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

मिचारार्थ 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेिाचकाांना विनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण िाचो िा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद िाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यािां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या हित्ाांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp करा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना 

आिांहत्ि करा. सोशल वमवडयािर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्ााि बिुिोल अिा ििुच्या सचूना 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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विचारार्थ 

लेहिका : आसािरी काकडे 

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

फोन नां. ९४२१६७८४८० / ९७६२२०९०२८ 

Email- asavarikakade@gmail.com 

Blog- asavarikakade.blogspot.com 

 

मखुपषृ्ठ: आसािरी काकडे 

 

या पु् िकािील लेिनाच े सर्ा िक्क लेहिकेकडे सरुहिि असनू 

पु् िकाच े हकां र्ा त्यािील अांिाचे पनुिुाद्रि र्ा नाट्य, हचत्पट हकां र्ा 

इिर रुपाांिर करण्यासाठी लेहिकेची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक 

आि.े िसे न केल्यास कायदिेीर कारर्ाई (दांड र् िरुुां गर्ास) िोऊ 

िकि.े  

 

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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• हर्नािलू्य हर्िरिासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि े फॉरर्डा करू 

िकिा.  

• ि े ई पु् िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी र्ापर करण्यापरू्ी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आि.े 
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आसावरी श्रीनिवास काकडे  

बी.कॉम., एम.ए. मराठी,  

एम.ए. तत्त्वज्ञाि 

प्रकानित पुस्तके- २७ 

गद्यलेखि-  

*‘कवितेभोितीचां अिकाश’ 

(लेखसांग्रह) 

*ईशावस्यम ्इदं सववम:् एक आकलन-प्रिास’ (तत्त्िज्ञान) 

* ‘अर्ाांग’- (अनिुावदत कादांबरी) वबन्द्द्या सबु्बा याांच्या 

‘अर्ाह’ या सावहत्य अकादमेी परुस्कार प्राप्त मळू नेपाळी 

कादांबरीचा मराठी अनिुाद. 

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

याांच्या आनांदी गोपाळ या कादांबरीच ेमलुाांसाठी सांविप्तीकरण 

कनवतासंग्रह- 

मराठी- ९ :  

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

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

‘उत्तरार्थ’, ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेिर’ आवण ‘भेटे निी राई’ 
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वहन्द्दी- ३ 

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

की यात्ा’- (स्ितःच्या वनिडक मराठी कविताांचा वहन्द्दी अनिुाद. 

या वहांदी अनिुादाचा तवमल अनिुाद प्रकावशत झाला आह.े)  

अनिुावदत- ४ 

 * ‘बोल मार्िी’ (चन्द्रप्रकाश दिेल याांच्या ‘बोलो मार्िी’ या 

वहन्द्दी कवितासांग्रहाचा अनिुाद), 

* ‘तरीही काही बाकी राहील’ (विश्वनार् प्रसाद वतिारी याांच्या 

वनिडक वहन्द्दी कविताांचा अनिुाद),  

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

कवितासांग्रहाचा अनिुाद), 

* ‘त ू वलही कविता’ (डॉ. दामोदर खडस े याांच्या ‘तमु वलखो 

कविता’ या कवितासांग्रहाचा अनिुाद) 

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

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

आवण ‘ऋतचुक्र’ 

ब्लॉग्ज- ‘ब्लॉग, एक निी सरुुिात’ या ब्लॉगमरे् विषयानसुार 

बनिलेले दहा ब्लॉग्ज एकवत्त.  

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

* ‘बोल मार्िी’- सावहत्य अकादमेी, निी वदल्लीचा अनिुाद 

परुस्कार २००६ 

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

‘वहांदीतर भाषी वहांदी लेखक परुस्कार 

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

सांत नामदिे परुस्कार 

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

परुस्कार 

* बालसावहत्यासाठी औरांगाबादच्या पररितथन सांस्र्ेचा कै. ग.ह. 

पाटील परुस्कार 

* ‘कवितेभोितीचां अिकाश’- आचायथ अत् े स्मवृत प्रवतष्ठान 

केशिकुमार आचायथ अत्े परुस्कार 

* ‘ईशावस्यम ्इदं सववम.्..’- सािथजवनक िाचनालय, नावशकचा 

ग. वि. अकोलकर परुस्कार. 

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

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

परुस्कार 
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इतर सन्माि 

* इयत्ता सातिी ते एम. ए. पयंतच्या विविर् िगांच्या 

अभ्यासक्रमात ि विविर् सांपावदत सांग्रहाांमरे् िरील सांग्रहाांमर्ील 

कविताांचा समािेश. 

* आकाशिाणी, निी वदल्ली तफे आयोवजत सिथभाषी 

कविसांमेलनात(२००२) मराठीचे प्रवतवनवर्त्ि 

* वहन्द्दी सावहत्य सम्मेलन, प्रयाग (अलाहाबाद) द्वारा 

‘सम्मेलन सम्मान’- २००४ 

* अवखल भारतीय मराठी सावहत्य सांमेलनासह अनेक 

महत्त्िाच्या सावहवत्यक कायथक्रमाांमरे् कवितािाचन, वनबांर्िाचन, 

भाषण अशा प्रकारचा सहभाग. 
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आयषु्ट्य न केिळ इर् ेजन्द्मत-ेमरते 

ते विश्व-पटाची िीण सािररत असते 

 

एकाांती कोणी आतथ मनी जागिते 

वन:शब्द प्रार्थना कुठे र्ाउनी जाते..! 

*** 

आसािरी काकडे  
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अनुक्रम 

 

 

मनोगत 

डायरीलेखनाची वनकड 

नामस्मरण म्हणजे काय? 

िैचाररक पररितथन 

िमा करता आली का? 

भािनाांचे व्यिस्र्ापन  

आनांदभाविनी 

आांतररक विजयाची गोष्ट 

मनस्िी अव्यिहार 

असेही सबलीकरण 

सामावजक बाांवर्लकी 

स्िपनाांचा अर्थ  

कवितेचा अन्द्ियार्थ 

पररितथनाची पाहाट  

कौतकु आवण टीका 

पनुिाथचन या सांकल्पनेविषयी 

मी वकती भाग्यिान.. 

काव्हथर - तकुोबा  

 

 

 

 

 

िय िाढणां म्हणज ेसमजतू िाढणां 

मदतीचा पश्चात्ताप 

वनवमथतीप्रवक्रया  

सहािां सखू 

इसीवलए शायद... 

वनणथय घेण्याची िेळ  

रस्ता चकुण्याचा अनभुि 

पनुजथन्द्म सांकल्पनेचा सजथनशील िापर 

वकती पािसाळे पावहले? 

िारीचा अनभुि 

जो जो जयाचा घेतला गणु 

भािवनक सािरता 

काय वशकायचां..? 

चौर्ा कमरा  

िदृ्धत्िाला सामोरां जाताना  

मलू दत्तक घेतल्यािर 

अवभर्ानांतरचा अर्थ 
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िाल्याच ेनातेिाईक 

गझलेविषयी 

ग्रासरूटसथ आवण पॅरॅशटूसथ  

वमरॅकल्स... 

कौतकुाची गरज 

लग्नाची गोष्ट 

मौनां सिाथर्थ सार्नां..? 

माणसाांशी जमिनू घेताना 

अनभुिातनू वमळालेला मांत् 

स्ि-आिलोकन 

शब्दाांची वनिड 

रात् काळी घागर काळी 

विचारार्थ
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मनोगत 

 

२०१८ सालचा ‘पिाटपार्लां’ या ‘सकाळ’िधल्या 

सदरलेिनाचा अनभुर् सिाधान दिेारा ठरला. त्यािळेु २०१९ 

साली साहित्यप्रेिी भहगनी िांडळाच्या र्ॉट् अप ग्रपुसाठी िी 

एिादा उपक्रि घ्यार्ा असां िांडळाकडून सचुर्ण्याि आलां िेव्िा 

परि लहलि लेिनाच्या िाध्यिािनूच सांर्ाद साधार्ा असां िनाि 

आलां. त्यानसुार लेिन सरुू केलां. त्याि रोजच्या जगण्यािले छोटे 

छोटे प्रश्न, कािी जनु्सया आठर्िी, एिाद्या र्ेगळ्या व्यहक्तित्र्ाची 

ओळि, र्ाचलेल्या पु् िकािले कािी र्ेगळे हर्चार, एिादी 

सां्िरिीय घटना, एिादी कहर्िा, एिादी कल्पना, सांकल्पना असे 

हर्षय येि गेले. िी हलहिलेलां र्ाचनू बाकी सद्याांनी त्यासांदभाािले 

त्याांचे हर्चार हलिायचे िोिे. काय हलहििे अपेहिि आि ेत्याचा 

िलुासा िी िाझ्या लेिनाच्या िेर्टी करि िोिे. हर्चाराांना चालना 

दऊेन त्यार्र चचाा घडर्िार् या या साप्ताहिक उपक्रिाला िी 

‘हर्चारार्ा’ असां नार् हदलां िोिां.  

या उपक्रिाला िपूच छान प्रहिसाद हिळाला. छान चचाा 

झाल्या. या उपक्रिािील छोट्या छोट्या लेिाांचां ‘हर्चारार्ा’ याच 

नार्ाने सांकलन केलां आि.े िाझ्या लेिनार्रील इिराांच्या ििाांचा 
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सिार्ेि इर्ां केलेला नािी. चचेच्या िदुद््याांसि फक्त िाझे लेि 

घेिलेले आििे. या सांकलनािळेु िेव्िा ग्रपुपरुिी झालेली चचाा 

आिा िलुेपिानी िोऊ िकेल. 

 साहित्यप्रेिी भहगनी िांडळाच्या र्ॉट् अप ग्रपुर्र अिा 

र्ेगर्ेगळ्या साहिहत्यक उपक्रिाांना आठर्ड्यािला एकेक र्ार 

ठरर्नू हदलेला िोिा. सर्ा उपक्रि अगदी छान िोि िोिे. सोिल 

िीडीयार्र इिके हर्धायक आहि सजानिील उपक्रििी िोऊ 

िकिाि िा अनभुर् सिुार्िारा आि.े ‘हर्चारार्ा’ िा उपक्रि 

घेण्याची सांधी हदल्याबद्दल साहित्यप्रेिी भहगनी िांडळाची िी 

आभारी आि.े या उपक्रिािील लेिाांच ेसांकलन ईसाहित्य प्रहिष्ठान 

िफे ईपु् िक रूपाि प्रकाहिि िोि आि.े िाहदाक सिकायााबद्दल 

ईसाहित्य प्रहिष्ठानचेिी िनापासनू आभार. 

 

आसार्री काकडे 



विचारार्थ 

16 

 

डायरीलेखनाची वनकड 

 

The Diary of a Young Girl by Anne Frank ि े

पु् िक कािी र्षाांपरू्ी र्ाचनाि आलां िोिां. दसुर् या ििायदु्धाच्या 

काळाि ज्य ू लोकाांचा अनहन्सर्ि छळ िोि िोिा. िेव्िा भहूिगि 

अर््र्ेि राहिलेल्या एका कुटुांबािल्या िेरा र्षाांच्या िलुीनां 

हलहिलेली डायरी म्ििजे ि ेपु् िक. या पु् िकाचा िांजषूा िळेु याांनी 

केलेला िराठी अनरु्ाद परर्ा एका कायाक्रिाि िला भेट हिळाला. 

अनरु्ाद छानच झाला आि.े िळू पु् िक िर उत्तिच आि.े  Anne 

Frankची डायरी हलहिण्यािागची भहूिका िला फार िित्त्र्ाची 

र्ाटली. याहर्षयी हलहििाना हिनां म्िटलांय, ‘िरांिर िी कािी 

एकाकी नािीए. िाझ्यार्र प्रेि करिारी बरीच िांडळी िाझ्या भोर्िी 

आििे. िपू हित्-िैहत्िीिी आििे. िला किाचीच कििरिा 

नािीए. पि िौज-िजा, गप्पा.. हर्नोद.. या पहलकडे जाऊन 

कुिािी सांर्ाद िोि नािी. जे सगळ्याांसाठी सारिांच आि ेत्यापेिा 

र्ेगळां कािी िनाि आलां िर िे हर्श्वासानां कुिाला साांगार्ां असां 

कुिी नािीए...  

िौज-िजा, गप्पा..हर्नोद... याची अपरू्ााई र्ाटार्ी अिा 

हर्परीि पररह्र्िीि असलेल्या िेरा र्षाांच्या िलुीच्या िनाि या 
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सािान्सय हदनचयेपहलकडलां कािी यार्ां आहि िे िेअर करण्याची 

हनकड हिला र्ाटार्ी िचे कौिकुा्पद आि.े या िेअरींगसाठी 

र्ाढहदर्साला भेट हिळालेल्या डायरीलाच हिनां िैत्ीि केलां. हिला 

हकटी असां नार् हदलां आहि रोज पत् हलिून िी हिला िनािलां सर्ा 

कळर् ूलागली. िी सर्ा पत्ां किालीची उत्कट, उत्कां ठार्धाक आहि 

प्रगल्भ हर्चार दिेारी आििे... 

 या पुस्तकाच्या वनवमत्तानं डायरीलेखनाची आंतररक 

वनकड हा विषय माझ्यासमोर आला. आजच्या उपक्रमात 

सिाांनी या विषयािर आपापले विचार मांडािेत. आपण 

सिथजणी काही ना काही सतत वलहीत, बोलत असतो. तरी 

या कशातच बसत नाही असं काही मनात राहातं का? 

त्यासाठी डायरी वलहाविशी िाटते का? या लेखनाचं स्िरूप 

काय असतं? डायरी वलवहल्यामुळे ताणातून मुक्तता 

झाल्याचा अनुभि कधी आला का? याविषयी सिाांनी 

वलहािं... 

 

५.१.२०१९ 
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नामस्मरण म्हणजे काय? 

 

रोज बागेि हफरिाना ठराहर्क जागी भेटिार् या झाडाांची 

ओळि िोिे. त्याांच्यािल्या ह्र्त्यांिराांची नोंद घेिली जािे 

िनािल्या िनाि. ठराहर्क र्ेळेला ठराहर्क हदिेनां पक्षयाांचे र्र्े 

हनळाईर्र निी कोरि जािाि त्या दृश्याची ओळि िोिे. िागे पढेु 

जोडीनां चालिार् याांचीिी ओळि िोिे. नि्कार.. गडु िॉहनांग 

करिा करिा कधी अहधक पररचय िोिो. पिाट आहि सकाळ 

याांच्या िधल्या प्रसन्सन र्ेळी बागेि हफरिां िी हदर्सािली सर्ााि 

आनांददायी गोष्ट असिे.  

कधी कधी ि े सगळां जागच्या जागी असनूिी आपलां 

किाकडेच लि जाि नािी. बािरेच्या कुिािीच सांर्ाद िोि नािी. 

िन आिल्या आि कािीिरी िोधि असिां. ् र्िःिी िुज्जि घालि 

असिां. एके हदर्िी िी अिीच आपल्याच िांद्रीि चालि िोिे. 

