोष्टींचा खवजनाच..! 

कोणत्याही सांस्कृतीचा अभ्यास करायचा तर त्यासाठी हा खवजना 

लटुता यायला हवा. कोणतांही शीषशक नसलेल्या आवण कुठेही 

वनमाशत्याचां नाव नसलेल्या लोकसावहत्यात एका पणूश समाजाचां 

पवूशसांवचत दिलेलां असतां. त्याचा अभ्यास आपल्याला वेगळयाच 

वातावरणात घेऊन जातो. त्यातली लोकगीतां तर ववशेषच मनस्वी 

वाटतात. बरेच वदवसाांपवूी कुठेतरी ऐकलेल्या ‘तळुसमाय वहांिू 

नको गां रानात / ये माझ्या घरी जागा दते ेअांगणात’ या दोन ओळी 

चालीसह मनात रेंगाळत रावहल्या ते यामळुांच. कळायला तशा 

सोप्याच आहते. तरी ही तळुसमाय म्हणजे आपण पजूनीय मानतो 

तीच तळुशी की या प्रवतमेखाली आणखी कुणी असेल? रानात वहांिू 

नको असां वतला कोण म्हणत असेल? माझ्या घरी ये तलुा माझ्या 

अांगणात जागा दते े असां म्हणताना वतच्या मनात काय भावना 

असतील? या दोन ओळीतल्या शब्दाांच्या मागनू आणखी कुठपयंत 

जाता येईल? ववचार करताना जाणवलां की कुण्या अज्ञात स्त्रीच्या 

या ओळी... वतच्या मनातला नेमका भाव कळायला काही मागश 

नाही. पण ‘वहांिू नको गां रानात’ असां म्हणत ‘तळुसमाय’ला 
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आपल्या घरी बोलावणार् या या स्त्रीचां मन नक्कीच मोठां असेल..! 

या ववचारापाठोपाठ जाताना घिलेल्या एका प्रसांगाची आठवण 

झाली...  

लाांबच्या ओळखीच्या एक बाई अभ्यासासाठी पणु्यात 

आलेल्या होत्या. एकट्याच राहात होत्या. त्याांच्याववषयी ऐकलां 

तेव्हा कौतकु वाटलां. एकदा त्याांचा र्फोन आला ‘राहात्या जागेत 

पाण्याची र्फार अिचण आह.े दसुरी जागा बघतेय...’ त्याांना म्हटलां 

जागा वमळेपयंत या आमच्या घरी. दसुर् याच वदवशी त्या जागा 

सोिून सवश सामानासह आमच्या घरी आल्या. आम्हाला ह े

अनपेवित होतां. रोज लागणार् या आवश्यक तेवढ्याच गोष्टी घेऊन 

त्या येतील असां वाटलां होतां. पण घरी आल्यावर स्वागत करणां भाग 

होतां. सदुवैानां शेजार् याांचा फ्लॅट ररकामा होता. त्याांना ववचारून 

सामान वतथां ठेवलां. आवण त्या आमच्याकिां राहायला लागल्या... 

बोलण्यातनू लिात आलां की त्या दसुरी जागा बघतच नव्हत्या. 

जागा वमळालीच आह ेअशा स्वस्थतेत होत्या. ह ेलिात आल्यावर 

दोन तीन वदवसातच माझे पेशन्द्स सांपले. वागण्यातनू माझी नाराजी 

व्यक्त व्हायला लागली. शेवटी स्पष्टच बोलावां लागलां. प्रत्यिात 

त्याांनी जागा सोिलेलीच नव्हती. आमच्याकिे अवर्क काळ सोय 

होत नाही म्हटल्यावर त्या सामान घेऊन परत गेल्या...! 
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त्या राहात होत्या तेव्हा वचिवचि होत होती. पण गेल्यावर 

मनापासनू हुश्श झालां नाही. दरुून एक ववदषुी म्हणनू आदर वाटत 

होता पण जवळ आल्यावर मात् त्या ववदषुीपणाचा पररचय करून 

घेतला गेला नाही. ते तेव्हा गौण ठरलां होतां. त्याांना जागा कुठे 

वमळेल.. म्हणजे त्या घरातनू कर्ी जातील ह े अवर्क महत्त्वाचां 

होतां..! त्या वनघनू गेल्यावर ह ेजाणवनू वाईट वाटण्याला काहीच 

अथश नव्हता... ‘वहांिू नको गां रानात’ असां म्हणत ‘तळुसमाय’ला 

आपल्या घरी बोलावणार् या त्या अनाम स्त्रीचा ववचार करताना या 

आठवणीनां मला पनु्द्हा खोलवर अस्वस्थ केलां..!  

 

पहाटपावलां : ३.९.२०१८ 
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सॉरी म्हणण्याचा धडा 

 

 ‘अवलकिेच एक पसु्तक वाचलां..’ असां म्हणण्याच्या 

जागी आता ‘अवलकिेच एक वव्हिीओ पावहला’ असां म्हणता येऊ 

लागलां आह.े सोशल मीवियावर अांतमुशख करणारे काही 

वव्हिीओज सहज पाहायला वमळतात. ‘सॉरी’ नावाची अगदी 

लहान वर्फल्म असलेला वव्हिीओ त्यापैकीच एक..  

यामरे् दोन छोट्या मलुींना घेऊन विील मॉलमर् े गेलेत. 

छोटीचा मोठीला र्क्का लागतो. विील वतला ‘सॉरी म्हणायला 

साांगतात. पण चकूुन तर लागला म्हणनू ती सॉरी म्हणत नाही. 

र्फरशीवर लोळण घेऊन आरिाओरिा करत.े विील वतला पनु्द्हा 

पनु्द्हा सॉरी म्हणायला साांगतात. ह ेपाहून बघणारे म्हणतात, ‘एक 

थोबािीत ठेवनू द्या.. ऐकत नाही म्हणजे काय?..’ पण विील वतला 

उचलनू उभी करतात आवण पनु्द्हा समजावतात. सॉरी म्हणणां इतकां  

अवघि नाहीए असां म्हणत सॉरीचा उच्चार करून दाखवतात... 

शेवटी ती एक दीघश श्वास सोित े आवण बवहणीकिे वळून सॉरी 

म्हणत.े बहीण आभार मानते. इतक्यात मोबाइलवर बोलत एक बाई 

भराभरा चालत येते आवण छोटीला र्िकून पढेु वनघनू जात.े छोटी 

म्हणत,े ‘बघा.. ती तशीच गेली. वतनां सॉरी म्हणायला हवां.’  
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खरांच होतां ते. विील त्या बाईजवळ जातात आवण वतला सॉरी 

म्हणायला साांगतात. बोलण्यात व्यत्यय आला म्हणनू ती वचिते 

पण मग नाइलाजानां म्हटल्यासारखां सॉरी म्हणत.े विील म्हणतात, 

‘मला नाही तमु्ही माझ्या मलुीला सॉरी म्हणायला हवां..’ चकूुन 

लागलां त्याचा एवढा काय इश्य ूकरायचा म्हणनू सॉरी न म्हणता ती 

वाद घालत राहाते. प्रकरण मॉलच्या मॅनेजरपयंत जातां. पण 

मॅनेजरचांही ती ऐकत नाही. मॅनेजर पोलीसाांना बोलावनू घेतो. 

पोलीस वतला बेि्या घालनू नेऊ लागतात तेव्हा छोटी पढेु येते 

आवण त्या बाईला म्हणत,े ‘सॉरी म्हणणां इतकां  अवघि नाहीए. 

मला विलाांनी वशकवलांय..’ कसां ते साांगत ती सॉरी म्हणनू 

दाखवते. वतचा वनरागस भाव पाहून त्या बाईचा आतापयंतचा 

सगळा ताठा गळून पितो. वतला गवहवरून येतां. ती छोटीला सॉरी 

म्हणत.े तेव्हा, ‘असदू,े मला मावहतीए चकूुन र्क्का लागला’ असां 

म्हणत छोटी दोन्द्ही हात पसरून वतच्या जवळ जात.े वतला जवळ 

घेत ती बाई ओक्साबोक्शी रिू लागत.े.. विील खणुेनां पोलीसाांना 

जायला साांगतात. सॉरी म्हणण्याचा र्िा वशकवनू झालेला 

असतो..! 

या छोट्याशा वर्फल्ममर् े बर् याच गोष्टी वाखाणण्यासारख्या 

आहते. पवहली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वर्फल्मचा ववषय आवण 

त्यासाठी वनविलेला अगदी सार्ा सवशपररवचत असा प्रसांग. 
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आपल्या मलुीला जगण्यातला एक महत्त्वाचा र्िा वशकवताना 

विलाांनी दाखवलेलां कौशल्य आवण वचकाटी कौतकुास्पद आह.े 

यातनू छोटी चकूुन झालेल्या चकुीबद्दलही सॉरी म्हणायला हवां ह े

वशकत.े त्यामळुां त्या बाईचा चकूुन र्क्का लागला तरी वतनां सॉरी 

म्हणायला हवां ह ेवतच्या लिात येतां. पण सगळयाांनी साांगनूही ती 

सॉरी म्हणत नाहीए, पोलीस वतला घेऊन चाललेत ह ेपावहल्यावर 

छोटी जेव्हा समजावनू साांगत वतला सॉरी म्हणायला लावते तेव्हा 

सॉरी म्हणण्याचा र्िा दसुर् याला समजावण्याइतका पक्का 

झालेला असतो..!  

 

पहाटपावलां : १०.९.२०१८ 
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ही खरी श्रद्धा.. 