िागनू कुिीिरी येिांय असां िला जािर्लां. र्ळून िागे पाहिलां िर 

बरेच हदर्साांनी बागेि आलेली एक िैत्ीि िला गाठायचा प्रयत्न 

करि िोिी. िी र्ाांबले. िग आम्िी हिळून चालायला लागलो. र्ोडां 

बोलिां झाल्यार्र हिनां िािािला एक फॉिा िला हदला. कुिीिरी 

चाििुाासाचा नेि म्ििनू एक कोटी नािजपाचा सांकल्प केला िोिा. 
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आपि एकिे आठ िण्याांच्या जेर्ढ्या िाळा जप करू त्याची नोंद 

त्या फॉिािधे करायची िोिी. िी फॉिा घेिला. बरां म्िटलां. िी िला 

ओलाांडून पढेु गेली. आििी कुिाला िरी फॉिा दिे िोिी.  

आपल्याच िांद्रीि हफरिाना िाझ्या िनाि जपाची िाळ 

ओढून नाि्िरिाचा रिीब घालिार् या भाबड्या श्रद्धाांहर्षयीचाच 

हर्चार चाल ूिोिा. िी ्र्िःिी िुज्जि घालि िोिे. आपि ्र्िः 

कािी केलां नािी िरी ि ेसगळां सिजनू घेण्याकडे कल िोि िोिा. 

अचानक येऊन त्या िैत्ीिीनां िोच हर्षय काढला. त्यािळुां 

िनािल्या हर्चाराांना गिी हिळाली. जपबीप करिां म्ििजे 

जीर्नसांघषाापासनू पळ काढिां, ्र्िःला फसर्िां, र्ळे र्ाया 

घालर्िां... ि ेआिेप िपासनू पािार्ेसे र्ाटले. त्याला हनहित्त झालां 

िोिां िे आदल्या हदर्िी एका लेिाि र्ाचलेल्या ‘राि नाि 

िहनदीप धरू जीि दिेरी द्वार । िलुसी भीिर बािरेिुां जौं चािहस 

उहजआर’ या ओळींचां. अर्ा- ‘िमु्िाला जर अांिबााह्य उजळून 

हनघायचां असेल िर रािनािाचा दीप दिेाच्या ििुरूपी दाराच्या 

जीभरूपी उांबरठ्यार्र िेर्ि ठेर्ा.’ यािलां काव्य सिजनू घेिा घेिा 

त्यािील आिय िनाि दरर्ळू लागला. नाि्िरिाचां िित्त्र् सर्ाच 

सांिाांनी परोपरीनां साांहगिलां आि.े त्या अर्ी िे योग्यच असिार. पि 

केर्ळ नाि्िरिानां अांिबााह्य उजळून हनघिां कसां िक्य िोि 

असेल? िी प्रहक्रया काय असेल? ि ेप्रश्न ्र््र् रािू दिे नव्ििे. 
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त्याच हर्चाराि िी घरी आले. िेव्िापासनू नाि्िरि िा िाझ्या 

हजज्ञासेचा हर्षय झाला आि.े आज आपल्या उपक्रिाच्या 

हनहित्तानां या सांदभााि हर्चार करू या.  

एकेक मणी ओढत नामाचा उच्चार करणे या 

पवलकडे नामस्मरण म्हणजे काय? तुम्ही असा जप करता 

का? वकती िेळ? कोणत्या देिाचं नाि घेता? हेच नाि का? 

यामागे तकथ शुद्ध वििेक आहे की फक्त श्रद्धा? नामस्मरण-

प्रवक्रया अनुभिता आली आहे का? काय अनुभि? या 

अनुषंगाने आपले विचार मांडािेत. 

 

१९.१.२०१९ 
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िैचाररक पररितथन 

 

पाश्चात्य ित्त्र्ज्ञानािील अह्ित्र्र्ाद या हर्चारसरिीनां 

ित्त्र्ज्ञ आहि साहिहत्यक याांना कािी काळ फार प्रभाहर्ि केलां िोिां. 

अह्ित्र्र्ादािधे िािसू आहि इिर र््िहूर्श्व असा ्पष्ट भेद 

करून आपल्या िािसू म्ििनू इर्े जगि असण्याचा हर्िेष हर्चार 

केलेला आि.े िािसाला जािीर् असिे आहि जािीर् असिे ििेी 

त्याला कळि असिे. या दिुरेी जाहिर्ेिळेु िो भोर्िीचां जग 

र्ेगळेपिानां पािू िकिो िसां ्र्िःकडेिी अहलप्तपिे पािू िकिो. 

र्ेगळेपिानां पािू िकिारी जािीर् िािसाला र्ेगळां ठेर्िे. त्याला 

र््िहूर्श्वािी एकरूप िोऊ दिे नािी. िािसाच्या साररूपाच्या या 

्र्िांत् ्र्रूपािळेु िािसाला ्र्िःला घडर्ण्याचां पिूा ्र्ािांत्र्य 

असिां.  

पि ित्त्र्िः ि े िान्सय असलेल्या अह्ित्र्र्ादी 

हर्चारर्ांिालािी या ्र्ािांत्र्याचा उपयोग करून घेिा आला नािी. 

सात्ा याांच्यासारख्या ित्त्र्ज्ञ साहिहत्यकाला िर ि े्र्ािांत्र्य म्ििजे 

िाप र्ाटला. त्यािनू ‘नॉहिया’सारख्या कादांबर् या जन्सिाला 

आल्या. िािसू म्ििनू हिळालेलां ्र्ािांत्र्य उपभोगायला लागार्ां 

िर पार्लापार्लाला फसायला िोिां. ्र्िःचा जन्सि िी त्याची 
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हनर्ड नसिे पि ‘इर्े नसण्याचां’ ्र्ािांत्र्य िात् त्याला असि नािी. 

न िागिा हिळालेला जन्सि आहि जन्सिासोबि र्ाट्याला आलेलां 

र्ा्िर् िा जगण्यािील प्रत्येक हनर्डीच्या ्र्िांत्र्याचा पाया 

असिो. ्र्ािांत्र्य िर अटळ आि ेपि िे र्ापरिा येि नािी. त्याची 

जबाबदारी पेलर्ि नािी. अिा कचाट्याि िािसू सापडिो. िग 

िो र्ेगर्ेगळे िागा िोधनू िे नाकारायचा प्रयत्न करि रािािो. सात्ा 

याांनी याला ‘बॅड फेर्’ म्िटलां आि.े  

‘ईिार्ा्यम् इदां सर्ाम्..’सारख्या अद्विै ित्त्र्ज्ञानाचे 

सां्कार असलेल्या भारिीय िनाला ि ेअह्ित्र्र्ादी हर्चार धक्का 

दिेारे आििे. िे सिजनू घेिाना कािीिरी िलूभिू, िोलािलां 

सिजिांय असां र्ाटेपयांि आपि त्या हर्चारव्यिुाच्या चकव्याि 

िरर्नू जािो. िलेपाटि परि आल्यार्र आपल्याला आपले अद्विै 

ित्त्र्ज्ञान आईसारिे कुिीि घेिे. त्यािलां सिू कळण्यासाठी िात् 

अिा चकव्यािनू एकदा िरी जाऊन यायला िर्ां... त्यािनू एक नर्ी 

दृष्टी हिळिे. हर्चाराि ्पष्टिा येिे. सात्ा याांच्या ‘बॅड फेर्’नां िला 

बराच काळ भांडार्नू सोडलां िोिां. त्यािनू िी सांकल्पना सिजनू 

घ्यायचा प्रयत्न झाला. ईिार्ा्य उपहनषद सिजनू घेिाना या 

अभ्यासाचा िला क्रॉस चेहकां गसारिा उपयोग झाला. 
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या विचारांचं बोट धरून आज आपण आपल्यातली 

िैचाररक स्पष्टता आवण िैचाररक पररितथन या विषयी 

बोलूया. 

आपि जन्सिाला आल्यार्र आपली जडि घडि 

्र्ाभाहर्कपिे आपल्या घरच्या र्ािार्रिानसुार िोिे. जन्सिापासनू 

ज्या सां्काराि आपि र्ाढिो िे सां्कार िी आपली हनर्ड नसिे. 

पि आपली ििां, आपले हर्चार या सां्काराांिळेु ियार िोिाि. 

िळूिळू आपि घरािनू बािरे पडू लागिो. िाळा, हित्-िैत्ीिी, 

हििक, िेजारीपाजारी, नािेर्ाईक, पु् िकां ... याांच्या सिर्ासाचा, 

हर्चाराांचा, ििाांचा आपल्यार्र प्रभार् पडू लागिो. र्ाढत्या 

र्याबरोबर आपल्या भोर्िीचा परीघ हर््िारि जािो. त्यािनू 

कधीकधी आपल्याि र्ैचाररक सांघषा हनिााि िोिो. नर्ीन हर्चार 

कळिाि. कधी आपि योग्य हदिेनां जाि असल्याचां आपल्याला 

सिजिां िर कधी आपली ििां बदलिाि. रािािीिानािला बदल 

आहर्ाक ह्र्िीनसुार िोि राििो. पि िर् या अर्ााने आयषु्य सिदृ्ध 

िोिां िे र्ैचाररक पररर्िानािळेु... र्ैचाररक ्पष्टिेिळेु.  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे िैचाररक 

पररितथनासंदभाथतले आपले अनुभि शेअर करूया. आधी 

आपली मतं (जगण्यातल्या कोणत्याही विषयासंदभाथत) 
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काय होती, त्यात काय बदल झाला? बदल कशामुळे 

झाला? एखाद्या पुस्तकाच्या िाचनामुळे, एखाद्या 

व्याक्तीच्या प्रभािामुळे, की एखाद्या प्रसंगामुळे? या 

िैचाररक पररितथनाचा आपल्या जगण्यािर, आपल्या 

लेखनािर काय पररणाम झाला? कधी कधी विचार बदलत 

नाहीत पण आपल्या विचारांना समर्थन वमळतं. िैचाररक 

स्पष्टता येते. या विषयीही वलहायला हरकत नाही.  

  

२६. १. २०१९  
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क्षमा करता आली का? 

 

र्ेगर्ेगळ्या हनहित्तानां िािसां एकत् जििाि. घरगिुी 

कायाक्रि असेल हकां र्ा साहिहत्यक, साांहगहिक असा कािी असेल. 

िखु्य कायाक्रि झाल्यार्र िळूिळू एकेकजि हनघायला लागिाि. 

नांिर कािी िांडळी गप्पा िारि बसिाि. त्याि कायाक्रिाचा 

लेिाजोिा घेिला जािो. चाांगल्याचां कौिकु करून िोिाच 

िटकलेल्या गोष्टी बोलनू दािर्ायला सरुुर्ाि िोिे. कुिाचां काय 

चकुलां यार्र चचाा घसरिे. सािाहजक, राजकीय िदुद््याांर्र िर घरी 

दारी, र्ॉट्सप.. फेसबकुर्र ििप्रदिान िोि असिां. अिा चचाा 

नेििीच हनरर्ाक असिाि असां नािी. र्ेगर्ेगळ्या पािळ्याांर्र 

अिी र्ैचाररक घसुळि िोिां आर्श्यकिी असिां.  

बािरेच्या गोष्टींबद्दल बोलिाना दसुर् याकडे बोट करून 

चकुा दािर्िां सोपां असिां. पि आपल्या आयषु्याि आपल्या 

िािनूिी कळि नकळि अनेक चकुा िोि असिाि. हनिाय 

घेण्यािली चकू, िािसां सिजनू घेण्यािली चकू, एिाद्या कृिीिली 

चकू, िागादिान करण्यािली चकू, बोलण्यािली चकू, प्रहिसाद 

दणे्यािली चकू... जगिाना पार्लापार्लाला आयषु्य गहििां 

घालि असिां. िी सोडर्िाना प्रत्येक पायरीर्र चकुीची िक्यिा 
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उभी असिे. बरेचदा आपल्याला चकू घडून गेल्यार्र उिगिां. त्याचे 

लिान िोठे पररिाि आपल्याला भोगार्े लागिाि. ‘To err is 

human’ असां म्ििनू आपि त्याहर्षयीच्या िळिळीिनू बािरे 

पडण्याचा प्रयत्न करिो.  

‘To err is human’ असां म्ििण्याची सोय कुिी करून 

ठेर्ली असेल या उत्सकुिेपोटी गगूलर्र त्याचा िोध घेिला िर 

सिजलां की Alexander Pope याांच्या ‘An essay on 

criticism’ िधे याचा उल्लेि आि.े त्याि हलहिलेलां पिूा र्ाक्य 

‘To err is human, to forgive divine’ असां आि.े ि ेर्ाक्य 

लेिनाि बरेचदा कोट केलां जािां. पि पषु्कळदा या र्ाक्यािला 

पहिला अधाा भाग ्र्िःला िाफ करण्यासाठी लिाि ठेर्ला 

जािो. पढुलां िाफ करण्याचां काि िर दरे्ाचां आि ेम्ििनू बिुधा 

सोडून हदलां जािां. पि िोठ्या िनानां एिाद्याला िाफ करिां िी कृिी 

दरै्ी आि ेअसा त्यािला गहभािार्ा हकां र्ा अहभप्रेि अर्ा असिार. 

याि िाफ करायला हिकण्यार्र भर असिार. आपि बरीच हर्धानां 

अिी आपल्या सोयीची, आपल्या िापाची करून घेि असिो... 

रोजच्या जगण्याच्या धबडग्याि इिका बारकाईनां हर्चार करायला 

कुिाला र्ेळ नसिो. त्यापेिा ििी गरजच र्ाटि नािी ि े

हचांिाजनक आि.े आज ‘हर्चारार्ा’ या उपक्रिाि आपि यार्र 

हर्चार करू. आपलां काय चकुलां ि े आपल्याला बर् याच र्ेळा 
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उिगिां. ििी चकू परि न करण्याचा प्रयत्निी आपि करिो. आज 

आपि चकुाांहर्षयी न बोलिा िाफ करण्याहर्षयी बोलयूा.  

वलवहण्यासाठी मुदे्द-  दुसर् याच्या चुकीला कधी माफ 

करता आलं का? हे सांगताना कुणाची काय चूक झाली हे 

सांगािं लागेलच. माफ का केलं? माफ करण्यामुळे त्या 

व्यक्तीशी असलेल्या नात्यािर, स्ितःिर काय पररणाम 

झाला? लगेच माफ करता आलं का? की स्ितःशी संघषथ 

करािा लागला? माफ केल्याचं समाधान िाटलं की 

पश्चात्ताप झाला? या मुददद्यांना अनुसरून वलहािे म्हणजे 

विषयांतर होणार नाही. 

२.२.२०१९ 
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भािनांचे व्यिस्र्ापन  

 

आजकाल सगळेजि प्रकृिी्र्ा््याहर्षयी जागरुक 

झाले आििे. र्ेळच्यार्ेळी िपासण्या, आिारहनयांत्ि, व्यायाि, 

योगा, हफरिां, हजम्स, िा्यक्लब, ध्यान-प्रिायाि असे बरेच उपाय 

सिि चचेि असिाि. व्िॉट्सॅपर्र िर याहर्षयीच्या सचूनाांचा, 

िाहििीचा सिि िारा िोि असिो. र्ेगर्ेगळे सार्धहगरीचे इिारे 

दिेारे हव्िडीओज हफरि असिाि. आपि बरेच उपाय करायचा 

प्रयत्न करिो. र्ोडे हदर्स उत्साि हटकिो िग येरे िाझ्या िागल्या 

सरुू िोिां.  

आनांदी, उत्सािी रािािां, एिादा छांद जोपासिां, किाि 

िरी गुांिलेलां रािािां असेिी उपाय आपल्यासिोर उभे असिाि. 

एिाद्या हर्नोदार्र िळिळून िसिां िा सर्ााि हबनिचााचा एक 

उपाय आि.े िात् त्यासाठी त्यार्ेळपरुिी सर्ा प्रश्न, हचांिा, 

काळज्याांची ओझी बाजलूा ठेर्िा आली पाहिजेि. हकां र्ा त्या 

ओझ्याांना त्याांच्या त्याांच्या कप्प्याि ठेर्नू आपल्याला बाजलूा 

िोिा आलां पाहिजे. इिोिनल इांटेलीजन्सस असा एक अभ्यास-

हर्षय आिा सर्ाांना पररहचि िोऊ लागला आि.े इिोिनल 

इांटेलीजन्सस म्ििजे भार्नाांचां व्यर््र्ापन करिा येण्यासाठी 
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लागिारी िुिारी, बदु्धी. त्यासाठी भार्नाांचां नेिकां  ्र्रूप कळिां, 

त्याांचा उगि कळिां गरजेचां आि.े िािसािािसािील सांबांध चाांगले 

रािण्यासाठी दसुर् याच्या भार्ना सिजनू घेिा येिांिी िित्त्र्ाचां 

आि.े आपले हर्चार या हदिेनां कायााहन्सर्ि केले की कािी प्रिािाि 

आपल्याला ि ेजि ूिकेल. आपि कपाटाि र््ि ूठेर्िाना त्याांचे 

र्हगाकरि करिो.  र््ि ू ज्यािल्या त्याि ठेर्ल्या की कपाट 

उघडल्यार्र िर्ी िी र््ि ूलगेच हिळिे. िी घेिाना इिर कप्प्याांकडे 

आपि पािाि नािी. िसां आपल्या भार्ना, प्रश्न याांचां र्हगाकरि 

करून कप्पे करिा आले िर गुांिा िोिार नािी. ि ेकरिाना एक कप्पा 

िोकळा ठेर्ायचा. अधनुिधनू त्याि डोकार्नू हनर्ाांि व्िायचां. 

अिी सर्य ठेर्ली िर सर्ा ‘ओझी’ जागच्याजागी राििील. 

एिाद्या हर्नोदार्र िळिळून िसण्यासाठी त्याांच्यापासनू बाजलूा 

िोिां सर्यीचां िोईल... 

‘िसण्यािळुां रक्ताहभसरि चाांगले िोिे, रोग प्रहिकारक 

िक्ती र्ाढिे, र्ेदनाांची िीव्रिा किी िोिे, सकारात्िक ऊजाा हनिााि 

िोिे, चेिरा, पोट याांच्या ्नायूांना व्यायाि हिळिो, श्वसनिििा 

सधुारिे, अहधक प्रािर्ाय ू हिळून एनजी लेव्िल चाांगली राििे, 

िसल्याने कॅलरीज बना िोि असल्यािळेु ्र्लूिा किी करायला 

िदि िोिे, आनांदी, उत्सािी राििा येिे. अिा उत्सािी 

व्यक्तीित्र्ािळेु त्याच्या सिर्ासाि येिार् या लोकाांिधेिी उत्साि 
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हनिााि िोिो. कोित्यािी कृिीिीलिेसाठी उत्साि असिां िी 

िलूभिू गरज आि.े..’ िसण्याचे असे बरेच फायद े ऐकून आिा 

िाहििी झालेले आििे. त्याांचा प्रत्यि लाभ घेण्यासाठी आज 

आपि एकिेकींना िळिळून िसर्यूा. िोकळेपिानां िरां िरां 

िसयूा. आहि कधीिी िोकळेपिानां िसिा येण्यासाठी भार्नाांचे 

व्यर््र्ापन करायला हिकूया.. 

त्यासाठी तुम्ही पोट धरून हसल्याची एखादी 

आठिण वलहू शकाल. एखादा खूप आिडलेला विनोद, 

आपली झालेली फवजती, एखादा पावहलेला प्रसंग सांगू 

शकाल... हसण्याविषयी काही तावत्िक विचार वकंिा 

विनोदी सावहत्याविषयीही काही विचार मांडू शकाल. 

९.२.२०१९  
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आनंदभाविनी 

 

प.ु हि. रेगे याांची साहर्त्ी िी छोटीिी पत्रूप कादांबरी 

र्ाचली नािी आहि िी आर्डली नािी अिी साहित्यप्रेिी व्यक्ती 

आढळिार नािी. या कादांबरीिील पत्ाांिधला जीर्नाला 

लगडलेला प्रगल्भ सांर्ाद िननीय आि.े त्यािले हर्चार काव्यात्ि 

िोऊन भार्नेला नर्ी जाग आििाि. िी कादांबरी र्ाचनू बरीच र्षे 

झाल्यार्र िा बाकीचा िपिील हर्सरला जािो. पि त्यािली 

राजम्िाची लच्छी आहि िोर याांची गोष्ट हर्सरली जाि नािी. हिनां 

िनाि कायिची जागा हिळर्लेली असिे. हर्षय हनघिाच िी 

डोळ्यासिोर साकारू लागिे.  

 

राजम्िाच्या झोपडीसिोर एकदा िोर येिो. हिर्े िेळि 

असलेल्या लच्छीचां त्याच्याकडे लि जािां. त्याच्या डौलदार 

सौंदयााकडे आकृष्ट झालेली लच्छी हिच्यािी नकळि िोराबरोबर 

नाच ू लागिे. र्ोड्यार्ेळानां िोर जायला हनघिो िेव्िा लच्छी 

आजीजर्ळ िट्ट धरिे की आपि िा िोर पाळूया. आजी म्िििे, 

‘िे कसां जििार? रोजउठून त्याला दािागोटा कुठून आििार.’ पि 

लच्छी िट्ट सोडि नािी. िग िोर म्िििो. िी रािीन इर्ां. दािापािी 
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काय इर्ां कुठांिी हिळेल. िी रािीन इर्ांच जर्ळपास. िात् एक अट 

आि,े िी येईन िेव्िा लच्छीनां िाझ्याबरोबर नाचायला िर्ां. लच्छी 

िी अट लगेच िान्सय करिे. पि रोज िुकुिी नाचिां सोपां नसिां. 

िोराचां काय िो केव्िािी येईल... पि िोर िर्ा िर नाचायला िर्ां. 

िग िी िनाला ििी सर्यच लार्नू घेिे. नाच म्ििजे आनांद. िो 

आधी िनाि उगर्ायला िर्ा िर नाचिा येिार. िग िी नेििीच 

आनांदी रािू लागिे. िोर आला की नािी याचां भानिी रािाि नािी 

हिला. ‘िोर िर्ा िर आपिच िोर व्िायचां. जे जे िर्ां िे िे आपिच 

व्िायचां..’ ि ेहिच्या अांगर्ळिीच पडून गेलेलां असिां. 

  

या कादांबरीच्या प्रभार्ाि असिाना लच्छीसारिां 

आनांदभाहर्नी व्िायचा िोि आपल्यालािी िोिो. पि 

आपल्यासाठी आपल्याला िर्ां िेव्िा िोर िोिा येि नािी. पि 

त्यािळुांच लच्छीच्या गोष्टीचां आकषाि िनाि िाजां रािािां.  

अिा आनांदभाहर्नी व्यक्तींच्या नाना परी साहित्याि 

हचिारलेल्या असिाि. ििा त्या आपल्या आसपासिी असिाि. 

आनांदाचां र्ाि लटुि असिाि. त्याांच्या सिर्ासाि आल्यार्र 

आपला हदर्स छान, प्रसन्सन जािो. अिा व्यक्तींचां आपल्याला 

कौिकु र्ाटिां. र्ोडा िरे्ािी र्ाटिो. िात् कधी कधी रागिी येिो. 
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भोर्िी इिकां  काय काय घडि असिाना याांच्या चेिर् यार्रची 

टर्टर्ी िलि किी नािी असां िनाि येिां..   

या हनहित्ताने आज आपि आनांद िा अनभुर् सिजनू 

घेऊया. सिाधानकारक कहर्िा सचुिां, सुांदर हनसगादृश्य, एिादां 

भार्पिूा गािां, बाळाचां हनरागस िा्य... अिा हकिीिरी गोष्टीिनू 

आपल्याला हनिळ आनांद हिळि असिो. पि पषु्कळ र्ेळा िो 

त्यार्ेळपरुिा असिो. लगेच आपि जैसे र्े अर््र्िे जािो. 

कायिसाठी आपली र्तृ्ती आनांदी िोिां अर्घड आि.े त्यासाठी 

आपण काही प्रयत्न केले का? प्रत्यक्ष आयुष्यात एखादी 

आनंदभाविनी व्यक्ती भेटलीय का? वतच्या सहिासातून 

आपण काही घेऊ शकलो का? त्यामुळं आपल्या स्िभािात 

काही पररितथन झालं का? की तो प्रभाि क्षवणक ठरला? या 

मुददद्यांना अनुसरून आज आपण आपल्या आनंदाच्या 

अनुभिाबद्दल वलहायचे आहे. त्याला जोडून आनंदाच्या 

स्िरूपाविषयी काही तावविक विचार मांडले तरी चालतील. 

  

१६.२.२०१९  
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आंतररक विजयाची गोष्ट 

        

बँकेि नोकरीि िोिे िेव्िाचा एक प्रसांग... काउांटरला काि 

करिाना इिर कािाांबरोबर ग्रािकाांना िर्ां िे दिेां, त्याांच्या प्रश्नाांना 

उत्तरां दिेां ि े प्राधान्सयानां करार्ां लागायचां. गदी असेल िेव्िा फक्त 

ग्रािकाांना साांभाळण्यािच र्ेळ जायचा. अिा र्ेळी जर िेजारच्या 

काउांटरर्रची व्यक्ती जागेर्र नसेल िर िे ग्रािकिी आपल्याकडे 

येिाि. आहि सौजन्सयाने त्याांचेिी काि करून द्यार्े लागिे. एकदा 

असांच झालां. िी ्र्िःच्या कािाि व्यग्र असिाना िेजारच्या 

काउांटरचा ग्रािक ् टेटिेंट िागायला आला. िेव्िा कॉम्प्यटुर नव्ििे. 

िािानी भरून द्यार्ी लागि. ग्रािक िपू हदर्साांनी आला िर 

बर् याच एांट्रीज असायच्या. भरायला र्ेळ लागायचा. त्या हदर्िी 

िी त्या ग्रािकाचां बर् याच एांट्रीज असलेलां ्टेटिेंट करून हदलां. 

आहि िेजारचा िािसू आल्यार्र िाहििीसाठी केर्ळ त्याच्या 

कानार्र घािलां की िी अिक्याचां ्टेटिेंट बनर्नू हदलांय. िर 

धन्सयर्ाद म्ििायचां राहिलां बाजलूा, िो एकदि हचडून म्ििाला की 

िमु्िाला कुिी साांहगिलां िोिां करायला? िी अनपेिीि प्रहिहक्रया 

पािून िी अर्ाक्  झाले. काय बोलार्ां िे न कळून त्याला म्िटलां, 

सॉरी.. चकुलांच िाझां.. िसा िो र्रिला आहि सॉरी म्ििि आपि 
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असां का म्िटलां िे साांग ूलागला... पि िी कािाि िोिे आहि िला 

िे ऐकण्याि रसिी नव्ििा... 

गोष्ट ििी अगदी साधी. पि िी लिाि राहिली िी त्याच्या 

अनपेहिि प्रहिहक्रयेिळेु नािी िर िाझ्या िलािी अनपेहिि अिा 

उत्तरािळेु. िरां िर इिकां  िाांि उत्तर दिेां िाझ्या ्र्भार्ाि नव्ििां. िे 

िला दिेा आलां याचां िला सिाधान र्ाटलां. िाझ्या िाांि उत्तरािळुां 

पढुली र्ादार्ादी आहि त्यािनू िोिारा िन्िाप टळला िोिा. 

िाझ्या हचडहचड्या ्र्भार्ाि बदल घडर्नू आिण्याचा िी प्रयत्न 

करि िोिे. आहि िला िे त्या प्रसांगी िरी जिलां िोिां. एका 

छोट्यािा हर्जयाची  गोष्ट म्ििनू िी िाझ्या लिाि राहिली... 

िळिळून िसण्याच्या सांदभााि आपि भार्नाांच े

व्यर््र्ापन िा हर्षय ओझरिा पाहिला िोिा. रोजच्या जगण्याि 

आपल्याला घरीदारी सिि अिा व्यर््र्ापनाची गरज भासिे. िे 

जिण्यासाठी र्ेगळ्याप्रकारच्या ररयाजाची गरज आि.े सदुृढ 

व्यक्तीिधे ि ेव्यर््र्ापन करिा येण्याची िििा असिे. हिचा र्ापर 

करून ्र्िःच्या र्तृ्तींिधे बदल करायला िर्ा. अध्याहत्िक 

साधनािी िलूिः िािसाला अहधक चाांगलां िािसू िोिा यार्ां 

यासाठीच असिे असां िला र्ाटिां. हकिान ्र्िःला ह्र्र 

ठेर्ण्यासाठी िरी ि ेव्यर््र्ापन जिायला िर्े. अन्सयर्ा ्र्िःला 
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अनार्र िोऊन एिाद्या िािसाची ‘्पेिल’ गटाि जायला सरुुर्ाि 

िोऊ िकिे...  

भीती, राग, हाि, आसूया, सूडभािना, अहंकार... या 

भािनांचे कमी अवधक प्रमाण प्रत्येकात असते. 

आपल्यातल्या अशा एखाद्या तीव्र भािनेचा आपल्याला 

आवण इतरांना त्रास होतोय असं आपल्याला कधी 

जाणिलंय का? ती बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न केले का? 

काय केले? यश वमळालं का? कसं?... आपण कुणी साधू 

संत नसतो तसे मोठे गुन्हेगारही नसतो. त्यांचे छोटे छोटे अंश 

असतो. म्हणून  ‘विचारार्थ’मधे आज आपण या मुददद्यांना 

अनुसरून आपापल्या छोटदयाशा आंतररक विजयाची गोष्ट 

सांगूया.    

२३.२.२०१९  
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मनस्िी अव्यिहार 

  

‘कहर्िेच्या िोधाि’ ि ेरॉबटा फ्रॉ्ट (१८७४-१९६३) या 

अिेररकन कर्ीचे हर्जय पाडळकर याांनी हलहिलेले चररत् र्ाचले. 

या िन्र्ी कर्ीचा जीर्नसांघषा र्ाचनू अांििुाि व्िायला झालां. 

िालेय अभ्यासाि िो रिला नािी. पि पढेु कािी हित्ाांच्या सांगिीनां 

अभ्यासाि लि घािलां आहि ्र्िःला हसद्ध करून दािर्लां. 

एहलनोरा या िुिार आहि सुांदर िलुीिी ओळि झाली. हिला 

कहर्िा आर्डि. हिच्यार्र प्रभार् पाडण्यासाठी िा कहर्िा 

अभ्यास ूलागला. आहि हिच्या आहि कहर्िेच्यािी प्रेिाि पडला. 