 

माझी आजी गोष्टी खपू रांगवनू साांगायाची. त्यामळेु आम्ही त्या 

लि दऊेन ऐकत राहायचो. ती एक गाणांही बरेचदा म्हणायची. ते 

गाणां म्हणजे एक गोष्टच होती. ती गाण्यात गोवल्यामळेु भावपणूश 

वाटायची. आजी ह े गाणां अगदी मन लावनू म्हणायची. त्या 

गाण्यातली गोष्ट अजनूही चाांगली लिात रावहलीय ती वतच्या 

ववलिण शेवटामळेु.  

या गोष्टीत एक सार् ूअसतो. तो रामभक्त होता. सतत रामनाम 

घ्यायचा. भेटेल त्याला राम म्हणायला साांगायचा. सगळे म्हणायच.े 

कुणी त्याला नाही म्हणायचां नाही. एका सांध्याकाळी त्याला वाटेत 

एक गरुाख्याचा मलुगा भेटला. गरुां चारून आपल्याच नादात गाणां 

म्हणत तो घरी परत चालला होता. त्याला थाांबवत सार् ूम्हणाला, 

‘राम म्हण’. पण सार्चूां न ऐकता तो चालत रावहला. सार् ूत्याच्या 

माग ेजात त्याला राम म्हणण्याचा आग्रह करू लागला. पण मलुगा 

म्हणेना. याला रामनामाचां काय ओझां झालां सार्लूा कळेना. तो 

हट्टाला पेटला. वाटेत येणारे जाणारे मलुाला समजाव ूलागले. पण 

मलुगा ऐकेना. नसुतां राम म्हणण्यात याला काय अिचण आह?े 

लोकाांना कळेना. लोकही ‘राम म्हण’ म्हणत त्याच्या मागे लागले. 
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पण मलुगा ऐकेना... बघता बघता ही बातमी गावात पसरली. 

सगळयाांनाच मलुाच्या राम न म्हणण्याचां नवल वाटलां. हळूहळू या 

नवलाची जागा रागानां घेतली. शेवटी ह े प्रकरण राजाकिे गेलां. 

राजापढेु मलुाला हजर करण्यात आलां. राजानां ‘राम म्हण.’ अशी 

आज्ञा केली. राजापढेु त्याचां काही चाललां नाही. तो म्हणाला 

महाराज, ‘माझी ती वेळ अजनू आलेली नाही. पण आपली आज्ञा 

असेल तर मला म्हणावां लागेल. म्हणतो मी.’ त्यानां राजाला 

नमस्कार केला. जमलेल्या सगळया लोकाांना नमस्कार केला. 

खाांद्यावरची घोंगिी खाली अांथरली. सगळे आश्चयाशनां हा काय 

करतोय म्हणनू पाहात रावहले. तो घोंगिीवर बसला. िोळे वमटले. 

तो कशाचां तरी स्मरण करतोय असां वाटलां सगळयाांना. मग त्यानां 

पाय पसरल,े घोंगिीवर पाठ टेकली आवण सवांना ऐकू यईेल अशा 

आवाजात प्राण कां ठाशी आणनू राम म्हटलां...! 

सगळयाांना अगदी ववजय वमळवल्यासारखा आनांद झाला. 

राम म्हणण्याचां कुणाला काही महत्त्व नव्हतां. पण त्याचा हट्ट मोिून 

त्याला राम म्हणायला लावलां याचाच त्याांना आनांद होता. राजा 

सार्लूा म्हणाला, मलुानां घतेलां रामाचां नाव. झालां ना समार्ान? 

सार्नूां मान हलवली. मग राजा मलुाला म्हणाला, ‘ऊठ, आमचां 

काम झालां. आता त ू जाऊ शकतोस. पण मलुगा उठेना. राजानां 

मोठ्यानां पनु्द्हा साांवगतलां. पण मलुगा उठेना. त्याच्या हट्टीपणाचां 
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नवल करत सगळे पाहात रावहले. राजानां सेवकाला त्याला 

उठवायला साांवगतलां. सेवक त्याच्या हाताला र्रून त्याला उठव ू

लागला. पण त्याच्या हातातनू तो वनजीव झालेला हात खाली 

गळून पिला. सगळयाांनी िोळे ववस्र्फारल.े त्याांच्या काळजात चरश 

झालां...! 

‘राम म्हणणे म्हणजे आत्मारामाशी एकरूप होण’े इतका 

मनस्वी अथश त्या मलुाइतका वतथल्या कुणालाच कळलेला 

नव्हता..!  

 

 पहाटपावलां : १.१०.२०१८ 
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गतकालानतल लेणी 

 

वष ंनसुतीच जात नाहीत कर्ी. ती त्वचेला एकेक सरुकुती 

दऊेन जातात. ह े केवळ माणसालाच लाग ू नाही. काळाचे घाव 

सोसनू सरुकुतलेल ेजनेु वािेही हळूहळू ढासळायला लागतात. मग 

र्ोका नको म्हणनू वाि्याचा उरलासरुला भागही उतरवला जातो. 

एकेकाळी वैभवाचां प्रवतक असलेली वास्त ूभईुसपाट होऊन जाते. 

वाि्याचां अवस्तत्व पसुलां जाण्याचां दःुख ओसरू लागतां. आवण 

बघता बघता माणसाच्या माघारी त्याचा वांश चाल ूराहावा तशी 

वाि्याच्या जागी अनेक मजली इमारत उभी राहत.े वािा पिला 

तरी वाि्यातल्या काही दवुमशळ वस्त ूबरेचदा जतन केल्या जातात. 

त्या वस्त ू म्हणजे गतकाळाच्या आठवणी असतात. त्याांच्याशी 

वनगवित व्यक्तींच्या आठवणी असतात. काळाच्या त्या टप्प्याकिे 

दरुून पाहताना त्यावळेच्या सांस्कृतीची, राहाणीची, सांस्काराांची 

आठवण होत राहाते... 

एका अत्यार्वुनक घरात जाण्याचा योग आला. वतथां 

जागोजागी अशा वस्त ूममतेनां सजवनू ठेवलेल्या वदसल्या. त्यात 

एक अष्टकोनी फे्रम होती. वेगवेगळया रांगाांचे मणी ओवनू एक सुांदर 

राांगोळीसारखी गोल कलाकृती बनवलेली फे्रममर् ेजतन केलेली 
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होती. त्या प्रशस्त हॉलमर्े दशशनी भागात माांिून ठेवलेली ती फे्रम 

घरी येणार् या प्रत्येकाच्या नजरेत भरत होती. माझांही लि वतनां वेर्नू 

घेतलां. मी त्या फे्रमचा एक र्फोटो काढला. र्फोटो जवळून पाहताना 

नकळत मी त्या काळात पोचले... वकत्येक जनु्द्या घरात अशा फे्रम्स 

लावलेल्या असायच्या. सगळी कामां उरकून दपुारच्या वनवाांत वेळी 

मणी, दोरे असां सावहत्य घेऊन बसलेल्या, गप्पा मारत त्यातला 

एकेक मणी ओवत असलेल्या वस्त्रया िोळासमोर आल्या. 

त्यावेळची वस्त्रयाांची सामावजक वस्थती लिात आली. मनात आलां, 

कोणत्याच अथाशनां र्फारसां बाहरे पिू न शकणार् या वस्त्रया आपल्या 

दबलेल्या भावना अशा हरप्रकारे सजवनू ठेवत असतील. असांच 

वातावरण सवशत् असण्याच्या त्या काळात त्याांना उमगतही नसेल 

की त्याांची घसुमट होतेय. आवण वेळ घालवण्यासाठी त्या करत 

असलेली कलाकुसर म्हणजे त्यातनू बाहरे पिण्याचा काव्यात्म 

मागश आह.े एकमेकींच्या नादानां, एकमेकींकिून वशकून घेत त्या 

ववणत, भरत, ओवत, रेखत राहायच्या. सिा सारवण करताना, 

दारात राांगोळी काढताना, जात्यावर दळताना, भाकरी थापताना 

काय काय येत असेल त्याांच्या मनात? या प्रश्नामागे जात झालेला 

माझ्या मनाचा प्रवास त्याांच्या मनाच्या प्रवासाशी समाांतर असणां 

अवघिच होतां. पण उगीचच वाटलां आवण जाणवलां की सिा-

सारवण करताना त्या पाण्याबरोबर घरादारासाठी शभुेच्छा वशांपत 
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असतील. दारात रेखत असतील मनात रोखनू ठेवलेल्या स्वगताांचे 

वठपके आवण जोिून टाकत असतील ते मनातल्या दबलेल्या 

भावनाांच्या रेषाांनी. आवण मग वेगवेगळे रांग भरून झाकून टाकत 

असतील ते ‘वठपके’ आवण ‘रेषा’... त्यावेळी नकळत त्याांच्या 

मनातल ेसारे आवेग ररते होत असतील... एक फे्रम पाहून कुठे कुठे 

जाऊन आले मी...!  

त्या फे्रमचा र्फोटो मोबाइलमर् ेसेव्ह करून ठेवला होता. तो 

मैवत्णींना पाठवताना त्याखाली वलवहलां-  

‘र्ाग्यात गुांर्फल ेत्याांनी ते मणीच की आठवणी  

झाकलाय खाली र्ागा, की गतकालावतल लेणी?’  

 

पहाटपावलां : ८.१०.२०१८ 
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एका व्रताचा भावार्ा... 