पढेु एहलनोराला ज्या कॉलेजाि प्रर्ेि हिळाला हिर्े याला 

हिळाला नािी म्ििनू कॉलेज हििि सोडून हदलां. घरची गरीबी. 

िग हिळेल िी नोकरी करार्ी लागली. पि त्याििी धरसोड. 

हििि, अर्ााजान कािीच धड नसिाना एहलनोराच्या िागे लागनू 

लागनू लग्न केले. पाठोपाठ िलुां झाली. अर्ााजानासाठी कधी 

िाळेि हिकर्िां, कधी ििेाि काि.. पि िन रिल े नािी की 

असलेले काि िो सोडून दईे. केर्ळ कहर्िेर्र जगिा आले पाहिजे 

अिी त्याची उत्कट इच्छा िोिी. िन कहर्िेसाठी आससुलेले असे. 

पि त्याििी फार कािी जिि नव्ििे. अिा िनू्सय अर््र्ेि पैिाांची 

परेुिी सोय नसिाना, कुिी ओळिीचां नसिाना आहि िखु्य म्ििजे 
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काय कारयचेय ि ेकािी ठरलेले नसिाना पत्नी र् चार िलुाांना घेऊन 

इांग्लडला जायचा हनिाय घेिला जािो. सदुरै्ाने हिर्े कहर्िेला 

चालना हिळिे आहि एका िगोिाग एक कहर्िासांग्रि प्रकाहिि 

िोिां, त्याांचे सर्ा प्रकारे ्र्ागि िोिां, नार् िोिां.. ि े सरुू झालां. 

साहित्यािले सर्ा सन्सिान हिळून जगप्रहसद्ध कर्ी असा लौकीक 

हिळण्यापयांि िजल िारली गेली. (अिेररकेचे त्यार्ेळचे अध्यि 

जॉन एफ केनेडी याांनी त्याच्या ितृ्यनुांिर गौरर्पर भाषि केले. त्याि 

त्याांनी म्िटले िोिे, ‘िािसाच्या आहत्िक िक्तीर्र फ्रॉ्टचा 

हर्श्वास िोिा. ‘िक्ती (पॉर्र) आहि कहर्िा याांची साांगड त्याने 

अपघािाने घािली नव्ििी... जेव्िा िक्ती िािसाला िग्ररू बनर्िे, 

िेव्िा कहर्िा त्याला त्याच्या ियाादा सिजार्नू साांगिे. जेव्िा िक्ती 

िािसाचे िेत् आकुां हचि करिे, िेव्िा त्याला कहर्िा अह्ित्र्ाच्या 

हर्िाल श्रीिांि जगाचे दिान घडर्िे, जेव्िा िक्ती त्याला भ्रष्ट करिे, 

िेव्िा कहर्िा त्याचा आत्िा ्र्च्छ करिे”)  

िात् या काळाि कौटुांहबक पािळीर्र अनेक क्लेषकारक 

घटना घडि िोत्या. िलुींची लग्ने झाली पि हिघींचे घट्फोट 

झाले. त्या िलुाांसि परि आल्या. िग एकीचा ियाने ितृ्य ुझाला, 

एकीला र्ेड लागलां, िलुाने हनराि िोऊन आत्िित्या केली, 

पत्नीचा कॅन्ससरने ितृ्य ुझाला... या चररत्ाि ि ेसर्ा आहि त्याच्या 



विचारार्थ 

39 

 

जोडीनां  जगण्याला अ्िरासारख्या असलेल्या कहर्िा र्ाचिाना 

पनु्सिा पनु्सिा ह्िहिि व्िायला िोि िोिां...  

या पु् िकाच्या प्रभार्ाि असिाना रािून रािून िनाि आलां 

की त्या काळाि आपल्याकडेिी बरीच िांडळी हििि, नोकरी, 

िब्येि.. या बाबिीि अिीच बेहफकीर िोिी. आत्ता आपि सर्ा 

बाबिीि हकिी सेफ गेि िेळि असिो. सगळां र्ेळच्यार्ेळी 

व्िायलाच पाहिजे असा आपला अट्टिास असिो... िागच्याांच्या 

अनभुर्ािनू आलेलां ि े ििािपि म्ििायचां की हभत्ेपिा 

म्ििायचा? की पररह्र्िीचा रेटा म्िािायचा? 

या वनवमत्ताने आजच्या ‘विचारार्थ’साठी एक विषय 

मनात आला. आता आपली जी काही जीिनशैली आहे 

त्यात आपण फार काही बदल करू शकणार नाही. पण 

आतापयांतच्या आयुष्यात आपण एखाद्या िेळी कधी असं 

मनस्िी, अव्यिहारी, अविचारानं िागलोय का? त्याचे काय 

पररणाम झाले? त्याबद्दल आता काय िाटतं? ते आज शेअर 

करूया. मुळात असं मनस्िी िागण्याबाबत तुमचं काय मत 

आहे? असा मोह कधी झाला की नाही? याबद्दलही 

वलहायला हरकत नाही. 

२.३.२०१९  
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 असेही सबलीकरण 

 

काल सोनाली बेंद्रचेी िलुािि ऐकली. कॅन्ससर सव्िाायव्िर 

या हिच्या र््िर्ािल्या आिाच्या भहूिकेसांदभााि िी िलुािि 

िोिी. अगदी नॉिाल, पहिल्यासारिी सुांदर हदसि िोिी. पिूा जाऊन 

नव्याने आलेले केस नव्या िअेर्टाईलसारिे र्ाटि िोिे. 

िरिाच्या दारािनू परि आलेली िािसां फार िरां िरां बोलिाि. 

ििीच िी जे जसां घडलां िसां िरेपिानां साांगि िोिी. सरुुर्ािीलाच 

हिनां ्पष्ट केलां की िजारो लोक अिा आजाराला िोंड दिे आििे. 

िी कािी फार हर्िेष केलेलां नािी. िरी आजाराला सािोरां 

जाण्याची प्रत्येकाची िर् िा र्ेगळी असिे. एक सांर्ेदनिील 

हसनेकालाकार म्ििनू हिनां ि े सारां कसां हनभार्लां िे िन लार्नू 

ऐकण्यासारिां र्ाटलां... िलुाििीिनू सिजि गेलेली, परू्ीपेिा 

अहधक उत्सािानां जगण्याि रस घेिारी, पनुजााि जीर्नाि आिा 

काय र्ेगळां करिा येईल याकडे सकारत्िकिेनां बघिारी सोनाली 

अर्डून गेली... 

िी म्ििाली, भीिीनां िचनू जािां, िपू रडू येिां, हनराि िोिां, 

आपलां काय चकुलां म्ििनू िा आजार झाला? या अनतु्तरीि प्रश्नानां 

अ्र््र् िोिां... ि ेटप्पे येिािच. िे ओलाांडल्यार्रच सिोर आलांय 
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त्याचा ह्र्कार केला जािो.. ि ेटप्पे ओलाांडिां हकिी अर्घड गेलां 

िे हिनां सिज िळर्ेपिानां साांहगिलां.. हिच्या एकूि िलुाििीिले 

बरेच िदु्द े कौिकुा्पद र्ाटले. या सगळ्यािनू जािाना ्र्िःला 

सार्रण्यासाठी हिला असांख्याांचे प्रेि आहि लॉहजकल हर्ांहकां गचा 

आधार र्ाटला ि ेउत्तर िर अांििुाि करिारां र्ाटलां. आििी एक 

िदु्दा िित्त्र्ाचा र्ाटला. ‘कुटुांबािले लोक या सगळ्याला कसां 

सािोरे गेले?’ या प्रश्नाला उत्तर दिेाना िी म्ििाली, ‘िी कुिापासनू 

कािी लपर्नू ठेर्लां नािी. र्ा्िर् ्पष्टपिे कळिां आर्श्यक 

असिां. िािसां कल्पनेनांच अहधक घाबरिाि. त्याना अांधाराि ठेर्लां 

िर िे र्ा्िर्ापेिा भयांकर कल्पना करिाि... सर्ा कल्पना 

हदल्यािळेु केिो ट्रीटिेंट चाल ूअसिाना िेरा र्षाांचा िाझा िलुगा 

िला बघायला आला िेव्िा म्ििाला, ‘इट इज नॉट सो बॅड...’ 

 

या िदुद््यार्र हर्चार करिाना िनाि आलां, कुिाला धक्का 

बसेल म्ििनू, घरचे रागार्िील म्ििनू, योग्य र्ेळी साांगिा येईल... 

असा हर्चार करून बरेचदा िािसां कािी गोष्टी जर्ळच्या 

व्यक्तींपासनू लपर्नू ठेर्िाि. पि लपर्ण्यािळेु कोििाच ििे ू

साध्य िोि नािी. उलट गोष्टी लपर्नू ठेर्ण्यािळेु झालेल्या 

गैरसिजािनू हकिी घोटाळे िोिाि िे आपि दरूदिानिाहलकाांिधनू 
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बघि असिो. अर्ााि त्याांना घोटाळे र्ाढर्नू िाहलका 

लाांबर्ायच्याच असिाि. प्रत्यि जगण्याि िात् असे घोटाळे फार 

ििागाि पडू िकिाि. कधी कधी लपर्ण्याचा ििे ू नसिो पि 

िित्त्र्ाचां न र्ाटल्यािळेु हकां र्ा हर्सरूनिी साांहगिलां जाि नािी. 

नांिर दसुरीकडून सिजल्यार्र यािनू गैरसिज िोिाि. िे 

हन्िरिाना परेुर्ाट िोिे. िर कधी त्यािनू गांििी घडिाि. त्या 

आठर्नू िस ूयेि रािािे. 

 

आपल्या आयुष्यात काही लपिायचा प्रसंग कधी 

आला का? आपण त्यािेळी काय वनणथय घेतला. लपिलं 

की जिळच्यांना विश्वासात घेतलं? त्याचे काय पररणाम 

झाले? आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण या कावहशा नाजुक 

विषयािर बोलत्या होऊ या. ‘सबलीकरण’ फक्त आवर्थक 

स्तरािर असत नाही. अिघड वनणथय घेण्याचे, योग्य िेळी 

योग्य ते बोलण्याचे धैयथ कमािणे हेही सबलीकरणात 

अनुस्युत आहे. िस्तुवस्र्ती लपिण्यातून काही गंमतीही घडू 

शकतात. त्या अंगानं वलहायलाही हरकत नाही. 

 

९.३.२०१९  
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सामावजक बांवधलकी 

 

सािाहजक बाांहधलकी िा िरांिर प्रत्येकाच्याच 

जबाबदारीचा हर्षय आि.े िात् साहिहत्यकाांच्या सािाहजक 

बाांहधलकीसांदभााि बरेचदा चचाा िोिे. सािार् याि एकदा या 

हर्षयार्र चचाासत्च आयोहजि केलां िोिां. त्याि साहिहत्यकाने 

्र्िःच ्र्िःच्या साहित्यािील सािाहजक बाांहधलकीचे ्र्रूप 

्पष्ट करायचे िोिे. त्या चचाासत्ाि िलािी पेपर सादर करायला 

बोलार्ले िोिे. चचाासत्ाि प्रत्येकजि आपापली ििे िाांडि िोिा. 

त्याि एकाने अिी टीका केली की कर्ीलोक कहर्िार्ाचनासाठी 

कुिीिी बोलार्ले िरी लगेच िजेरी लार्िाि. आयोजक कुख्याि 

व्यक्ती असल्याचे उघड िाहििी असनूिी सांधी सोडि नािीि. िी 

टीका अांििुाि करिारी िोिी. िे ऐकल्यार्र िनाि त्याहर्षयीच 

हर्चार येि राहिले. बसल्या बसल्या िॉलिधे सिज सभोर्िी 

पाहिलां िर हकिीिरी प्रायोजकाांचे बॅनसा हिर्े लार्लेले हदसले. 

िनाि आलां की या सर्ाांकडून दिेग्या हिळर्नूच या कायाक्रिाचे 

आयोजन झाले आि.े.. या सर्ा प्रायोजकाांहर्षयी आपल्याला कािी 

िाहििी नािी. आयोजकाांनी याांच्याकडून हिळर्लेल्या दिेग्या 

‘्र्च्छ’ असिील याची काय ििी? कायाक्रिाि सिभागी िोिाना 

ि ेपािायला िर्ां की काय?...   
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पेपर सादर करण्यासाठी िला बोलार्लां गेलां. िी पेपर 

हलिून नेला िोिा. िोच र्ाचनू दािर्िार िोिे. त्याि िा िदु्दा 

नव्ििा. पि आिा िो िनािनू जाि नव्ििा. म्ििनू िी सरुुर्ािीलाच 

त्या र्क्त्याचा सांदभा दिे िानाि आलेले हर्चार िाांडले आहि िग 

पेपर सादर केला. नांिर त्या िदुद््यार्र कािी चचाा झाली नािी. िेरी 

भी चपु िेरी भी चपु असां झालां असेल का? िो िदु्दा अजनूिी िाझ्या 

िनािनू गेलेला नािी. 

आजच्या ‘हर्चारार्ा’िधे िो ििुच्यासिोर ठेर्िे आि.े 

आपि सगळ्या साहित्यप्रेिी िैहत्िी बरांच कािी हलिीि असिो. 

बर् याच कायाक्रिाांिधे सिभागी िोि असिो. छोट्या िोठ्या 

्पधाांिधे भाग घेि असिो. परु्कार हिळर्िो. सन्सिान केले जािाि 

िे ह्र्कारिो. असे परुस्कार, सन्मान वस्िकारताना, 

कायथक्रमात सहभागी होताना आयोजकांच्या हेतंूचा, त्यांच्या 

योग्यतेचा विचार करायला हिा का? आपण करतो का? या 

सांदभााि एकदा र्ाचलेलां आठर्िांय की सपु्रहसद्ध फ्रें च लेिक, 

ित्त्र्ज्ञ जा-ँपॉल सात्ा याांना १९६४ चा नोबेल परु्कार जािीर झाला 

िोिा. पि त्याांच्या ििे परु्काराच्या हनर्ड सहििीि योग्य 

व्यक्तींची नेििकू झालेली नव्ििी. म्ििनू त्याांनी िो परु्कार 

ह्र्कारण्यास नकार हदला. असे कािी दािले आपल्याला धडे दिे 

असिाि... आपण सामावजक बांवधलकी मानतो, नागररक 
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म्हणून असलेली कतथव्ये पाळतो. पण अशा काही बाबतीत 

आपण सजग असतो का? सजग असण्यासाठी काय करता 

येईल? आपल्याला या बाबतीत कधी िािगं काही 

जाणिलंय का? आपण कधी अशा काही कारणास्ति 

एखाद ंवनमंत्रण, पुरस्कार, सन्मान नाकारला आहे का? आज 

याविषयी बोलूया... पूणथतः िेगळं, विरोधी मतही मांडायला 

हरकत नाही.   