 

 वनवतृ्तीनांतर वदनचयाश र्ावपळीची राहात नाही. वनवाांतपणा 

लगेचच अांगवळणी पितो. तारीख-वार ववसरायला होतां. एकदा 

काहीतरी प्लॅवनांग करण्यासाठी सहज कॅलेंिर पाहात होत.े भरपरू 

वेळ असल्यामळेु कॅलेंिर हातातच घेऊन बसले. एरव्ही वतथी वगैरे 

मावहती आवजूशन पावहली जात नाही. पण जवळून पावहल्यामळेु 

प्रत्येक तारखेच्या भोवती बरीच मावहती असते ह े समजलां. 

तारखेच्या एकेका चौकोनातली मावहती वाचत गेले. वाटलां, 

वकतीतरी वदनववशेष ओलाांिून आपण नसुते तारखेच्या 

आकि्याांमागेच र्ावत असतो... मग जरा रस घेऊन प्रत्येक चौकोन 

नीट पाहू लागले. सप्टेंबर मवहना चाल ू होता. अठरा तारखेच्या 

चौकोनात ‘भारपद श.ु ९, अदःुख नवमी, श्री चांर जयांती, उदासी 

साांप्रदाय महोत्सव- वावशम’ असां वलवहलेलां वदसलां. त्या चौकोनानां 

मला थाांबवनू ठेवलां. त्यातली प्रत्येकच गोष्ट ववचारात पािणारी, 

उत्सकुता जागवणारी वाटली. पण सवाशत अवर्क लि वेर्लां ते 

‘अदःुख नवमी’नां..! ह ेनाव मी पवूी कर्ी ऐकलां नव्हतां. त्यानां मला 

आकवषशत केलां. काय असेल याचा अथश? याची उत्सकुता वाटली. 

वमळवलेल्या मावहतीतनू असां समजलां की ‘अदःुख नवमी’ ह ेएक 
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व्रत आह.े ह ेव्रत सवांसाठी असतां पण प्रत्यिात र्फक्त वस्त्रयाच ते 

करतात... या नवमीला पावशतीची पजूा केली जात.े अखांि सौभाग्य 

प्राप्तीसाठी बांगालमरे् ह े व्रत केलां जातां... इथां महाराष्ट्रात ह े व्रत 

र्फारसां रूढ असलेलां ऐवकवात नाही.  

 ही मावहती वमळाली तरी माझां ववचारचक्र थाांबलां नाही. 

अदःुख या शब्दानां मला त्याच्या अथशवलयात बराच वेळ वर्फरवत 

ठेवलां... आवजूशन असा शब्द वापरलाय त्या अथी तो सखुाला 

समानाथी असणार नाही. ‘सवाशसी सखु लाभावे...’ या आपल्या 

सवशपररवचत प्राथशनेत सरुुवातीला ‘सखु लाभावे’ असां म्हटलेलां 

असनूही शेवटी पनु्द्हा ‘कोणी दःुखी अस ूनय.े.’ असां म्हटलां आह.े 

म्हणज े सखुासाठी काहीतरी करणां आवण दःुख होऊ नय े म्हणनू 

काहीतरी करणां या दोन गोष्टीत सकू्षम र्फरक आह.े.. ववचार करता 

करता मनात आलां की ‘अदःुख नवमी’किे एक सांकल्पना म्हणनू 

पाहता येईल. परांपरेत रूढ झालेलां वस्त्रयाांसाठीचां एक व्रत एवढाच 

याचा अथश सीवमत न ठेवता त्याचा पैस आपल्या ववचाराांनी, कृतींनी 

ववस्तारता येईल. त्यात कालससुांगत नवा अथश भरता येईल...  

 आपण वेगवेगळी वनवमत्तां शोर्नू सामवूहक, घरगतुी 

आनांदोत्सव साजरे करत असतो. आपल्या वजवलगाांना त्यात 

सावमल करून घेऊन आनांदाचे वाण वाटत असतो. पण ‘कोणी 
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दःुखी अस ूनय’े यासाठी आवजूशन काय करतो? करत नस ूतर काय 

करता येईल? वैयवक्तक, सांस्थात्मक पातळीवर वेगवेगळया प्रकारे 

दःुख-वनवारणाचे कायश होत असते... पण अनेक सणवार.. 

व्रतवैकल्य ेआपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग झालेली आहते. ती 

वनषे्ठनां केली जातात. त्यात ‘कोणी दःुखी अस ू नय’े यासाठी 

काहीतरी करण्याचे एखाद े‘व्रत’ नव्यान ेसावमल करता येईल का? 

वकां वा ‘अदःुख नवमी’सारख्या आपल्या परांपरेत आर्ीपासनूच 

असलेल्या व्रताला त्याचा मळू अथश बहाल करून ते पनुस्थाशवपत 

करता येईल का?  

 

पहाटपावलां : १५.१०.२०१८ 
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निरागस होण्याची मुभा 

 

िीज.े. िॉल्बीला बांदी..., बांदीला ववरोर्.. पयाशवरणाचे 

सांरिण.. यावर माध्यमाांमरे् होणार् या चचांकिे... ‘नेमेची येतो मग 

पावसाळा’ म्हणनू बघत घराघराांमरे् गणपतीच्या स्वागताची जोरात 

तयारी सरुू होत.े मोदकाांची पवूशतायारी, पत्ी, दवुाश गोळा करण,े 

पाहुण्याांची व्यवस्था आवण सवाशत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 

गणपतीची आरास... ह ेकाम मलुाांचां. यांदा काय वेगळां करता येईल 

याचा ववचार करण्यापासनू ते तो आमलात येईपयंतचा काळ र्फार 

मजेत जातो. कुठल्याही वादवववादात न पिता, सामावजक प्रश्न 

सोिवण्याच्या माग ेन लागता आपल्यापरुता पयाशवरणाचा ववचार 

करून वकतीतरी वववेकी सवशसामान्द्य कुटुांबाांमरे् सण साजरे होत 

असतात.. 

सोसायटीतल्या गणपतीचा माहोल तर आणखीनच 

उत्साहवर्शक असतो. त्यात सजावटीबरोबर करमणकुीचे कायशक्रम 

आवण वेगवेगळया प्रकारच्या स्पर्ाश याांचे आकषशण जास्त असते. 

नतृ्य, नाट्यछटा, गाणी... अशा ववववर् कायशक्रमाांमळेु 

सोसायटीतल्या मलुामलुींच्या कलागणुाांना वाव वमळतो, प्रोत्साहन 

वमळतां, सवांसमोर काही सादर करण्याचा सराव होतो... राांगोळी, 
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वचत्कला, वनबांर्, पाककला, र्ावण,े सायकवलांग, चमचा-वलांब.ू.. 

अशा वेगवेगळया स्पर्ांमळेु लहान थोर सवांमर् े उत्साहाचां 

वातावरण वनमाशण होतां. या सगळयामर्े आयोजन हा सवाशत 

महत्त्वाचा भाग असतो. प्रत्येकात यापैकी काही ना काही गणु 

असतात. ज्याला जे जमेल त्याला ते करण्याची सांर्ी वमळत.े.. 

घरी-दारी चाललेल्या अशा कोणत्याच उत्सवात र्फारसा 

सक्रीय सहभाग न घेणार् याांपैकी काहीजण दरुून सगळयाचा आनांद 

घेतात तर काहीजणाांना या आनांदाच्या जागा वदस ूशकत नाहीत. 

बांद दाराांमर्नूही आत घसुनू कानाांवर, छात्याांवर आदळणार् या 

कणशककश श्श आवाजाांनी ते इतके गवलतगात् होतात की त्याांच्यात 

असा आनांद घेण्याची िमताच उरत नाही. वदवसेंवदवस अनावर 

होत चाललेल्या या उन्द्मादी वास्तवात तग र्रून राहण्यासाठी ते 

आपला समजतुदारपाणा कसाला लावतात. जीव मठुीत र्रून 

थकलेल्या नजरेन े शोर्त राहतात स्वतःला सावरण्याच्या जागा. 

एकटां वाटलां की काहीतरी वनवमत्त योजनू एकत् येतात.. सांवाद सार् ू

पाहतात...  

सगळीकिले उत्सव पार पिल्यावर आमचीही पोस्टपोन 

झालेली पसु्तकवभशी ठरली. जवळ राहणारी एक मैत्ीण सगळयात 

आर्ी आली. आल्याआल्या वतनां उत्साहानां एक वव्हिीओ 
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दाखवला. नकुताच बसायला लागलेला आपला सात-आठ 

मवहन्द्याांचा नात ूगोि हसत कशा टाळया वाजवतोय ह ेदाखवताना 

वतचा चेहरा आनांदानां रु्फलनू गेला होता. ती बरेच वदवस त्याला 

टाळया वाजवायला वशकवत होती पण त्याला जमत नव्हतां. 

त्यामळुां गणपतीच्या पाच वदवसात तो आपणहोऊन टाळया वाजव ू

लागला याचा वतला मनस्वी आनांद झाला होता. वव्हिीओ पाहून 

मी म्हटलां, ‘अगां, तो टाळया वाजवायला नाही, आनांद घ्यायला 

वशकलाय...!’ वतला ते अगदीच पटलां. हळूहळू सगळया मैवत्णी 

जमल्यावर मग ‘आनांद घेता येणां’ या ववषयावरच चचाश सरुू झाली 

आवण आपापल्या नातवांिाांची कौतकुां  साांगण्यात सगळया रमनू 

गेल्या...  

मनात आलां, ‘आनांद घेता येणां’ हा एक आयषु्ट्याकिे 

बघण्याचा कलात्मक दृवष्टकोन अस ूशकतो. मात् त्यासाठी अनेक 

पावसाळे अनभुवनू झाल्यावर गाठीशी जमा झालेल्या 

शहाणपणाला पनु्द्हा वनरागस होण्याची मभुा दतेा यायला हवी..!  

 

पहाटपावलां : २२.१०.२०१८ 
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आिं्ाची निकवणी 

 

 एका मैत्ीणीची मलुगी परदशेी जायची होती. अनेक 

स्तराांवर पवूशतयारी चालली होती. त्याचाच एक भाग म्हणनू वतनां 

भाज्या कशा कराव्यात ह ेवशकण्यासाठी क्लास लावला होता. ह े

ऐकून मला नवलच वाटलां. वकतीतरी गोष्टी बघनू बघनू सहज 

वशकल्या जातात खरांतर. पण हल्ली सगळां काट्या-चमच्यावर 

तोलनू मापनू, अगदी तांत्शदु्ध वशकवलां जातां... मेंद ू तल्लख 

करण्याची पाच तत्त्वे, प्रभावी व्यवक्तमत्वासाठी प्रभावी उपाय, 

विप्रेशनमर्नू बाहरे कसे पिाल.., पांर्रा वदवसात वजन कमी करा.. 

अशा हरप्रकारच्या वशकवण्याांच्या जावहराती सगळीकिे झळकत 

असतात. 

 परवा तर चक्क ‘हपॅीनेस क्लास’ची जावहरात पाहण्यात 

आली. हातातलां काम टाकून मी ती जावहरात उत्सकुतेनां पाहू 

लागले. त्यात आनांदानां जगण्याची कला वशकवण्याववषयी काय 

काय वलवहलेलां होतां. ‘काय एकेक स्तोम माजवतात लोकां .. असां 

काय वशकून आनांदानां जगता येतां का?’ ही माझी पवहली प्रवतवक्रया 

झाली. जावहरातीचा कागद बाजलूा टाकून मी परत कामाला 

लागले. तरी मनातनू ती जावहरात जाईना. परत शोर्नू ती पावहली 
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तर योगा, मेिीटेशन, प्राणायाम, आहार वनयांत्ण... अशा 

नेहमीच्याच मागांववषयी, त्याच्या र्फायद्याांववषयी वलवहलेलां होतां. 

पनु्द्हा कागद बाजलूा गेला. पण वाटत रावहलां की या सगळयाची 

आपल्याकिून अवतपररचयात अवज्ञा तर होत नाहीए ना? काही 

गोष्टी आपल्याला ऐकून मावहती असतात. त्याच्या खोलात आपण 

वशरत नाही. समजलेलां प्रत्यि करून पाहात नाही. केलां तरी त्यात 

सातत्य ठेवत नाही. पण सगळां करून झालांय या थाटात आपण 

नव्या गोष्टींना स्तोम ठरवनू मोकळे होतो... जावहरातीच्या वनवमत्तानां 

अांतमुशख होऊन ववचार करताना ध्यानर्ारणा, प्राणायाम 

इत्यादींववषयी पवूी वाचललेां आठव ूलागलां...  

आपल्या श्वासाचां वनरीिण केलां तर लिात येतां की 

भावनाांनसुार प्रवतविप्तपणे आपला श्वास कमीजास्त जोरात होतो. 

भावना जर श्वसनावर प्रभाव टाकत असतील तर श्वसन वनयांवत्त 

करणार् या प्राणायामाच्या आर्ारे भावनाांचां व्यवस्थापन करता 

येईल. त्या प्रवक्रयेत भावनाांचा उगम आवण स्वरूप लिात येईल. 

भावनाांच्या गदारोळात हरवलेलां सखू आपल्याला सापिू शकेल... 

असांही कुठेतरी वाचलेलां आठवलां की आपण करत असलेल्या 

प्रत्येक कामात आनांद शोर्ावा. ही शोर्-प्रवक्रया सजशक होऊ 

शकते. त्यातनू वनवमशतीचा आनांद वमळू शकेल. आणखी कुठेतरी 

हपॅी हामोन्द्सववषयी वाचलां होतां. चार प्रकारच्या हामोन्द्समळेु म्हणे 
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माणसाला आनांद वमळतो. व्यायाम, खळखळून हसणां, ठरवलेल्या 

कामाची पररपतूी आवण त्यासाठी वमळालेली शाबासकी.. झालेलां 

कौतकु, दसुर् यासाठी काही करण्यातनू वमळालेलां समार्ान, आवण 

प्रेमानां जवळ घेणां, घेतलां जाणां... यातनू ह ेहामोन्द्स शरीरात तयार 

होतात आवण त्यातनू आनांद ही भावना वनमाशण होत.े  

 त्या जावहरातीच्या वनवमत्तानां एकामागनू एक काय काय 

आठवत रावहलां. ‘आपल्याला मोर हवा तर आपणच मोर 

व्हायचां..’ ह ेकाव्यात्म तांत्ही आठवलां.. त्यासरशी मनात आलां, 

आनांदाच्या वशकवणीचा बाहरे कुठे शोर् घेण्यापेिा आपल्यासाठी 

आपणच ती सरुु करावी. आपल्यातल्या ववखरुलेल्या स्वतःला 

गोळा करून समोर बसवावां आवण म्हणायला लागावां- चल, 

आपण जगण्यावरती प्रेम करूया..!! 

   

पहाटपावलां : २९.१०.२०१८ 
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आत्मनवश्वासाचं मोल 

 

 एका व्यांगवचत्ात दोन मलुां दाखवली होती. एकाच्या 

हातात प्रथम क्रमाांक असां वलवहलेलां प्रमाणपत् होतां. ते हातात 

घेऊन तो वशिा केल्यासारखा उभा होता. दसुर् याच्या हातात वतसरा 

क्रमाांक असां वलवहलेलां प्रमाणपत् होतां. त्यानां ते ववश्वकप हातात 

र्रून उांचवावां तसां उांच र्रलां होतां आवण त्याच्या सवांगातनू आनांद 

ओसांित होता. वचत्कारला त्यातनू दोन दृवष्टकोन दाखवायचे 

असतील. वकां वा आणखी काही. बघणार् याचे अन्द्वयाथश आणखी 

वेगळे असतील. मला वाटलां, आपण कुठे पोचलो या बरोबरच 

कुठून वतथपयंत पोचलो यावरही समार्ान अवलांबनू आह.े त्या 

व्यांगवचत्ातल्या वतसर् या नांबरचा मलुगा माझ्या स्मरणात रावहला...  

‘एकटीनां केलेला प्रवास’ या ववषयावर आमच्या गप्पा चाल ू

होत्या. एकेकीनां वकतीतरी लाांबलाांबच ेप्रवास अिचणींना तोंि दते 

केले होत.े त्याांच्या मानानां मी केलेला प्रवास अगदीच छोटा होता. 

तरी मी तो अनभुव त्या वतसर् या नांबरच्या मलुाच्या रुबाबात 

साांवगतला. कारण लहानपणापासनू मी कर्ीच कुठे एकटी गेले 

नव्हत.े अगदी गावातल्या गावात कुठे जायचां असलां तरी मला 

सोबत लागायची.  
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या पाश्वशभमूीवर एकदा एका कायशक्रमासाठी हदैराबादला एकटां 

जायची वेळ आली. लाांबचां शहर असनूही काहीकाही वनवमत्ताांनी 

पवूी बरेचदा जाणां झालां होतां. वशवाय सोबत बराच उत्साह होता 

त्यामळुां एकटीनां जायची ववशेष काळजी वाटली नाही. एकटीनां 

जायचां म्हणनू मी ववमानानां जायचां ठरवलां. ववमानतळावर जाण्या-

येण्याची सोय केली. सगळां प्लॅवनांगप्रमाणे सरुू झालां. ववमान आलां. 

सटुलां. जरा वस्थरस्थावर झाल्यावर वखिकीतनू बाहरे लि गेलां. 

हात लावता येईल इतके जवळ ढगाांचे पाांढरे शभु्र पुांजके.. खाली 

नकाशातल्या सारख्या मानवी अवस्तत्वाच्या रेषा.. एका जागी 

बाांर्नू बसलेली मी एरव्ही सहज साध्य नसलेल्या उांचीवरून 

वदसणारी दृश्यां अनभुवत होत.े.. तेवढ्यात भोवती लगबग 

जाणवली. ववमान खाली उतरत होतां.. एकेक टप्पे पार करत 

रुबाबात बाहरे पिले. घ्यायला गािी येणार म्हणनू वनवाांतपणे 

आतल्या आनांदात मग्न रावहल.े पण गािी आलीच नाही. बरेच 

र्फोन करून पावहले. कुणाचाही र्फोन लागेना. तेव्हा खरी खाली 

उतरले..! पण भीतीला िोकवायला मनात जागाच नव्हती. एक 

टॅक्सी ठरवली आवण वलहून घेतलेला पत्ता साांगनू मैत्ीणीच्या घरी 

गेले.  

वतथां गेल्यावर समजलां की मला घ्यायला येणार् या मैत्ीणीनां 

स्वतः येण्याऐवजी दसुरीला पाठवलां होतां. ववमानाची वेळ आर्ीची 
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साांवगतली गेली. त्यानसुार ती दसुरी मैत्ीण आली आवण मी नाही 

म्हणनू परत गेली.. त्यानांतरच्या प्रत्येक गोष्टीत वेगवेगळा 

अपेिाभांग होत रावहला. कायशक्रमाच्या जागी सकाळपासनूच हजेरी 

लावली. पण र्फार कुणी ओळखीचां नव्हतां. उपर् यासारखां वाटत 

रावहलां. कायशक्रम, उपवस्थती.. सवशच वनराशाजनक...  