 

१६.३.२०१९  

  



विचारार्थ 

46 

 

स्िपनांचा अर्थ  

 

हचनी ित्त्र्ज्ञ कन्स्यहुियस याने साांहगिलेली त्याच्या 

्र्प्नाची गोष्ट फार िाहिाक आि.े त्याला म्ििे एकदा आपि 

फुलपािरू झालोय असां ्र्प्न पडलां. हकिीिरी र्ेळ िो त्या 

्र्प्नाि रिनू गेला. या दीघा ्र्प्नािनू जाग आल्यार्र त्याला 

कळेनासां झालां की आपि फुलपािरू झालो ि े ्र्प्न िोिां की 

आिा िािसू झालोय िचे ्र्प्न आि े फुलपािरू पािाि 

असलेलां?... ्र्प्न आहि र्ा्िर् यािल्या अिा िन्र्ी गुांत्यािनू 

आपि िरे कोि? असा प्रश्न हनिााि िोिो. हिकडे लि र्ेधिारी 

िी गोष्ट आि.े आपलां िरां ्र्रूप काय? या सनािन प्रश्नाहर्षयी 

बोलिाना ् र्प्न या अनभुर्ाचा आधार घेिला जािो. झोपेिनू जाग 

आल्यार्र ्र्प्नाि अनभुर्लेलां सगळां िोटां िोिां ि ेसिजिां िसां 

‘ज्ञान’ प्राप्त झाल्यार्र आपि जे िरां म्ििनू जगिोय त्यािलां 

हि्यात्र्, िात्परुिेपि उिगिां र्गैरे... पि ज्ञानप्राप्तीची िी अर््र्ा 

हिहिजासारिी दरू असिे. 

रोजच्या जगण्याि आपि र्ाट्याला आलेलां आयषु्य 

अहधक सिदृ्ध करण्यासाठी र्ेगर्ेगळी ्र्प्नां उरािी बाळगि 

असिो. कधी िी परुी िोिाि. कधी अपरुी राििाि. पि सिि 
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सिजार्लां जािां की ्र्प्नां पािािां र्ाांबर् ूनये. त्याच्या पिूािेसाठी 

केलेले प्रयत्न र्ाया जाि नािीि. साधीसधुी नािीि िर भव्य ्र्प्नां 

पािार्ीि. ‘नॉट फेल्यअुर बट लो एि इज क्राईि..!’... ् र्प्नाबाबि 

असांिी म्िििाि की ्र्प्नां अिी पिा की झोप उडेल..! 

जागेपिीच्या ्र्प्नाांहर्षयी असां बरांच कािी बोललां.. हलहिलां 

जािां. ्र्प्नां पािायला प्रोत्साहिि केलां जािां. िी ्र्प्नां प्रत्यिाि 

उिरोि न उिरोि पि ्र्प्नरांजनािळेु जगिां ससुह्य िोऊ िकिां...  

प्रत्यिाि झोपल्यार्र िात् बरेचदा र्ाटे्टल िी ्र्प्नां 

पडिाि. हनरर्ाक.. असांबद्ध.. घाबरर्िारी..! बरेचदा जाग 

आल्यार्र ्र्प्नां हर्सरली जािाि. िात् कधी कधी ्र्प्नािनू 

घाबरूनच जाग येिे. एके हदर्िी िला झोपेिनू जाग आल्यार्र 

हकिीिरी र्ेळ रात्ीच्या ्र्प्नाांचा िाि जािर्ि िोिा. चिा हपिाना 

सिाहजकच आम्िी ् र्प्नाांहर्षयी बोलि राहिलो. भयांकर ् र्प्नािनू 

जाग आल्यार्र ‘अरे.. ि े िरां नव्ििां.. ्र्प्न िोिां’ ि े जािर्नू 

आपि सु् कारा सोडिो. ररलॅक्स िोिो. त्या हदर्िी बोलिा बोलिा 

अिा हर्हचत् ्र्प्नाांच्या आठर्िी हनघाल्या.. आपि अधाांिरी 

िरांगि हनघालोय, प्रचांड र्ेगाि धार्िोय हदिािीन, चपला 

िरर्ल्यायि.. अनर्ािीच चालिोय, टॉयलेटला लागलीय पि 

टॉयलेट सापडि नािीए, कपडेच घालायचे राहिलेि... असां 

कािीच्या कािी हदसि असिां ्र्प्नाि. कधी एिादां ्र्प्न र्ोड्या 
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र्ोड्या हदर्साांनी िसांच्या िसां पनु्सिा पनु्सिा पडिां. क्र्हचि अर्ापिूा, 

िागादिाक, प्रश्न सोडर्िारीिी ्र्प्नां पडिाि. अिी ्र्प्नां 

चाांगलीच लिाि रािािाि... 

 िाहत्त्र्क दृहष्टकोनािनू आपल्या अह्ित्र्ाचा एक ्िर 

असलेली ्र्प्नार््र्ा हकां र्ा हदर्ा्र्प्नां बाजलूा ठेर्नू आजच्या 

‘विचारार्थ’मधे आज आपण आपल्याला पडलेल्या, अजून 

लक्षात रावहलेल्या विशेष स्िपनांच्या अनुभिाबद्दल बोलूया. 

स्िपन काय होते? त्याचा आपण काय अर्थ लािला? त्यामुळे 

आयुष्याला कलाटणी वमळाली असं काही झालं का?... 

विवचत्र स्िपनांच्या आपण अनुभिलेल्या गंमतींविषयी 

वकंिा स्िपन या शारीररक अनुभिाच्या शास्त्रीय 

मावहतीविषयीही वलहायला हरकत नाही.   

२३.३.२०१९ 
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कवितेचा अन्ियार्थ 

  

अहलकडेच प्रज्ञा दया पर्ार याांची एक कहर्िा र्ाचनाि आली. िी 

र्ाचनू िी अ्र््र् झाले. आजच्या ‘हर्चारार्ा’साठी िी कहर्िा 

दिे आि-े 

माणसासारखा माणूस असूनही 

 

िािसासारिा िािसू असनूिी 

त्याला काढायचीय हिची नग्न हधांड,  

करायचांय हिला हर्दू्रप,  

चाबकाने फोडून काढायचांय 

भरचौकाि, 

उकळत्या िेलाि िाि घालायला लार्नू, 

पािायचीय हिची सिर््परीिा कठोर,  

ििाहनिा करायचीय त्याला,  

हिच्या पाकुळलेल्या दिेािनाची,  

सिि हसद्ध करायचांय पौरुषत्र्,   

हर्हधरहचिाच्या अहधकारानां, 
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त्याला आपसकूच प्राप्त झालेलां,  

…िरीिी िाि चोळि िो बसलाय िाांि, 

आिल्या आि उकळि, 

त्याने घराि लटकार्ल्याि, 

ििािानर्ाांच्या िसहबरी,  

यच्चयार्ि क्राांहिकारी,  

अर्ााि त्याची ्र्प्रहििा आि,े  

अहििय ससुां्कृि सालस, 

परुोगािी परुुषाची, 

िी र्ाच ूिकिे,  

त्याने डोळ्याांच्या बािुलीआड,  

िित्प्रयासाने दडर्लेली निृांस हिांसा,  

जाि ूिकिे, त्याचां दःुि अपार,  

परुुष असल्याची,  

त्याला िोजार्ी लागिेय जबर हकां िि,  

िािसासारिा िािसू असनूिी!  
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– प्रज्ञा दया पर्ार 

 

 िी कहर्िा र्ाचनू िी अ्र््र् झाले त्याची 

र्ेगर्ेगळी कारिां आििे. पहिलां कारि, या कहर्िेि प्रज्ञाला नेिकां  

काय म्ििायचांय िे सिजि नािीए ि ेआि.े जो अर्ा लागिोय िो 

पटि नािीए. या कहर्िेनां िाझ्या िनाि हनिााि केलेले प्रश्न- इिक्या 

दोन टोकाांचे हर्चार सगळ्या परुुषाांच्या िनाि अस ूिकिील का? 

आपि पाहिलेलां जग हिनां पाहिलेल्या जगािून फारच ियााहदि 

आि ेकी काय? कहर्िेच्या सरुुर्ािीला व्यक्त झालेल्या कू्रर गोष्टी 

आपि फक्त बािम्याांिधेच ऐकलेल्या असिाि. र्डील, भाऊ, 

काका, िािा, िलुगा, भाचा, पिुण्या, हििक, िेजारी, सिकारी, 

हित्, पिी, सासरा, दीर, िेिुिे, ओळिीपाळिीचे... अिा अनेक 

नात्याांनी परुुषाांिी आपला सबांध येिो. यािल्या कुिाच्यािी िनाि 

असे हर्चार सपू्तपिे असिाि िी कल्पनािी अिक्य... भयांकर 

र्ाटिे. असां र्ाटिां िा भोळसटपिा म्िािार्ा का?    

 ‘िी जाि ू िकिे त्याचां दःुि अपार....’ किाचां 

दःुि? निृांस हिांसा दडर्ायला िित्प्रयास करार्े लागिायि याचां?, 

परुुष असल्याची ‘हकां िि’ िोजार्ी लागिेय याचां? की 

िािसासारिां िािसू असनूिी त्याला ‘करायचांय िे’ कािीच करिा 



विचारार्थ 

52 

 

येि नािी म्ििनू आिल्या आि उकळि िाि चोळि बसार्ां 

लागिांय याचां? परुुषाचां ि ेकुठलां रूप हदसलांय हिला? िी कसली 

सिानभुिूी र्ाटिेय हिला त्याच्याहर्षयी?  

 एका बाजलूा सगळे भव्य आदिा आहि दसुर् या 

बाजलूा या नीच परुुषी प्रर्तृ्ती यािील िाि सिन करिां िी परुुष 

असल्याची जबर हकां िि आि ेअसां परुुषाांबाबि सरसकट हर्धान 

करिा येईल का? की हिला यच्चयार्ि परुुषजािीच्या एका 

प्रहिहनधीहर्षयी बोलायचांय? असां िानलां िरी या दोन टोकाांिेरीज 

हकिीिरी िीव्र.. िध्यि प्रर्तृ्ती िािसू म्ििनू परुुषाि असिाि त्याांचे 

काय? 

 आजच्या ‘विचारार्थ’मधे या कवितेविषयी 

बोलूया. त्यासाठी मुदे्द म्हणून कवितेसंदभाथत मला पडलेले 

प्रश्न तुमच्यासमोर ठेिले आहेत. तुमचा स्ितंत्र अन्ियार्थ 

अर्ाथतच अपेवक्षत आहे.  

३०.३.२०१९ 
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पररितथनाची पाहाट  

 

‘पररर्िानाची पािाट’ ि े िभुाांगी कोपरकर याांचां पु् िक 

र्ाचायला घेिलांय. अििदनगर येर्ील ्नेिालय या सां्र्ेची 

आहि या सां्र्ेच्या १८ सेर्ाप्रकल्पाांची कुळकर्ा आहि कायााची 

पिूा िाहििी या पु् िकाि आि.े अििदनगर येर्ील लालबत्ती 

भागाचां बकाल हचत् बदलर्नू टाकण्याचां काया िी सां्र्ा गेली िीस 

र्षे करिे आि.े या सां्र्ेहर्षयी पु् िकाच्या िलपषृ्ठार्र हलहिलांय, 

‘र्ेश्या व्यर्साय करिार् या सि्याग्र्ि िहिला, त्याांची िलुां 

याांच्या हर््कटलेल्या आयषु्याांना आकार दिेार् याांनी हनिााि 

केलेला एक सेर्ाभार्ी कृिीिील सिाजगट म्ििजे ्नेिालय. िी 

केर्ळ सां्र्ा नािी िर िी एक सिाजाला सांर्ेदनिील बनर्िारी 

भार्धारा आि.े सिाजापासनू िटुलेल्या र्ांहचिाांना पनु्सिा सिाजािी 

जोडिारा आहि सर्ा सिाजाला त्याांच्या र्ेदनाांचा पररचय करून 

दिेारा एक ्नेिबांध आि.े..’   

पु् िकाच्या सरुुर्ािीलाच या सां्र्ेचे सां्र्ापक श्री हगरीि 

कुलकिी ि ेया कायााकडे कसे र्ळले त्याहर्षयीची एक िलेार्नू 

टाकिारी आठर्ि हदली आि.े हगरीि याांचा एक हित् कुिाला घरी 

बोलार्ि नसे. आपि िोऊन जार्ां म्िटलां िरी िो येऊ दिे नसे. 
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एकदा हगरीि याांनी िा आपल्याला का टाळिोय याचा छडा 

लार्ायचाच असां ठरर्लां. िेव्िा त्याांच्या िट्टािािर िो हित् त्याांना 

घरी घेऊन गेला. िे घर लालबत्ती भागाि िोिां. अिा र््िीि 

राििारे सगळेच कािी या व्यर्सायािले नसिाि. पि सिोर 

आलेलां र्ा्िर् भयांकर िोिां. त्या ददुरै्ी हित्ाची आई, बिीि 

आहि आजी हिघीिी या व्यर्सायाि िोत्या. हित् आपल्याला घरी 

का बोलार्ि नािी या हर्षयीचां ि े सत्य िन सनु्सन करिारां िोिां. 

अत्यांि धक्कादायक आहि क्लेषकारक िोिां. त्यािळेु िरूि 

र्यािील हगरीि याांच्या िानाि असांख्य प्रश्नाांनी गदी केली. त्याांच्या 

िनाि दःुि, चीड, सांिाप, करुिा.. अिा भार्नाांचा कल्लोळ 

िाजला. बसलेल्या धक्क्यािनू सार्रल्यार्र त्याांच्या सांर्ेदनिील 

िनानां कृिीिीलिेचां पहिलां पाऊल म्ििनू त्या र््िीिली कािी 

िलुां र््िीपासनू दरू न्सयायचां ठरर्लां. पि त्याांना ठेर्िार कुठे? िग 

आई-र्हडलाांच्या सांििीनां त्याांनी त्या िलुाांना ्र्िःच्या घरािच 

आिनू ठेर्लां...! एकदा उचललेलां ि ेपहिलां पाऊल सिि पढेुच 

पडि राहिलां. त्यािनूच र््िीिल्या बकाल जीर्नाि ‘पररर्िानाची 

पिाट’ उगर्ार्ी म्ििनू कायारि असलेली ्नेिालयसारिी सां्र्ा 

अनेकाांच्या सिकायाािनू उभी राहिली...! 

पु् िक अजनू पिूा र्ाचायचांय.... अिा र््त्या गार्ोगार्ी 

असिाि आहि त्याि हकिीिरी बाया िा व्यर्साय करि असिाि. 
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त्याांच्या भयांकर र्ा्िर्ाहर्षयी आहि गुांिागुांिीच्या प्रश्नाांहर्षयी 

आपल्याला दरुून िाहििी असिे. पि अचानक आपल्या 

हित्ाचीच आई, बिीि... या र्ा्िर्ाच्या बळी आििे ि ेकळिां 

नक्कीच धक्कादायक आि.े  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे अशा धक्कादायक 

अनुभिांविषयी बोलूया. िेश्या, वहजडे, समवलंगी, वशक्षा 

भोगणारे कैदी... अशा दूरच्या िास्तिाचं कधी  

अनपेवक्षतपणे जिळून दशथन झालंय का? वकंिा अशा 

एखाद्या संस्रे्च्या कायाथचा जिळून पररचय आहे का? 

त्यातून त्या समस्याग्रस्तांच्या विवशष्ठ स्र्ानापवलकडलं 

त्यांच्यातलं माणूसपण जाणिलंय का? त्यांच्या समस्या 

सोडिण्याच्या वदशेनं कृतीशीलतेचं एखाद ं पाऊल टाकता 

आलंय का? वनदान त्यांच्याविषयीचा मनातला रूढ आकस 

तरी दूर झालाय का? असे मतपररितथन घडिणार् या या 

विषयािरच्या एखाद्या पुस्तकानं आपल्यािर कसा वकती 

प्रभाि टाकला ते वलहायलाही हरकत नाही.  