पण यापैकी कोणत्याच अपेिाभांगानां मला अस्वस्थ केलां 

नाही. एवढ्या दरूच्या शहरात मी एकटी जाऊ शकले, कोणी 

घ्यायला आलां नाही तरी ववचवलत झाले नाही यातनू वमळालेल्या 

आत्मववश्वासानां मला एक नवी समदृ्धी वदली होती. माझ्यातल्या न 

आजमावलेल्या िमताांचा प्रत्यय मला आला होता. इतर 

कशाहीपेिा याचां मोल वकतीतरी जास्त होतां..!  

 

पहाटपावलां : ५.११.२०१८ 
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छं् कौतुकाचा... 

  

 आमच्या एका स्नेयानी वनवतृ्तीनांतर एक आगळावेगळा 

छांद जोपासल्याचां ऐकून होतो. त्याववषयी जाणनू घ्यायची उत्सकुता 

होती. एकदा त्याांना भेटायला गेलो तेव्हा गप्पाांमर्नू हा छांद त्याांना 

कसा सापिला ते समजलां... त्याांनी नोकरीतली सगळी वष ेवमळेल 

ते काम कसलीही कुरकुर न करता प्रामावणकपणे केलां होतां. पण 

वरीष्ठाांनी कर्ी त्याांचां कौतकु केलां नाही. त्याांनीही त्याची अपेिा 

ठेवली नाही. आपण करतोय ते आपलां कतशव्यच आह ेअशी त्याांची 

भावना असे. कामातनू वमळणार् या समार्ानावर ते खशु असत. 

मात् स्वतः कामचकुारपणा करणारे काही सहकारी जेव्हा त्याांच्या 

प्रामावणकपणाचा र्फायदा घेऊन वर त्याांची वटांगल करायचे तेव्हा ते 

दःुखी होत...  

वनवतृ्तीनांतर त्याांनी मनाशी ठरवलां की आता नोकरीची वेळ 

गाठायची नसली तरी वदनचयाश र्फारशी बदलायची नाही. त्याांनी 

बसचा पास काढला. रोज ठराववक वेळेला बाहरे पिायला ते सोईचां 

झालां. शहरातल ेबरेच नवे रस्ते समजले. सरुुवातीला असां वनरुद्दशे 

वर्फरण्याचा आनांद ते घेत रावहल.े एकदा वतृ्तपत् वाचत असताना, 

‘स्व-खचाशने रस्त्यातल ेखि्िे बजुवायचां काम करणारा वपता’ या 
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मथळयानां त्याांचां लि वेर्नू घेतलां. बातमी वाचनू त्याांना त्या 

गहृस्थाांचां कौतकु वाटलां.  

त्याांचा पत्ता शोर्नू ते त्याांना भेटायला गेले. बोलण्यातनू 

समजलां की रस्त्यातल्या खि्ि्यामळेु झालेल्या अपघातात त्याांचा 

मलुगा त्याांना गमवावा लागला होता. त्याववषयी तक्रार करत 

बसण्यात अथश नव्हता. खि्िे बजुवनू रस्ता दरुुस्तीचां काम होईपयंत 

आणखी वकतीजणाांना प्राण गमवावे लागतील... म्हणनू त्याांनी 

ठरवलां की मलुाच्या दःुखात झरुत बसण्यापेिा आपल्या 

कुवतीनसुार आपणच जमेल तेवढ े खि्िे बजुवावेत... आवण ते 

कामाला लागले. गरजेच्या मानानां त्याांची कुवत अगदीच थोिी 

होती. तरी जमेल तेवढां काम करत असल्याचां समार्ान त्याांना 

वमळत होतां. या कामाबद्दल त्याांचां कौतकु करणारे थोिेच. दलुशि 

करणारे, ही कामां ज्याांची आहते त्याांच्याकिून ठणकावनू करून 

घ्यायला हवीत असां म्हणनू त्याांचा वहरमोि करणारे बरेच होत.े पण 

ते स्वतःला पटलेलां वनषे्ठनां करत होत.े.. त्याांची हवकगत ऐकून 

आमचे स्नेही प्रभाववत झाले. नोकरीमर् े त्याांच्या वाट्याला 

आलेल्या उपहासाची त्याांना आठवण झाली. अशा गोष्टींना वकती 

सकारात्मक प्रवतवक्रया दतेा येते ते ऐकून त्याांना गवहवरून आलां. 

बरोबर नेलेला पषु्ट्पगचु्छ दऊेन त्याांचां मनभरून कौतकु करून ते 

परतल.े  
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परत येताना त्याांच्या मनात काहीसां समार्ान आवण बराचसा 

हुरूप होता. त्याांच्या मनात एक कल्पना आली. आपल्यापरीनां 

काम करत राहणार् या अशा छोट्या माणसाांचा शोर् घ्यायचा, 

त्याांना घरी जाऊन भेटायचां, त्याांचा सववस्तर पररचय करून 

घ्यायचा, त्याांच्या कामाची मावहती करून घ्यायची, थोिांर्फार 

आवथशक सहकायश करायचां आवण त्याांचां कौतकु करून परत 

यायचां... आपल्या कल्पनेवर ते खशु झाले. त्याांनी ही कल्पना 

लगेच आांमलात आणायला सरुुवात केली. बसनां रोज बाहरे 

पिायला त्याांना एक सुांदर वनवमत्त वमळालां. नोकरीत वाट्याला न 

आलेल्या कौतकुाची भरपाई ते इतराांचां कौतकु करून करू 

लागले..!  

 

पहाटपावलां : १२.११.२०१८ 
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काहीच निरर्ाक िसतं.. 

 

रस्त्यात जागोजाग खि्िे.. पावसाळयात त्यात पाणी भरतां. 

पाऊस थाांबला, रस्त े वाळले तरी खि्ि्याांमरे् साचलेलां पाणी 

तसांच राहातां बरेच वदवस. मग त्यावर िास घोंघाव ूलगतात. वचलटां 

वर्फरू लागतात... ह े दृश्य दवुमशळ नाही. आवण आकषशक, 

लिवेर्ीही नाही. तरी चालता चालता एकदा अशा खि्ि्याकिे 

सहज लि गेलां. एक कावळा चोचीत कशाचा तरी वाळका तकुिा 

घेऊन वतथां आला. त्यानां तो खि्ि्यातल्या पाण्यात टाकला आवण 

उिून गेला. परत येताना पाहाते तर तो परत वतथां आलेला. चोचीनां 

मऊ झालेल्या त्या तकुि्याचा र्फिशा पाित होता. खाऊन, पाणी 

वपऊन झाल्यावर तो उिून गेला. रस्त्यानां जातायेता सहज वदसलेलां 

ह ेदृश्य पाहून मनात आलां, वजला आपण घाण समजतोय, यामळेु 

रोग रै्फलावतात म्हणनू तक्रारी करतोय ती या छोट्या वजवाांसाठी 

पाणपोई झालीय...!  

ते दृश्य आवण त्या सांदभाशतल ेववचार घरी आल्यावरही मनात 

रेंगाळत रावहले. हळुच ववचाराांनी त्या दृश्याचा ठाव सोिला. ते 

स्वतांत् झाले. आवण त्याांनी एक शहाणा वनष्ट्कषश हाती ठेवला. 

पार् यासारखा तो वनसटून जाऊ नय े म्हणनू िायरी उघिून त्यात 
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वलवहलां- ‘कोई भी चीज खाली नहीं होती / कोई भी चीज बेवजह 

नहीं होती / हर चीज का कुछ न कुछ मकसद होता ह ै / जीन ेका 

अपना अपना अांदाज होता ह.ै.!  

िायरीतली जनुी पानां चाळताना या ओळींकिे लि गेलां 

आवण ह ेसगळां आठवलां... ‘कोई भी चीज बेवजह नहीं होती’ या 

ओळीनां मला नव्यानां ववचारात पािलां... अगवणत वस्तूांनी 

भरलेल्या जगातल्या प्रत्येक वस्तचू्या अवस्तत्वाला कोणता 

समथशनीय हते ूअसेल? ह ेगळून पिलेलां पिाचां पीस... याच्या इथां 

गळून पिण्यामागे काय हते ू असेल? मन वदसेल त्या वस्तचू्या 

असण्याचा हते ू शोर् ू लागलां.. बराच वेळ हतेूांच्या माग े वर्फरून 

झाल्यावर ‘जीवो जीवस्य जीवनम् ’ ह ेवचन आठवलां. वाटलां, या 

वचनाच्या आर्ारे प्रत्येक असण्याचा अथश समजनू घेता येणां शक्य 

आह.े. 

पण माणसाला केवळ वजवांत राहाणां परेुसां वाटत नाही. आपलां 

जगणां अथशपणूश असावां असां वाटतां. वकमान आपल्या असण्याचां 

कुणाला ओझां होऊ नय ेअशी प्रत्येकाची इच्छा असते. आमच्या 

ओळखीतल्या एक वदृ्ध बाई वकत्येक वदवस अांथरुणाला वखळून 

होत्या. त्याांचां सगळां दसुर् याला करावां लागायचां. एक वदवस त्या 

गेल्याचां समजलां. वाटलां, सटुल्या वबचार् या. प्रथा म्हणनू भेटायला 
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गेले तर त्याांची सनू र्ाय मोकलनू रित होती. मला नवल वाटलां. 

खरांतर त्याांच्या बरोबर तीही त्ासातनू सटुली होती. पण जरा 

सावरल्यावर ती म्हणाली, ‘त्याांची सेवा करण्यामळुां मी या घरात 

मानानां जगत होत.े आता माझ्या असण्याला काय अथश?’... म्हणजे 

ज्या व्यक्तीचां जगणां इतराांच्या दृष्टीनां वनरथशक ठरलेलां होतां ती व्यक्ती 

दसुर् या व्यक्तीच्या जगण्याला अथशपणूशता दते होती...! परतताना 

मनात आलां, खरांच कोणतांही अवस्तत्व ववनाकारण असत नाही.. 

प्रत्येक असण्याला काही ना काही समथशन असतांच..!  

  

पहाटपावलां : १९.११.२०१८ 
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ज्येष्ठोत्सव 

  

आपण एकत् येण्यासाठी, आनांद वमळवण्यासाठी कसले ना 

कसले उत्सव सतत आयोवजत करत असतो. सांगीत हा एक ववषय 

िोळयासमोर आणला तरी त्याचेच वकतीतरी लहान मोठे उत्सव 

वषशभर जागोजाग चाल ू असतात. आपण त्यातनू सांगीताचा 

आस्वाद घेतो. अमतूश आनांदाचा अनभुव घेतो. सावहत्य-िेत्ातही 

अनेक स्तराांवर ववववर् कायशक्रम होत असतात. अशा 

कायशक्रमाांमळेु आपल्याला आपल्या मयाशवदत परीघाबाहरेच्या 

जगाचां दशशन घितां. आपल्या ववचारकिा रुां दावतात. त्यातनू 

जगण्याकिे पाहण्याचा आपला दृवष्टकोन घित राहातो. वषशभरातले 

सगळे सणही रोजच्या वदनचयेच्या साच्यातनू बाहरे पिायला 

अवसर दणेारे असतात. अशा प्रत्येक उत्सवातनू आपण 

जगण्यासाठी उमेद, उत्साह वमळवत असतो. 

 काही वदवसाांपवूी यापेिा एका वेगळया उत्सवात सहभागी 

होण्याची सांर्ी मला वमळाली. कायशक्रमाचां नाव होतां ज्येष्ठोत्सव. 

या नावानांच मला खशु केलां. ज्येष्ठोत्सव- ज्येष्ठ असण्याचा उत्सव.. 

एकप्रकारे वजवांत असण्याचाच उत्सव.. वा..! अशा उत्सवाची 

सवाशत जास्त गरज आह.े कारण तरूण वयात काहीतरी करून 
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दाखवण्याची आांतररक ऊमी जगण्याला बळ दते असते. पण वय 

वाढत जातां तशी सामान्द्य माणसाची शारीररक, मानवसक, बौवद्धक 

िमता कमी होत जात.े हळूहळू त्याचां उपयोग-मलू्य घटत जातां. ऐन 

उमेदीच्या काळात घरादारावर ‘राज्य’ करणार् या माणसाांच्या 

वाट्याला उपेिा येऊ लागत.े त्याांचां ओझां वाटू लागतां. तरी 

एकेकाळी त्याांनी पार पािलेल्या जबाबदार् याांचां, कुटुांबासाठी 

खाल्लेल्या खस्ताांचां स्मरण ठेवनू बरेचजण त्याांचा मान राखतात. 

सामावजक पातळीवरही ह े दृश्य अगदीच अपवादात्मक नाही. 

सरकारकिूनही आता ज्येष्ठ व्यक्तींना सवश प्रकारचा प्रवास, कर, 

व्याजदर अशा बर् याच बाबतीत सवलती वमळत आहते. त्यामळुां 

त्याांचां जगणां सकुर झालेलां आह.े सवाशत महत्त्वाचां म्हणज ेहल्ली 

त्याांना म्हातारे, वदृ्ध, म्हणण्याऐवजी ‘ज्येष्ठ’ असां सांबोर्लां जातां. ह े

सांबोर्नही वयाचा मान राखणारां आह.े अनेक सामावजक सांस्थाही 

समाजातील या महत्त्वाच्या पण उपेवित होऊ लागलेल्या 

घटकासाठी कायशरत आहते. ववचार आवण कृतीतली ही पररपक्वता 

कौतकुस्पद आह.े ज्येष्ठाांसांबर्ातलां ह ेसुांदर वचत् अथाशतच पररपणूश 

नाही. याची दसुरी बाज ूदलुशविता येण्यासारखी नाही. 

म्हणनूच ज्येष्ठोत्सवासारख्या कायशक्रमाांचे आयोजन केले 

जात.े मी अनभुवलेल्या तीन वदवसाांच्या उत्सवात ज्येष्ठाांना आपलां 

वय ववसरून कॉलेज-ववश्वात नेणार् या अनेक स्पर्ांचां आयोजन 
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केलेलां होतां. भरतकामापासनू एकाांवकका स्पर्ांपयंत, 

काव्यपतूीपासनू वादवववाद स्पर्ेपयंत सवश प्रकारच्या स्पर्ांचा 

त्यात समावेश होता. ववशेष म्हणज ेसत्तर-ऐ ांशी या वयोगटासाठी 

असलेल्या या स्पर्ाश लटुुपटुीच्या नव्हत्या. या स्पर्ांना परीिक तर 

होतेच पण सवश स्पर्ांना काटेकोर वनयम होत.े ते वनयम पाळले 

जातायत ना ह ेपाहण्यासाठी एकेक वनरीिकही नेमला होता. या 

सवश कसोट्याांना उतरून बविस वमळाल्यावर स्पर्शकाला खराखरुा 

आनांद वमळत होता. त्या आनांदात सावमल होत उत्सवी मिूमरे् 

छान तयार होऊन आलेली सवश ज्येष्ठ मांिळी टाळया वाजवत लहान 

मलुाांसारखी नाचत होती. ते दृश्य पाहताना गवहवरून आलां. 

उत्सवाला वयाचां बांर्न नसतच. पण ज्येष्ठपणाच्याच त्या 

चैतन्द्यदायी उत्सवानां वपकणांही सुांदर अस ूशकतां याचा प्रत्यय वतथां 

आलेल्या प्रत्येकाला वदला...!!  

पहाटपावलां : ३.१२.२०१८ 

  



155 

 

मॅरेर्ॉि 

  

शाळेत असताना आमच्या वगाशत दोनच मलुी इस्त्रीचा डे्रस 

घालनू यायच्या. त्याांचा कर्ी कुणाला हवेा वाटल्याचां आठवत 

नाही. पण त्या वेगळेपणाची नोंद व्हायची. तेव्हा अशा बर् याच 

छोट्या छोट्या गोष्टींचां अप्रपु वाटायचां. आता कशाचांच काही 

वाटत नाही कुणाला. परवा परवापयंत अपवूाशईचा वाटणारा 

मोबाईल आता सवांच्या हातात सहज वमरवत असतो. 

मॅरेथॉनसारख्या दरूस्थ वाटणार् या खेळात सहभागी होणांही आता 

र्फारसां दरुापास्त रावहलेलां नाही. त्यामळुां एकमेकाांच्या नादानां 

आम्ही बर् याच जणाांनी या वेळच्या मॅरेथॉनमर्े भाग घेतला. 

सवांबरोबर चालत.. र्ावत, किेला उभ्या असलेल्याांचे अवभवादन 

वस्वकारत टागेट पणूश करतानाची मजा अनभुवली. गळयात पदक 

घालनू, मॅरेथॉन पणूश केल्याचे प्रमाणपत् हातात घेऊन र्फोटो काढण,े 

तो लगेच वॉट्सअप.. रे्फसबकुवर शेअर करण,े वकती लाईक्स 

वमळतात ते मोबाईलमर् े िोकावनू पाहण.े.. ह े सगळां करून 

पावहलां... काहीतरी साध्य केल्याचा आनांद वमळवला. आपण ह े

करू शकलो याचां समार्ानही काही वदवस परुलां. मग ते पदक 

आवण प्रमाणपत् घरातल्या इतर वस्तूांमरे् जमा झालां. 
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 पण सवांसमवेत चालण्या-र्ावण्याच्या मॅरेथॉनच्या 

अनभुवानां एक वेगळाच भाव मनात जागला. वाटलां, आपण 

आपापल्या घरात आपापली वदनचयाश पार पाित असतो. 

र्ावण्यासाठी सरुुवातीची रेघ मारलेली नसत े कोणी. प्रत्येकजण 

त्याच्या वेळेनसुारच बाहरे पितो. जातायेता समोरासमोर भेट झाली 

तर नमस्कार.. गिु मॉवनंग करत एकमेकाांची दखल घेतली जात.े 

आपापल्या वाहनानां सगळे मागशस्थ होतात. रस्त्यावर प्रत्येक 

वसग्नलवर ‘ऑन यवुर माचश गेट सेट.. गो’ ऐकण्याच्या तयारीत 

असतात सवश. ग्रीन वसग्नल वमळताच सगळे ससुाट र्ाव ूलागतात. 

आपापली मांवजल गाठतात. कामां उरकली की एकेकजण परत ू

लागतो. वदवस सांपतो. दारां बांद होतात. सकाळ झाली की ‘नवा 

गिी नवां राज्य’ सरुू झाल्यासारखी नव्या वदवसाची ‘मॅरेथॉन’ 

नव्यानां सरुू होते... 

 ‘मॅरेथॉन’ कल्पनेनां मनाचा असा ठाव घेतला की 

सगळीकिे वतची रूपां वदस ू लागली... रोज जाण्यायेण्याच्या 

वाटेवरची झािां खरांतर रस्त्याच्या किेला वनमटु उभी असतात. पण 

जाणवलां की त्याांच्या आतही वदवस-रात्ींची आवतशनां चाल ूआहते. 