६. ४. २०१९  
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कौतुक आवण टीका 

 

‘िोद आििी र्ोडेसे’ िी िाझी कहर्िा सध्या दिार्ीला 

अभ्यासक्रिाि आि.े ििाराष्ट्र राज्य उच्च िाध्यहिक हििि 

िांडळाच्या ‘हििि सांक्रिि’ या अांकाि त्याांच्या पत्ानसुार या 

कहर्िेहर्षयी आहि एकूि कहर्िा या साहित्यप्रकाराहर्षयी िी 

हलहिले आि.े िा लेि र्ाचनू र्ेगर्ेगळ्या गार्ाांिधनू, ‘कहर्िा धीर 

दिेारी, जगण्याची उिेद र्ाढर्िारी आि,े िपू आर्डली...’ अिा 

आियाचे िला बरेच फोन आले. त्याि एक फोन एका लिान 

गार्ािल्या हििकाचा िोिा. िो अगदी भारार्नू बोलि िोिा. 

म्ििाला, ‘िाझी नोकरी गेलीय. िी हिळर्ण्यासाठी िी िपू प्रयत्न 

करिो आि.े कोटाकेसिी केली. पि िी िरलो. िपू हनराि झालो 

िोिो. जगिेच नको असे झाले िोिे. पि ििुच्या कहर्िेहर्षयीचा 

ििुचा लेि र्ाचनू िला धीर हिळाला. ् र्िःला सार्रू िकलो...’ 

त्याच्या आर्ाजािला गहिर्र ्िरिाि राहिला आि.े आपल्या 

लेिनािळेु कुिाला असा आधार हिळू िकिो ि ेसिाधान एिाद्या 

परु्कारापेिा िोठे र्ाटले. अहलकडेच ऑनलाईन लेहिका 

सांिेलनासाठी हर्िािा कुलकिी याांनी घेिलेली आरिीची 

िलुािि ऐकली. त्याि हिनांिी असा एक अनभुर् साांहगिलेला 

ऐकला... 
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 आपि आांिररक हनकडीिनू सिि कािीिरी हलिीि 

असिो. त्यािलां कािी लेिन अांकाांिधनू, पु् िकरूपाि प्रकाहिि 

िोि असिां. कधी सादर केलां जािां. प्रत्यि दाद, फोन, पत्, भटेीि 

बोलनू, लेि हलिून, परु्कार दऊेन.. अिा र्ेगर्ेगळ्याप्रकारे या 

सगळ्याची दिल घेिली जािे. आपल्याला त्यािनू उभारी हिळिे. 

िी फक्त लेिनापरुिी रािाि नािी िर त्यािनू सुांदर जगण्याचीिी 

उिेद हिळि असिे. पि कधी कधी साधी दिलिी घेिली जाि 

नािी. हकां र्ा चक्क हर्रोधी टीका केली जािे. कधी जािीर लेिािनू, 

कधी पत् हलिून हकां र्ा आििी कािी िागाानां हर्रोधी सरू 

आपल्यापयांि येिो. आपि सगळ्याच अिा प्रकारच्या 

छोट्यािोठ्या अनभुर्ािनू जाि असिो. कौिकु हकां र्ा टीका फक्त 

लेिनापरुिीच असिे असां नािी. कौटुांहबक, सािाहजक जीर्नाि 

जगिाना आपल्या र्ागिकूीचांिी कधी कौिकु िोिां.. कधी नार्ां 

ठेर्ली जािाि.  

 आजच्या ‘विचारार्थ’मधे या कौतुक आवण टीकांचं 

स्िागत आपण कसं करतो? या विषयी बोलूया. कशाचे, 

कोणी कौतुक केले? कशािर, कोणी टीका केली? त्याचा 

आपल्या जगण्यािर, लेखनािर काय पररणाम झाला? 

टीकेमुळे तात्पुरता / कायमचा सेटबॅक वमळाला की त्यामुळे 

अंतमुथख होऊन आपण स्ितःत सुधारणा केली? कौतुकामुळे 
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आनंदाने भारािण्यापवलकडे आपल्यािर काय पररणाम 

झाला?    

    

१३.४.२०१९ 
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पुनिाथचन या संकल्पनेविषयी 

 

अनेक भाहर्क लोक ज्ञानेश्वरीसारख्या ग्रांर्ाांचे पारायि 

करिाि. पारायि म्ििजे िो ग्रांर् पनु्सिा पनु्सिा र्ाचिे. ि े र्ाचन 

श्रद्धापरू्ाक म्ििजे िरां िर लिपरू्ाक िोिां अपेहिि असिार. 

ग्रांर्ािील ित्त्र्हर्चार अहधकाहधक उिगि जार्ा िा 

पारायिािागचा ििे ूअसार्ा. पनुर्ााचन िी पारायिापेिा अहधक 

व्यापक अिी सांकल्पना आि.े पाश्चात्य ित्त्र्ज्ञ डेरीडा याांनी 

डीकन्स्ट्रक्िन (हर्रचना) िी सांकल्पना िाांडली. एक नर्ी व्यापक 

दृष्टी दिेारा िा िोठा अभ्यासहर्षय आि.े या हर्चारसरिीला केर्ळ 

पनु्सिा पनु्सिा र्ाचिां अपेहिि नािी. िर नव्यानां र्ाचिां अपहेिि आि.े 

आपि आपल्यार्र िोिार् या सां्काराांिधनू घडि असिो. त्यािनू 

आपल्याला ठराहर्क पद्धिीनां हर्चार करण्याची सर्य लागिे. 

कािी गोष्टी सिि हर्चाराांच्या कें द्रहबांदिूी असिाि. त्या िित्त्र्ाच्या 

ठरिाि. परीघार्रच्या गोष्टी दयु्यि ठरिाि. त्याांचा अन्सर्यार्ा 

कें द्रानसुारी लार्ायची सर्य झालेली असिे. पनुर्ााचनािधे 

आकलनाची िी रूढ पद्धि बदलिां अपेहिि आि.े फक्त पु् िकां च 

नािी िर घडिार् या घटना, इहििास, परांपरा आहि िािसांिी नव्यानां 

र्ाचायला िर्ीि असां िी हर्चारसरिी साांगिे. 
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     ठराहर्क पद्धिीनां परांपराांचां सिर्ान केलां जािां. र्ेगळ्या 

दृहष्टकोनािनू हर्चार केला िर त्यािागचा ििे ूलिाि येऊ िकिो. 

त्याांचा नर्ा अर्ा लाग ूिकिो. िािसाांिीिी आपि परू्ाग्रि ठेर्नू 

र्ागिो. सर्ा गोष्टी सिि बदलि असिाि. पि ि े बदल आपि 

लिाि घेि नािी. त्यािळेु त्यािनू गैरसिज िोऊ िकिाि. म्ििनू 

कोििेिी परू्ाग्रि न ठेर्िा सगळ्या गोष्टींकडे िाजेपिानां पािायला 

िर्ां. पनुर्ााचनाि ि ेिाजेपि अपेहिि आि.े 

     आजच्या ‘विचारार्थ’मधे असं ‘पनुिाथचन’ आपण कधी 

केलं आहे का याविषयी बोलू. जगण्यािील िलू्यकल्पना, 

रीिीररर्ाज हकां र्ा अिा अनेक गोष्टींहर्षयी आपि जे परू्ाापार 

ऐकि आलो त्यासांदभााि कधी अ्र््र् करिारे प्रश्न पडलेि का? 

कािीिरी चकुिांय, याचा नव्यानां हर्चार व्िायला िर्ा असां प्रकषाानां 

जािर्लांय का? परू्ासां्कार, ििां, परू्ाग्रि, सिजिुी सर्ा बाजलूा 

सारून आपि इहििास, परुाि, र्िािानकाळािील एिाद्या घटनेचा 

र्ेगळा अर्ा लार्ला आि े का? इहििास, परुािािील एिादी 

व्यक्तीरेिा नव्यानां सिजली असां झालांय का? ‘पनुर्ााचना’िळेु 

नात्यािल्या, र्ेगर्ेगळ्या िेत्ाि नार्लौहकक असलेल्या 

व्यक्तींहर्षयीचां आपलां िि बदललांय का? एखाद ंउदाहरण देऊन 
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त्या संदभाथत आपण नव्यानं कसा विचार केला, त्यातून निं 

काय उमगलं याविषयी वलहािं. पुनिाथचन या 

संकल्पनेविषयी काही तावत्िक विचार मांडले तरी 

चालतील. पूणथतः निीन अन्ियार्थ लािलेलं एखाद ंपुस्तक 

िाचनात आलं असेल तर त्या पुस्तकाविषयीही र्ोडक्यात 

वलहायला हरकत नाही. 

२०.४.२०१९ 
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मी वकती भाग्यिान.. 

 

‘िरोिर िी फार भाग्यर्ान आि.े िला सासरची आहि 

िािरेची सगळी िािसां फार चाांगली हिळाली...!’ ि ेप्रसन्सन आहि 

सिाधानी उद ्गार िाझ्या एका जनु्सया िैत्ीिीचे..! िी सध्या 

र्दृ्धाश्रिाि राििे असां सिजलां. म्ििनू हिला भेटायला गेलो िोिो. 

र्य पांचाित्तर. चार र्षाांपरू्ी हि्टर गेले. िलुां नािीएि. दोघाांनी 

आधीच ठरर्ल्यानसुार हिनां भार्ाकडां रािण्याऐर्जी र्दृ्धाश्रिाि 

रािण्याचा हनिाय घेिला. सगळां कसां छान चाललेलां.. पि पाय 

घसरून पडल्याचां हनहित्त झालां आहि िग दर्ािाना कसा िागे 

लागला िे िी साद्यांि र्िान करून साांगि िोिी. गेले पाच िहिने िी 

बेडररडन आि.े बोलिा बोलिा हिनां ररिोटनां बटि दाबनू कॉट 

टेकून बसिा येईल अिी केली. आहि िग िी सहुर्धाजनक कॉट 

किी आपसकु हिळाली िे साांहगिलां. ‘िी हकिी भाग्यर्ान..’ ि े

हिच्या कर्नाचां धरृ्पद िोिां.. आर्ेगाि सगळां साांगनू झाल्यार्र 

म्ििाली, िाझी रडकर्ा बास. आिा िझुां साांग. कहर्िा र्गैरे... िग 

हिला िी एक कहर्िा ऐकर्ली आहि र्ोडा र्ेळ बोलनू आम्िी 

परिलो. 
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र्ीस पांचर्ीस र्षाांनी आम्िी भेटलो. हिचां प्रर्ि दिान 

व्यहर्ि करिारां िोिां. पि परिल्यार्र सकारात्िकिेचां एक प्रसन्सन 

रूप िनःपटलार्र िरळि राहिलां. घरी आल्यार्र िाच हर्चार िनाि 

रेंगाळि िोिा. प्राप्त पररह्र्िीि िािसां किी सार्रिाि. त्यासाठी 

जिेच्या बाज ूकिा धरून ठेर्िाि याची आििी बरीच उदािरिां 

आठर्ली. आहि िग आठर्ला ‘आनांद’ हसनेिा. सर्ा ्िराांर्र 

जिनू गेलेला िा हसनेिा कुिालािी, केव्िािी बघायला आर्डेल 

असा िोिा. पि ‘िायिार्िी’ (अनरु्ाद हर्िेषाांक, २००७) 

अांकािील एका लेिाि या हसनेिाची बार्ळट आहि पळपटुा अिी 

सांभार्ना केलेली र्ाचली िेव्िा िी अ्र््र् झाले िोिे. ‘हर्जय 

िेंडुलकराांनी केलेले अनरु्ाद’ या हर्षयार्रील िो लेि ििेांि 

कहिाक याांनी हलहिलेला िोिा. िेंडुलकराांनी अनरु्ाहदि केलेल्या 

एका नाटकाि िरू घािललेा कुजकट ्र्भार्ाचा, सर्ाांना त्ास 

दिेारा पेिांट हिरो रांगर्ला आि.े ििेांि कहिाक याांनी त्या नाटकाच्या 

िलुनेि आनांद हसनेिाला बार्ळट, पळपटुा ठरर्िां िला सिज ू

िकलां नािी. िे सिजनू घ्यायचा प्रयत्न करिाना लिाि आलां की 

आदिा रांगर्िां ि ेरोिँहटक, पळपटुां आहि र्ेट र्ा्िर्ाला सािोरां 

जािां ि ेधाडसाचां, कौिकुा्पद.. असां िानिारी एक हर्चारसरिी 

आि.े.. 
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आजकाल र्ेगर्ेगळ्या िाध्यिाांिनू सिुी जीर्नाची 

गरुुहकल्ली म्ििनू ‘बी पॉहझहटव्ि’ िा िांत् सिि हदला जािो. 

आपििी याचे अनसुरि करि आनांदी रािण्याचा प्रयत्न करि 

असिो. पि र्रील हर्चारसरिी र्ेगळां कािी सचुर्िेय. आजच्या 

‘विचारार्थ’मधे या अनुषंगाने आपण सकारात्मक विचार 

करणं तपासून बघूया. याविषयी बोलूया. सकारात्मकता 

आपण कशी समजून घेतली? सुखी होण्यासाठी या मंत्राचा 

आधार आपण घेतला का? िरील उदाहरणात 

सकारात्मकतेला विरोध आहे असं िाटतं का?  

 

२७.४.२०१९ 
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काव्हथर - तुकोबा  

 

िी नोकरीि िोिे िेव्िाची एक छोटीिी आठर्ि... 

आिच्या ऑहफसिधे एक व्िाईट बोडा िोिा. त्यार्र रोज सहुर्चार 

हलिार्ा अिी अपेिा िोिी. िी बरेचदा िे काि आर्डीनां करायची. 

एकदा िी ‘एक िोिा काव्िार’ पु् िकाच्या िलपषृ्ठार्रचां र्ाक्य त्या 

फळ्यार्र हलहिलां. िे असां िोिां- ‘Start from where you are, 

with what you have, do something of it and never be 

satisfied..!’ 

 जािा येिा कुिी कुिी िे र्ाचि िोिां. एकजि म्ििाले, ‘ि े

छानच आि.े पि आपले िकुोबा िर म्िििाि, ‘ठेहर्ले अनांिे 

िैसेची रािार्े.. हचत्ती असो द्यार्े सिाधान...’ यार्र िी िेव्िा काय 

म्ििाले आठर्ि नािी. पि िी हर्चाराि पडले िोिे ि ेआठर्िांय. 

दोन्सिी हर्धानाांिील उपदिेाांिधे टोकाचा फरक आि.े पि साांगिारे 

कुिी सािान्सय नािीि. दोन्सिी आपापल्या जागी योग्य असिील िर 

िा हर्रोध कसा सिजनू घ्यायचा? 

काव्िार याांचे हर्धान ्पष्टपिे कृिीिीलिेला, प्रयत्नाांना 

प्रेरिा दिेारे आि.े या हर्धानाला कोटेिनचे िित्त्र् प्राप्त झाले 

कारि काव्िार याांचां पिूा आयषु्यच याचां एक िोठां उदािरि आि.े 
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‘आधी केले िग साांहगिले’ असां... िी कृिीिीलिा र्ैयहक्तक 

आयषु्यापरुिी ियााहदि नािी. सिाजहििासाठी कायारि असिां 

अपेहिि आि.े ‘प्रश्न इिके आििे.. आपि काय करू िकिार?..’ 