प्रत्येक िणी ती वाढताहते. खाली मळुाांना र्मुारे रु्फटतील तशी 

झािाांना वर पालवी रु्फटतेय.. प्रत्येक झाि आपापले वाढतेय. पण 

वाढीच्या वदशेनां ते एकटांच चाललेलां नाहीए. आपापल्या जागेवरून 
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सगळी झािां या वाढीच्या ‘मॅरेथॉन’मर् े सावमल झालीयत... या 

झािाांवर वकलवबलणार् या पाखराांचीही अद ्भतु अशी गगनगामी 

‘मॅरेथॉन’ सरुू आह.े यच्चयावत ्जीवसषृ्टीत जेवढ्या प्रजाती त्या 

सार् याांच्या आपापल्या ‘मॅरेथॉन्द्स’ चाल ू आहते... वाटलां, 

जावणवेचा पैस ववस्तारत जाईल तसतसे जगण्यातल्या अशा 

असांख्य मॅरेथॉन्द्सचे भव्य स्वरूप आपल्या अांतरदृष्टीसमोर उलगिू 

शकेल. आवण जावणवेच्या अत्यचु्च वशखरावरून पाहता आलां तर 

जे जे म्हणनू ‘आह’े त्या एकुणएक सवश अवस्तत्वाांची एकच एक 

भव्य ‘मॅरेथॉन’ चाललेली जाणव ूशकेल...! सषृ्टीच्या आरांभापासनू 

सरुू असलेल्या या मॅरेथॉनचे आयोजन कोणी, केव्हा, कसे केले 

असेल? आजतागायत कुणालाही न सटुलेलां ह ेकोिां माणसाच्या 

वजज्ञासेला अव्याहतपणे आवाहन दतेां आह.े..!  

पहाटपावलां : १०.१२.२०१८ 

  



158 

 

गप्पा ग्वाड...  

 

 नेहमीपेिा सखबुाई लवकरच आल्या आवण पदर खोचनू 

तिक कामालाच लागल्या. मीही कामात होत.े त्यामळुां लगेच 

काही ववचारलां नाही. बाहरेच्या खोल्या झािून झाल्यावर भाांिी 

घ्यायला त्या आत आल्या तेव्हा म्हटलां, ‘आज लवकर आलात?’ 

तशा म्हणाल्या, ‘लेकीच्या शाळेत जायचांय...’ मग आणखी काही 

ववचारावां लागलां नाही. लेकीच्या प्रगतीववषयी सगळां सववस्तर 

साांगनू झालां. ते साांगताना त्याांचा चेहरा खलुला होता. मग चहा 

वपतावपता आमच्या गप्पा सरुू झाल्या. मी त्याांच्या मलुीचां कौतकु 

केल्यावर त्या आणखी खलुल्या. बोलत रावहल्या.. शाळेत का 

बोलवलांय, मलाच जाणां कसां गरजेचां आह,े शाळा वकती लाांब 

आह,े जायला वकती वेळ लागेल, अजनू वकती घरची कामां 

आहते... सगळां साांगनू झालां. त्या आल्यावर चहा वपताना गप्पा 

मारणां हा आमच्या वदनचयेचा भागच झालाय. घरातलां कायबाय 

एकमेकींना साांवगतलां की दोघींना बरां वाटतां. चहा सांपवनू गप्पा 

आवरत्या घेत उठताना त्या म्हणतात, उठा बाई.. गप्पा ग्वाि काम 

द्वाि..’ त्याांचे ह ेशब्द ऐकल ेकी नोकरीतल ेवदवस आठवतात. 
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 नोकरीत असताना लांचटाईममर्ल्या गप्पा सांपवनू परत 

कामावर जाताना आमची मानवसकता हीच असायची. िबा 

खाताना काल काम आटपनू घरी गेल्यापासनू आज परत कामावर 

येईपयंतच्या वेळातल्या सवश घिामोिींचा र्ावता आढावा घेऊन 

व्हायचा. िब्यातली भाजी एकमेकींना वाढताना ती कशी केली? 

यापासनू सरुू झालेल्या गप्पाांमरे् जगभरातलां काहीही सावमल 

व्हायचां. नवीन काही वाचलेलां, वलवहलेलां.., मनाला काही 

लागलेलां, घरात काही वबनसलेलां, कामात काही अिलेलां, नवीन 

काही खरेदी केलेलां, पावहलेलां नाटक, रीपचा मनसबुा... असां 

सगळां काही..! त्या अध्याश तासात मकु्तपणे बोलनू झालां की 

िब्याबरोबर मनही मोकळां व्हायचां. नव्या दमानां कामाला लागताना 

एक ताजेपण जाणवायचां. तो अर्ाश तास म्हणज े रोजच्यारोज 

वमळणारा बोनस वाटायचा.  

 रोजच्या बस-प्रवासातल्या गप्पा, सकाळी बागेत वर्फरताना 

होणार् या गप्पा, बरेच वदवसात भेट झाली म्हणनू मदु्दाम 

एकमेकाांकिे जाऊन मारलेल्या गप्पा, वकां वा लाांबच्या प्रवासात 

शेजारच्या प्रवाशाांशी होणार् या गप्पा.. प्रत्येकाशी होणार् या गप्पाांचे 

ववषय वेगवेगळे असतात. त्यातनू व्यक्त होण्याची एकेक भकू 

भागत असते. गप्पा म्हणजे केवळ वेळेचा अपव्यय नसतो. 

गप्पाांमर्नू नकळत वेगवेगळया स्तरावरचां समपुदशेन होत असतां. 
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त्यातनू वदलासा वमळतो. एखाद्या समस्येवर तोिगा सापितो. रोज 

गाठ पिणार् या वेगवेगळया स्वभावाच्या माणसाांशी कसां वागावां 

याच्या यकु्त्या कळतात. आपल्या चकुा उमगतात. त्या 

सरु्ारण्याचा मागशही कळतो. सहज बोलण्यातनू नवी मावहती वमळून 

जात.े.. सवाशत महत्त्वाचां म्हणजे न बोलण्यामळेु वनमाशण होणारां दोन 

माणसाांतलां अांतर नाहीसां होतां... बोललां जात नाही तोपयंत 

कॉलनीतले शेजारी, कायाशलयातले सहकारी, लाांबच्या प्रवासातले 

सहप्रवासी याांच्यात एकमेकाांववषयी काही ग्रह वनमाशण होतात. 

साशांकता असत.े पण औपचाररक बोलण्यातनू छान गप्पाांना 

सरुुवात झाली की मर्ली र्सूरता नाहीशी होत.े..  

सहज गप्पाांमर्नू इतकां  सारां साध्य होत असतां..! ‘गप्पा 

ग्वाि...’ या म्हणीमर् ेगप्पाांची ही सकारात्मक बाज ू वकती सहज 

अर्ोरेवखत झालीय..!  

पहाटपावलां : १७.१२.२०१८ 
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एक्स फॅक्टर 

 

 माझ्या एका मैवत्णीनां मला वतची एक नवी कववता 

ऐकवली. ‘वा...’ तोंिून लगेच दाद गेली. या प्रवतसादानां वतचां 

समार्ान झालां नाही. वतनां परत ववचारलां, खरच छान झालीय? 

ऐकताना काहीतरी अपणूश वाटलां होतां. वतला म्हटलां, ‘परत ऐकव 

बरां..’ वतनां ऐकवली. पनु्द्हा नीट ऐकताना अपरेुपण कुठां आह े ते 

जाणवलां. म्हटलां, ‘शेवटच्या ओळीतील सखु या शब्दाला 

काहीतरी ववशेषण लाव.’ वतनां त्यावर ववचार केला. दसुरे वदवशी 

वतचा परत र्फोन आला. आवाजावरुनच वतची खशुी जाणवत होती. 

वतनां ती कववता परत ऐकवली. आता ‘व्वा...’ अशी दाद वदली 

गेली. एका ववशेषणानां कववतेला पणूशता आली होती... 

 असा पणूशतेचा आनांद वमळायला हवा असेल तर 

अपणूशतेचा सल सलत राहायला हवा. अगदी स्वयांपाकघरातल्या 

पाककृतीपासनू ते कोणत्याही कलाकृतीपयंत प्रत्येक वनवमशतीबाबत 

असा एक टप्पा येतो की वनवमशती-प्रवक्रया तर पणूश झालीय पण 

वनमाशत्याला पणूशतेचां समार्ान नाहीय. मग काय रावहलांय, अजनू 

काय हवांय याचा शोर् चाल ूराहातो. अस्वस्थतेचा हा काळ सजृन-

शक्तीला आवाहन दणेारा असतो. केलेल्या पदाथाशत वचमटुभर 
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साखर टाकून वकां वा मांद आचेवर एक वार्फ दऊेन पदाथश अगदी हवा 

तसा होऊन जातो. तासन्द्  तास ररयाज केल्यावर एकाग्रतेच्या 

टोकावर कर्ीतरी हवा तो सरू लागतो... दीघश वचांतनानांतर कथेचा 

समार्ानकारक शेवट सचुतो... रांगच्छटेच्या एखाद्या र्फटकार् यानां 

वचत् वजवांत होतां... वकां वा नेमक्या जागी एक हलका हात 

वर्फरवल्यावर वशल्पाच्या चेहर् यावरचे भाव बोलके होतात... 

पतूशतेसाठी नेमकां  काय हवांय ते सचुवनू समार्ान दणेारा िण दीघश 

प्रतीिेनांतर असा अववचत येतो..! पण बरेचदा तो हुलकावणीच दते 

राहतो. वनमाशत्याच्या मनात अस्वस्थता पेरून अव्यक्तात लपनू 

बसतो तो. पतूशता दणेारी ती अनाम गोष्ट - ‘एक्स रॅ्फक्टर’ काही 

केल्या हाती लागत नाही.  