असा हर्चार न करिा आिाि हिर्नू, असेल त्या साधनाांसि 

प्रयत्नाला लागा. आहि िे करिाना एर्ढां केलां बास झालां असां 

सिाधान िान ूनका... 

िकुोबाांचे म्िििे िात् सिजनू घ्यायला लागिे. कारि 

आपल्या पिूा ऐहिक दृष्टीला िे िटकू िकिे. आि ेत्याि सिाधानी 

रािण्याचां बाळकडू पाजनू सांिाांनी सिाजाला हनष्क्रीय बनर्लां अिी 

टीका सांिसाहित्यार्र केली जािे. याला पराभर्ाचां ित्त्र्ज्ञान असांिी 

म्िटलां गेलां. ‘ठेहर्ले अनांिे िैसेहच रािार्े....’ या ओळीचां उदािरि 

या सांदभााि िििास हदलां जािां... पि या अभांगािनू सकारात्िक 

अर्ा घ्यायचा िर आपि असां सिजनू घेऊ िकिो की ऐहिक 

जीर्नािील सिदृ्धीसाठीच्या प्रयत्नाांची सिाधानािी साांगड 

असार्ी. त्यासाठीचे प्रयत्न कुठे र्ाांबर्ायचे ि ेठरर्िा आलां नािी 

िर आििी आििीची िार् िािसाला फरफटि कुठल्या कुठे 

नेईल. त्यािनू दःुिांच र्ाट्याला येईल. म्ििनू एका टप्प्यार्र 

हिळालांय त्याि सिाधानी रािािा यायला िर्ां. ‘हर्कासा’च्या िागे 

लागलेल्या आजच्या सिाजाचा हर्चार केला िर सिाधानी असिां 

हकिी गरजेचां आि ेिे लिाि येण्यासारिां आि.े    
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असा र्ैचाररक हर्रोध म्ििी, सां्कृि सभुाहषिां, सां्कृि 

र्चनां यािधेिी आढळिो. उदा. ‘अहधक्य अहधकां  फलम्’ - 

‘अहि सर्ात् र्जायेि’. हिांदी, इांग्रजी अिा इिर भाषाांिधेिी अिी 

उदािरिां असिील. हर्चारर्ांि, ित्त्र्ज्ञ, सांि याांच्या लेिनाििी 

कधी कधी असा हर्रोध हदसिो. ििात्िा गाांधीं म्ििायचे की िाझ्या 

दोन ििाांिधे हर्रोध जािर्ला िर िाझे नांिरचे िि ग्राह्य धरार्े. 

‘सत्य असत्यािी िन केले ग्र्ािी’ अिी प्रािाहिक भहूिका 

असलेल्या हर्र्ेकी व्यक्तींची ििां बदलि असिाि. िी सांदभाासिीि 

सिजनू घ्यार्ी लागिाि.  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण अशा परस्पर 

विरोधी िचनांविषयी बोलू. अशा कोणत्या विरोधी िचनांनी 

तुम्हाला विचारात पाडलं? त्यातला विरोध तुम्ही कसा 

समजून घेतला? काव्हथर - तुकोबा या विरोधाविषयी तुमचं 

काय मत? अशी विरोधी िचनं आठितील तेिढी वलहािीत. 

प्रत्येकाचं स्पवष्टकरण देता येईल असं नाही. पण वकमान 

त्यात विरोध काय ते स्पष्ट करािं. दुसर् या कुणी स्पवष्टकरण 

वदलं तर अर्ाथतच चालेल.   

४.५.२०१९ 
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िय िाढणं म्हणजे समजूत िाढणं... 

  

कािी सिजिुी र्याबरोबर र्ाढि जािाि. उदा. सांि 

ज्ञानेश्वराांचे पसायदान आपि लिानपिापासनू ऐकलेले असिे. 

सरुुर्ािीला केर्ळ एक प्रार्ाना म्ििनू त्याच्याहर्षयी आदर 

असिो. िग िळूिळू िी प्रार्ाना ज्ञानेश्वरीच्या आठराव्या अध्यायाि 

िेर्टी आि.े.. इत्यादी िाहििी हिळि जािे. यर्ार्काि हिचा 

ढोबळ अर्ा कळिो. कालाांिराने एकेका ओर्ीचा अर्ा उिगिो, या 

प्रार्ानेची ििानिा कळिे. आहि अहधक अभ्यासाने या 

ििानिेिील ििा लिाि येिे. कधी त्यािले काव्य भरुळ पाडिे िर 

कधी ‘हर्श्वात्िक दरे्’ या सांकल्पनेनांच भारार्नू जायला िोिां... 

  

 पसायदानासारिी प्रार्ानाच नािी िर हर्चारानां र्ाढि 

जािार् या व्यक्तीला र्याच्या प्रत्येक टप्प्यार्र भोर्िीच्या प्रत्येकच 

गोष्टीचा र्ेगळा, अहधक िोलािला अर्ा उिगि जािो. हनसगा, 

नािी, सिाज, इहििास, रूढी-परांपरा... आहि या सगळ्यािलां 

आपलां असिां या सार् याचा भार्ार्ा र्याबरोबर बदलि, र्ाढि 

जािो. र्य र्ाढिां म्ििजे अिी सिजिू र्ाढिां... 
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 र्ेगर्ेगळ्या उपक्रिाांिनू आपि आपली जगण्याहर्षयीची 

सिजिू र्ाढर्ण्याचा प्रयत्न करि असिो. आजच्या 

‘विचारार्थ’मधे आपण आपली समज कशी बदलत, िाढत 

गेली ते एका छोटदयाशा उदाहरणातून तपासून पाहू. त्यासाठी 

बालकिींची  ‘वचमणीचा घरटा’ ही शाळेत अभ्यासाला 

असलेली एक कविता देते आहे.  

कविता- 

 

“हचांर् ्हचांर् ्हचांर् ्रे । हिकडे ि ूकोि रे? 

 

'कार्ळे दादा, कार्ळे दादा, िाझा घरटा नेलास, बाबा?' 

'नािी ग बाई, हचऊिाई, िझुा घरटा कोि नेई?' 

 

'कहपला िार्िी, कहपला िार्िी, घरटे िोडून ि ूका जािी?' 

'नािी ग बाई िोडेन किी? िऊ गर्ि हदले ििुी' 

 

'कोंबडी िाई, कोंबडी िाई, िाझा घरटा पाहिलास बाई?' 

'नािी ग बाई िळुी नािी िझुा िाझा सांबांध कािी?' 
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'आिा बाई पािू कुठे? जाऊ कुठे? रािू कुठे?' 

'गरीब हबचार्या हचििीला सगळे टपले छळण्याला' 

 

हचििीला िग पोपट बोले ' का गे िझुे डोळे ओले?' 

'काय साांग ूबाबा िलुा? िाझा घरटा कोिी नेला?' 

 

'हचििूाई हचििूाई, िाझ्या हपांजर्याि येिेस, बाई?' 

'हपांजरा हकिी छान िाझा! सगळा िीि जाईल िझुा' 

 

'जळो िझुा हपांजरा िेला! त्याचे नार् नको िला !' 

'रािीन िी घरट्याहर्ना!' हचििी उडून गेली राना.” 

 

बालकर्ी- 

 

 ‘पसायदाना’सारखी ही कविता िरचेिर भेटलेली 

नसेल. पण शाळेत ही कविता कशी समजली होती? कुणाला 

वशकिायची संधी वमळाली असेल तर तेव्हा या कवितेत 
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काय प्रतीत झालं? आवण आता, अनुभिांच्या या टपपयािर 

ही कविता काय सांगतेय? यातली वचमणी ही वचमणीच 

आहे की स्त्रीचे प्रतीक आहे? पोपट कोण म्हणता येईल? 

वपंजरे कोणते? 'राहीन मी घरटदयाविना!' असं एखादी स्त्री 

म्हणू शकेल का? बालकिी हे वनसगथकिी म्हणून 

सिथपररवचत आहेत. त्यांना कुणाचे स्िातंत्र्य अवभपे्रत 

असेल? या कवितेत िर वदलेल्या मुददद्यांखेरीज िेगळंच 

काही जाणिलं असेल तर तेही अर्ाथत वलहायला हरकत 

नाही. 

 

११.५.२०१९ 
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मदतीचा पश्चात्ताप 

 

कधीिरी क्लेषकारक बािम्याांच्या गराड्याि बेटासारिी 

एिादी चाांगली बाििी अचानक र्ाचायला, ऐकायला हिळिे 

िेव्िा उन्सिानां कासार्ीस झालेल्या दिेार्रून गार र्ार् याची झळुुक 

अलगद लिरि जार्ी िसा गारर्ा हिळिो िापलेल्या िनाला. त्या 

चाांगलुपिाचां बोट धरून िन अिा िािसूकीच्या कैक घटनाांच्या 

आठर्िींिधनू फेरफटका िारून येिां. चोच आि े हिर्ां चारा 

असिो.. सि्याांना उपाय असिाि.. यार्र हर्श्वास ठेर्ार्ासा र्ाटू 

लागिो... 

या चष्म्यािनू आपल्या आर्िीभोर्िी पाहिलां िर 

एिाद्याला सिज िदि करण्याची र्तृ्ती अगदीच दहुिाळ नािी ि े

जािर्िां. अिा छोट्या छोट्या घटना हचहत्ि केलेले हव्िडीओज 

हकां र्ा िेसेजेस िल्ली व्िॉट्सअपसारख्या िाध्यिािनू 

आपल्यापयांि पोचि असिाि. िे र्ाचनू ििभर िन प्रसन्सन िोिां... 

पि कािी र्ेळा िािसाांच्या उत््फूिा िदिीिळुां एिादी व्यक्ती 

अडचिीि येऊ िकिे. िसार्ां की रडार्ां अिी हिची अर््र्ा िोिे. 

िल्लीच असा एक िजेिीर हक्सा र्ाचनाि आला. 
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बर् याचजिींनी िो र्ाचलािी असेल. पि िो इर्ांिी परि िेअर 

करण्यासारिा आि.े- 

‘िुांबईिील टे्रन िधील लोकाांच्या सिकायााचा िजेदार हक्सा- 

 

कािी हदर्साांपरू्ी दादरला ठाण्याला जाण्यासाठी टे्रन िधे 

चढलो. िाझ्या िागोिाग एक िरुििी चढला. िो बािरेून प्रर्िच 

िुांबईि आला असार्ा कारि िो हर्चारु लागला "िलुुांड कधी 

येईल? िला उिरायचांय." लोकाांनी साांहगिलां की "िी फा्ट गाडी 

आि े िी िलुुांडला र्ाांबि नािी". हबचारा घाबरला. लोकाांनी 

साांहगिलां की "घाबरू नको. एक कर, िी गाडी िलुुांडला ्लो िोिे 

िेंव्िा ि ूधार्त्या गाडीिनू उिर आहि गाडी ज्या हदिेला जािे त्या 

हदिेला र्ोडा धार् म्ििजे ि ूपडिार नािीस". झालां, ठरल्या प्रिािे 

त्याला दाराि उभां केलां, गाडी िलुुांडला ्लो झाली िेंव्िा िो ्टेिन 

र्र उिरला आहि ठरल्याप्रिािे धार्ला. पि िो इिका जोराि 

धार्ला की पढुच्या डब्याजर्ळ गेला. हिर्ल्या लोकाांनी त्याला 

ित्परिेनां धरून आि घेिला र् साांहगिलां, "िझुां निीब चाांगलां 

म्ििनू िलुा िी गाडी हिळाली, िी फा्ट टे्रन आि.े िलुुांडला र्ाांबि 

नािी." 
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 ि ेर्ाचनू िी एकटीच िपू िसि बसले. पि एिाद्याच्या 

बाबिीि िरांच असां घडलां आहि त्याला िलुुांडला अहि िित्त्र्ाचां 

काि असेल, त्यासाठीची हदलेली र्ेळ गाठायची असेल िर 

लोकाांची िी िदि त्याला केर्ढ्याला पडेल? अिा िदिीसाठी 

धन्सयर्ाद म्ििार्ां की हचडार्ां असां त्याला िोऊन जािार... 

  

 आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण अशा प्रकारचे 

आपले अनुभि शेअर करूया. आपण अगदी चांगल्या हेतूनं 

एखाद्याला मदत केली पण धन्यिाद देण्याऐिजी ती व्यक्ती 

आपल्याशी भांडू लागली वकंिा आपण उत्स्फूतथपणे केलेली 

मदत एखद्याला अडचणीत टाकणारी झाली असं कधी 

घडलंय का? आपण केलेल्या मदतीचा पश्चात्ताप करायची 

िेळ कधी आलीय का? आपल्या डोळ्यादेखत असा प्रसंग 

घडला असेल तर तोही सांगायला हरकत नाही. 

 

१८.५.२०१९ 
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वनवमथतीप्रवक्रया  

     

‘िागे उभा िांगेि.. पढेु उभा िांगेि’ ि े गािां िाांिाबाई 

िेळके याांना कसां सचुलां या हर्षयीचा हक्सा गाण्याांच्या 

कायाक्रिाि सतू्सांचालन करिाना सधुीर गाडगीळ रांगर्नू साांगि 

असि. िाांिाबाई ांनी ् र्िः िे ऐकलां असार्ां. एकदा घरगिुी गप्पाांिधे 

याहर्षयी गांििीि पि नाराजीच्या सरुाि त्या म्ििाल्या, सधुीर 

प्रत्येक र्ेळी िा हक्सा असा रांगर्नू साांगिो की जसां कािी त्या 

प्रसांगािळेुच िला ि े गािां सचुलां. एरव्िी सचुलांच नसिां... 

र्ेगर्ेगळ्या साहिहत्यक कायाक्रिाांिधे इिराांकडून हकां र्ा ्र्िः 

कर्ीकडूनिी गािां हकां र्ा कहर्िा किी सचुली याहर्षयीचे हक्से 

साांहगिले जािाि. त्यािळेु कहर्िा सिजायला िदि िोिे. कहर्िा 

डोळ्यासिोर साकारिे. पि त्यािळेु कहर्िा अिा सांदभाािी 

बाांधली जाऊन ियााहदि िोिे का? 

 

कहर्िाहनहिािीचां जे हनहित्त म्ििनू साांहगिलां जािां िे 

एरव्िीिी घडलेलां, अनभुर्लेलां अस ू िकिां. पि प्रत्येक र्ेळी 

कहर्िा ्फुरि नािी. प्रत्येक र्ेळी िसांच कािी हलहिलां जाईल 

असांिी नािी. एिाद्या छायाहचत्ार्र कहर्िा हलहिण्याचा उपक्रि 
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आपि घेिो. िेव्िा छायाहचत् िेच असिां. पि प्रत्येकीचा त्याकडे 

बघण्याचा, हर्चार करण्याचा दृहष्टकोन र्ेगळा असिो. त्यािळेु 

प्रत्येकीची कहर्िा र्ेगळी िोिे ि ेआपि बघिोच नेििी...  