हल्ली बर् याच स्पर्ांचे आयोजन वेगवेगळया स्तराांवर केले 

जात.े परीिण करताना दोन अगदी तांतोतांत सारख्या वदसणार् या 

कलाकृतींमरे् जाणकार परीिकाच्या नजरेला एक सरस वाटते. 

वतला प्रथम क्रमाांक वदला जातो. त्याववषयी बोलताना समीिक 

सकू्षम वनरीिण करून दोन्द्हीतील नेमका र्फरक दाखवनू द्यायचा 

प्रयत्न करत असतात. पण दोन्द्हीपैकी एका कालाकृतीची वनवि 

नेमकी का केली ह ेसाांगताना वतला सरस ठरवणारा घटक त्याांना 

वेगळा काढून दाखवता येत नाही. हल्ली त्याला एक्स रॅ्फक्टर असां 

सांबोर्लां जातां..! पण त्याचा खरा अथश कुणाच्याच लिात येत 
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नाही. मग एक्स रॅ्फक्टर म्हणजे कलाबाय काहीतरी अशी समजतू 

करून घेतली जात.े मागशदशशकही गिबितात आवण स्पर्शकाांच े

चकुीच्या वदशेनां प्रयत्न सरुू होतात... 

अशी वदशाभलू करून न घेता पणूशतेचा ध्यास घेऊन आांतररक 

अस्वस्थता ववझ ून दतेा शोर् घेत रावहलां तर कर्ी ना कर्ी काय 

कमी पितांय ते उमगेल. तो उमगण्याचा िण स्वगीय आनांद दणेारा 

अस ू शकेल. आवण नाहीच उमगलां तरी शोर्-प्रवक्रयेतील 

उत्खननात आतला पैस ववस्तारेल आवण त्या अपणूशतेच्या 

असमार्ानातच नववनवमशतीचां बीज रुजेल..! 

 

पहाटपावलां : २४.१२.२०१८  
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समारोप िसतोच... 

 

आमच्या कुां िीत आपसकु रुजनू एक रोप तरारून वर आलां. 

वकतीतरी वदवस झाले त्याची गदश वहरवी लाांबसिक पानां 

कारांज्यासारखी उसळून उमललेली रावहलीयत आवण ऋतनुसुार 

त्या रोपाला हळदीसारख्या वपवळया रांगाची रु्फलां येतायत. रोप 

अजनू वटकून आह ेआवण त्याला सातत्यानां रु्फलां येतायत त्या अथी 

केव्हातरी, कुठूनतरी बीज पिलां असेल. उगवण्याच्या आांतररक 

ऊमीला कुां िीतल्या तयार मातीनां साथ वदली असेल आवण सरुू 

झाला असेल सजृन-सोहळा...! हा सोहळा मी वकत्येकदा 

अनभुवलाय. पररपक्व िणी दठेातनू कळी िोकावत.े बघता बघता 

त्याचां रू्फल होतां. रांग उर्ळत पाकळया पसरवनू हसतां आवण 

परतीची हाक येताच स्वतःला वमटून घेतां. वनमाशल्य होऊन गळून 

पितां. तोवर दसुरी कळी िोकवते.. रु्फलते.. हसत.े. गळून पिते.. 

एक रू्फल गळून पिलां तरी लगेच बहर सांपत नाही. एक बहर सांपला 

तरी वशवशर पचवनू नवा बहर झािाांवर दाखल होतो. रुजणां.. 

उमलणां.. गळून पिणां.. पनु्द्हा रुजणां.. ह े चक्राकार गतीनां अखांि 

चालचू असतां. सजृनाच्या या खेळाला समारोप असत नाही.. ह े

अनभुवताना मला “उपजे ते नाशे । नाशले पनुरवप वदस े । ह े
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घवटकायांत् तैसे । पररभ्रमे गा” या ज्ञानेश्वरीतल्या ओवीचा आशयच 

दृश्यमान झाल्यासारखा वाटला..! 

आपल्या भोवतीही सवशत् वदसतां की भौवतक पररवतशनाच्या 

रेट्यात जनुां सगळां भराभर मागां पितांय. पण जीवन-प्रवाह थाांबलेला 

नाहीए. जनु्द्या चालीरीती, कपिे, दावगने, खाण्याच्या सवयी, 

सामावजक नीती वनयम, राजवटी, अथाशजनाची सार्नां, 

कुटुांबव्यवस्था, सावहत्य, ववववर् कला, भाषा... सवश वेगानां बदलत 

असलां तरी नाहीसां झालेलां नाहीए. त्याच जवमनीतनू नव्या रूपात 

वनमाशण होत रावहलांय. बाय पररवतशनाच्या सवश आघाताांना टक्कर 

दते जीवन-प्रवाह अखांि चालचू आह.े सानलु्या रु्फलापासनू 

महाकाय ग्रह-तार् याांपयंत सवश पातळयाांवर ‘उत्पत्ती.. वस्थती.. 

ववलय.. उत्पत्ती’ याांची असांख्य आवतशनां आपापल्या गतीनां चाल ू

आहते... 

रात्ीचा अांर्ार वशगेला पोचला की उतरणीला लागतो. 

हळूहळू उजािू लागतां. विवतज ओलाांिून सयूश वर येतो. उन्द्हां तापनू 

थकतात. मग सयूश आपली वकरणां आवरून पनु्द्हा विवतजामागे बिुी 

मारतो. उजेिाची ही भरती ओहोटी पाहणारा वदवस रोज नाव 

बदलनू आपल्याला भेटत असतो. वदवसाांमगनू वदवस जातात. 

बघता बघाता वषश सांपत येते. पण ते सांपण्याचा िण सटुा, एकाकी 
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असत नाही. त्याला वबलगनू नव्या आरांभाचा िण उभा असतो. ह े

सगळे िण.. वदवस.. मवहन े जगणारे आपण अदृश्य अशा 

मध्यसीमेवरून सरत्या िणाला वनरोप दतेो आवण नवागताचे 

स्वागत करतो. सषृ्टीच्या ‘घवटकायांत्ा’चा आपणही एक अववभाज्य 

भाग असतो. पण आपली जाणीव आपल्याला माणसू म्हणनू वेगळां 

करत.े चक्रात राहून आपण त्या चक्राकिे पाहात असतो. 

चक्रासोबत वर्फरता वर्फरता एका हातान ेजाणार् या िणाला.. म्हणजे 

खरांतर आपल्यालाच वनरोप दतेो आवण दसुर् या हाताने येणार् या 

िणाचे.. म्हणजे खरांतर आपलेच स्वागत करत असतो... या वनरोप-

स्वागताच्या सोहळयामर् ेजाणीवपवूशक सहभागी होता आलां तर 

खर् या अथाशनां आपल्यातल्या जनु्द्याला वनरोप दतेा येईल आवण 

नव्याचे वदलखलुास स्वागत करता येईल..!  

 

पहाटपावलां : ३१.१२.२०१८ 
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आसावरी काकिे याांचे ई सावहत्यवरील पवहले पसु्तक 

एकच वक्लक आवण पसु्तक उघिेल 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ant_asavari_kakade.pdf
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ई सानहत्य प्रनतष्ठािला १३ वर्ा होत आली. 

आसावरी काकडे यांचे ईसानहत्यवरचे हे ्ुसरे पुस्तक. 

आसावरी काकिे ह े नाव मावहत नाही असा कोणी मराठी 

वाचक नसेल. इयत्ता सातवी ते MA अभ्यासक्रमात त्याांच्या 

कववताांचा अभ्यास करून नवीन वपढी मोठी होत आह.े आर्ीच्या 

वपढीनेही अनेक पसु्तकाांतनू आवण कायशक्रमाांतनू त्याांच्या काव्याचा 

आस्वाद आवण ववचाराांचा पररचय घेतला आह.े त्याांच्या पसु्तकाांना 

मानर्नासवहत प्रकावशत करण्यासाठी प्रकाशकाांची अहमहवमका 

असते. परांत ूत्याांनी या पसु्तकाांसाठी ई सावहत्यचा मागश अनसुरला 

व वाचकाांना ववनामलू्य वाचनानांद द्यायचा वनणशय घेतला. एकाही 

पैशाची अपेिा न ठेवता त्याांनी उदार हस्त े ही पसु्तके आमच्या 

लाखो वाचकाांना वदली. 

असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन 

हजार वष े कवीराज नरेंर, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांि. अजरामर. म्हणनू तर वदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शांभ ूगणपलुे(९पसु्तके), िॉ. मरुलीर्र जाविेकर(९), िॉ. 

वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४), 

िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर 

(९), फ्रावन्द्सस आल्मेिा(२), मर्कुर सोनावणे(३), अनांत 
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पावसकर(४), मर् ूवशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथश), मोहन मद्वण्णा 

(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्तके), ववनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी 

दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोशी(२४), 

िॉ. वनमशलकुमार र्फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी 

र्ारगळकर (११), अांकुश वशांगािे(१०), आनांद दशेपाांिे(३), 

नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण र्फिके(३) 

स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्षमण भोळे, अरुां र्ती 

बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवेाले(४) पांकज 

कोटलवार(२) िॉ. सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंर ताटके(२), 

आसावरी काकिे(२) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुवी लेखक ई 

सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत पोहोचवतात. 

एकही पैशाची अपेिा न ठेवता. 

अशा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा 

सावहत्य विृ जागवतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठेवील याची 

आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक 

मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आवण या सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े 
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आवण ग्रांथोपजीववये । ववशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआव ेजी । 

 