   

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण या वनवमत्ताने 

वनवमथतीप्रवक्रयेविषयी बोलूया. कविता वलवहता वलवहता 

कवितेचं स्िरूप उमगत गेलं असं झालंय का? कवितेची 

वनवमथतीप्रवक्रया अनुभिली आहे का? या संदभाथतल्या 

स्ितःच्या अनुभिाच्या आधारे आपली एखादी कविता 

देऊन आपल्याला ती कशी सुचली ते वलहािे. या संदभाथत 

ऐकलेले इतर किींचे वकस्से वकंिा वनवमथतीप्रवक्रयेविषयीचे 

तावत्िक विचारही वलहायला हरकत नाही. फक्त कविताच 

नाही कोणत्याही लेखनासंदभाथतली वनवमथतीप्रवक्रया 

उलगडून दाखिली तर त्याचंही स्िागत आहे.  

२५.५.२०१९ 
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सहािं सूख 

  

व्यक्ती हििक्या प्रकृिी असां म्िििाि. िसां दिे-

प्रदिेागहिक नर्ी सां्कृिी पािायला हिळिे. अनेक प्रर्ा, सि, 

रूढी, रीिीररर्ाज.. सर्ा बाबिीि र्ैहर्ध्य आढळिां. आपि 

कुठल्यािी कािाला हनघालेल्या व्यक्तीला िाहदाक िभुेच्छा दिेो. 

नि्कार करिार् याला सिुी भर्, यि्र्ी भर्.. असा आिीर्ााद 

दिेो. गडु िॉहनांग, गडु डे... असां म्िििांिी अांगर्ळिी पडलेलां आि.े 

गोव्याि धन्सयर्ाद म्ििायचां असेल िर ‘दरे् बरें करुां ’ असां म्िििाि. 

दरे् भलां करो असा भार्ार्ा पोचर्ि आभार िानण्याची िी प्रर्ा 

हकिी गोड आि े ना? चीनिधे म्ििे अहभष्टहचांिन करिाना 

‘िमु्िाला सिा सिुां हिळोि’ असां म्िटलां जािां. यि, सांपत्ती, कीिी, 

आरोग्य, चाांगले कुटुांब... िी पाच सिुां हिळाहर्ि अिा प्रार्ाना 

असिाि. िसे आिीर्ााद हदले जािाि. पि सिार्ां सिू कोििां? िे 

म्ििे ज्याचां त्यानां ठरर्ायचां. यि, सांपत्ती, कीिी, आरोग्य, चाांगले 

कुटुांब... ि ेसर्ा असनूिी बरेचदा िािसाला कािीिरी असिाधान 

जािर्ि रािािां. िी अिपृ्ती किाची? याचा िोध घ्यायचा... सिा 

सिुां हिळोि या हचनी िभुेच्छाांिधे िा िोध लागार्ा आहि िी 

इहप्सि गोष्ट हिळार्ी असां अहभप्रेि आि.े ‘िी गोष्ट’ म्ििजे सिार्ां 

सिू..! हकिी र्ेगळी आहि छान आि ेना िी कल्पना? 
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 पाच सिुां र्ोड्याफार फरकानी सगळ्याांची सारिी 

असिाि. पि सिार्ां सिू प्रत्येकाचां र्ेगळां, िास त्याचां ्र्िःचां 

असिां. अगदी आिल्या कप्प्यािलां. ज्याचां त्यालािी िोधायला 

लागार्ां असां... अन्सन र्स्त्र हनर्ारा.. या प्रार्हिक गरजा भागल्यार्र 

िािसू आििी सिदृ्ध िोण्याच्या िागां लागिो. यर्ाकाल ि ेसर्ा 

हिळालां िरी आिली ररक्तिा साद घालिांच रािािे.  

आिल्या ररक्तिेला िर्ांय िरी काय िे कळेनासां िोिां. िग 

अनाि अ्र््र्िा, अपरेुपि, असिाधान.. जािर्ि रािािां. िाझी 

आई िाझ्याबद्दल साांगायची की िी म्ििे लिान असिाना रडि 

बसायची. आई हर्चारायची काय िोिांय? भकू लागलीय का? 

कािी दिुिांय का? सगळ्याला नािी अिी िान िलायची. पि 

रडिां चालचू. िग आई म्ििायची, सिुानां रड िो..! काय िर्ांय ि े

न कळिां िी फार क्लेषकारक अर््र्ा आि.े लिान र्याि भोकाड 

पसरून रडिा िरी येिां. पि िोठां िोि जाऊ िसां िी अर््र्ा 

सांर्ेदनिील व्यक्तीला अ्र््र् करि राििे. अिी व्याकूळिा, 

त्याच्या सोबि येिारी भीिी.. हचांिा या सगळ्याला अह्ित्र्र्ादी 

ित्त्र्ज्ञानाि अँहग्र्ि- िनोर्ेदना म्िटलां आि.े या अर््र्लेा सािोरां 

जािां सोपां नािी. कारि आपल्याला नक्की काय िर्ांय ि ेिोधिां 

म्ििजे एकप्रकारे ्र्िोधच आि.े Anguish is a reflective 

apprehension of the self.  
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 हचनी अहभष्टहचांिनािलां सिार्ां सिू म्ििजे आपल्याला 

काय िर्ांय िे कळिां. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण 

आपापल्या सहाव्या सुखाच्या कल्पनेविषयी बोलूया. 

अर्ाथतच ते आयुष्याच्या, समजुतीच्या प्रत्येक टपपयािर 

बदलत राहीलेलं असेल. कधी सुंदर कविता सुचण्यात, कधी 

िाचता िाचता एखादी ओिी आतून उमगण्यात, कधी गाणं 

म्हणता येण्यात, कधी कुणीतरी आपल्याला समजून घेतलंय 

असं िाटण्यात... असं कशाकशात सापडलं असेल सहािं 

सूख. भलेही ते क्षवणक असेल पण त्या क्षणी त्यानं तुम्हाला 

हिं ते वमळिून वदलेलं असतं. आज घडीला माझं सहािं सूख 

कोणतं? याविषयी वलहायचं आहे. सहािं सूख या वचनी 

संकल्पनेबद्दल कुणाला अवधक मावहती असेल तर अिश्य 

सांगािी. 

१.६.२०१९ 
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इसीवलए शायद... 

 

आपल्यापैकी बर् याचजिी कहर्िा हलहििार् या आििे. 

आपि अपापल्यापरीनां कहर्िेचा व्यासांग करि असिो. त्यािून 

कहर्िेहर्षयीची सिजिू घडि असिे. कहर्िा हलहििा हलहििा 

कहर्िेचां ्र्रूप आपलां आपल्यालािी उलगडि जािां. लिाि येिां 

की कहर्िेि र्ैयहक्तक भार्नाांपासनू िे ित्त्र्हचांिनापयांि कािीिी 

सािार् ू िकिां. कहर्िा घसुिटीिनू बािरे काढिे िसां प्रबोधनिी 

करिे. 

िी प्रहििाांच्या भाषेि बोलिे ििी र्ेटिी बोलिे. सांिाप 

दःुि व्यक्त करिे िसां प्रेििी व्यक्त करिे. ओळींच्या िधल्या 

ररक्तिेिनू आहि सगळ्या हर्रािहचन्सिाांिधनूिी बोलिे. सगळ्याि 

िित्त्र्ाचां म्ििजे िी हकिीिी ‘बोलि’ असली िरी प्रत्येक र्ेळी 

िब्दाि उिटलेली प्रहिहबांब ज्याची त्याला दऊेन टाकून ्र्िः 

आरिासारिी कोरी राििे. त्यािळेु नर्हनहिािीच्या अनांि िक्यिा 

हिच्याि ओिप्रोि भरलेल्या असिाि. या सांदभााि िाझ्या एका 

हिांदी कहर्िेिल्या कािी ओळी आठर्ल्या. त्या उद ्धिृ करि-े 

हकिने अद ्भिु िोिे िैं 

िब्द! 
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कई िरि  

कई बार 

सत्य को  

उजागर करिे िैं 

और हफर 

ढक लेिे िैं उसे 

अपनेिी  

प्रकाि से 

इसीहलए िायद... 

कहर्िेचां, िब्दाांचां ि े ्र्रूप उिगलां की लिाि येिां की 

जगभरािल्या सर्ा भाषाांिधे र्षाानरु्षे कहर्िा हलहिल्या जाि 

आििे िरी नव्यानां हलहिण्याची ऊिी िनाि जागिे किी? 

कहर्िेचा प्रर्ाि अिांड का र्ािािो आि?े कहर्िेच्या ्र्रूपाचा 

असा उलगडा िोिा िोिा कधी कधी कहर्िा िाच कहर्िेचा 

्र्सांर्ेद्य हर्षय िोऊन जािो. िग कहर्िेर्रच कहर्िा हलहिल्या 

जािाि. कधी कहर्िेि कािी सकारि प्रयोग केले जािाि. 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण आपल्याला उमगलेलं 

कवितेचं स्िरूप या विषयी बोलू. त्याबरोबर कवितेविषयक 
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कविता वकंिा काही प्रयोग केलेल्या कविताही शेअर 

करूया. प्रयोग असलेली कविता शेअर करताना प्रयोग 

करण्यामागची भूवमकाही सांगािी. दुसर् याची आिडलेली, 

महविाची िाटलेली कविता द्यायलाही हरकत नाही.   

८.६.२०१९ 
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वनणथय घेण्याची िेळ  

 

साहित्याि हकां र्ा रोजच्या बोलण्याििी पाळी, अांिर्ास्त्र, 

स्त्री-परुुष सांबांध, त्या सांदभाािले आजार अिा कािी गोष्टींचा 

उच्चार परू्ी आिेपािा असायचा. आिा या हर्षयाांर्र जािीर्परू्ाक 

चचाा िोिे. जाहिरािींिधनू िर िलुेआि त्याचां नको इिकां  प्रदिान 

िोिां. उघडपिे न बोलला जािारा आििी एक हर्षय म्ििजे ितृ्य.ु 

भरल्या घराि याचा उच्चार अभद्र िानला जािो. पि यािी 

हर्षयार्र प्रबोधनपािळीर्र आिा बोललां जाऊ लागलां आि.े 

ितृ्य ुया अटळ घटनेकडे भाऊकिा टाळून िट्र्, व्यर्िारी हर्चार 

केला जािो आि.े 

 

िरी अजनू यार्र िट्र्पिे बोलायला, ऐकायला िन 

सिजपिे ियार नसिां. एकदा एका ज्येष्ठ नागररकाांच्या कायाक्रिाि 

हर्द्या बाळ याांना बोलार्लां िोिां. त्या कायाक्रिाला िीिी गेले िोिे. 

र्ाहषाकोत्सर्ाच्या कायाक्रिाि असिाि िसे सर्ा उत्सर् पार 

पडल्यानांिर िेर्टी हर्द्यािाई ांचे भाषि िोिे. सरुुर्ािीला त्याांनी 

प्रसन्सनपिे सर्ा कायाक्रिाांचा आढार्ा घेिला. आयोजकाांचां 

यर्ोहचि कौिकु केलां आहि िेर्टी भाषि र्याच्या ज्येष्ठपिािी 
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जोडून घेि हलहव्िांग हर्ल या हर्षयाकडे श्रोत्याांचां लि र्ेधलां. 

त्याांनी हलहव्िांगहर्लची सहर््िर िाहििी हदली आहि िे करण्याची 

गरजिी सिजार्नू साांहगिली. िे ऐकि असिाना श्रोत्याांिधे 

चळुबळु जािर्ि िोिी. िळू आर्ाजाि बोलण्याचा हर्षय असा 

जािीर आहि िोिी आनांदाि साजर् या िोि असलेल्या 

र्ाहषाकोत्सर्ाच्या सिारोपप्रसांगी बोलिां अनेकाांना अप्र्ििु र्ाटि 

िोिां. नांिर कुिी कुिी िसां बोलनूिी दािर्लां... 

 

हर्द्यािाई इच्छािरि या हर्षयार्रिी साित्यानां हलिीि, 

बोलि असिाि. िांगला आठ्ल्येकरचां याच हर्षयार्र ‘जगायची 

पि सक्ती आि’े नार्ाचां एक पु् िक आि.े या हर्षयी आपििी 

कुठे कुठे कािी र्ाचलेलां, ऐकलेलां आसिां. ‘िरांय असा हर्चार 

व्िायला िर्ा’ असांिी िनाि येऊन गेलेलां असिां. पि िरांिर िी 

दरूची गोष्ट म्ििनू आपि सोडून हदलेली असिे.  

 

अहलकडेच रूटीन चेकप म्ििनू कािी िपासण्या 

करण्याच्या रूटीन अनभुर्ािनू िी गेले. िपासिीचां कसलांच टेन्सिन 

नव्ििां. पि आपला नांबर येईपयांि िॉह्पटलच्या र्ािार्रिाि 

नेििीप्रिािे प्रिीिा करि र्ाांबार्ां लागलां. िेव्िा ररकािां िन 
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हनरीिि करि राहिलां... जा-ये करिारे र्ेगर्ेगळ्या अर््र्ेिले 

पेिांटस, त्याांच े नािेर्ाईक, हिर्ां काि करिार् या नसेस, ओपीडी 

काऊां टरर्र सराईिपिे िाहििी दिेार् या िलुी... ि ेनेििीचांच दृश्य 

िरांिर पि िनाि आलां, हकिी िा जगण्याचा सोस..! आहि लगेच 

लिाि आलां की आपििी त्याच लायनीि िर आिोि..! ्र्िःर्र 

िसि िन म्ििालां की हलहव्िांग हर्ल करून ठेर्िां त्या िानानां सोपां 

आि.े आपि आपल्या बाबिीि कािी हनिाय घेण्याच्या िारीररक 

अर््र्ेि नसिाना एका ियाादपेहलकडे लाईफ सपोटा हसह्टि चाल ू

ठेर् ूनये असां आपि सिज ठरर् ूिकिो. पि रूटीन चकेपसारख्या 

िपासण्या आहि नर्नर्ीन औषधाांचा भडीिार ििेी एका 

ियाादनेांिर र्ाांबर्ायला िर्ां ना? र्योिानानसुार एकेक गात् काि 

करेनािी िोिाि. िििा ओसरू लागिाि. िेव्िा र्ेगर्ेगळे टेकू दिे 

हकिी हदर्स ्र्िःला उभां ठेर्ायचां? िरे्टच्या श्वासापयांि िग 

धरून हजर्ांि रािण्याचा, जिेल िसे कायारि रािण्याचा प्रयत्न करिां 

याला केहर्लर्ािी धडपड म्ििार्ां की धैया म्ििार्ां? 

प्रायोपिेशन वकंिा जैन धमाथतील संर्ारा व्रतात 

अन्नपाण्याचा त्याग करतात. तसा एका मयाथदेनंतर सततच्या 

तपासण्या आवण अवतररक्त उपचार घेणं बंद करािं का? 

त्रासून, वनराशेतून नाही सारासार विचार करून शांतपणे असा 

वनणथय घेता येईल का? हा वनणथय घेण्याची िेळ कशी ठरिता 
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येईल? कोणते उपचार बंद करता येतील? असं केल्यािर 

काही प्रमाणात औषधांच्या कचाटदयातून सुटून मुक्तपणे 

आनंदात जगता येईल का? या प्रश्नांना आणखीही काही 

बाजू आहेत. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण याविषयी 

तटस्र् मोकळेपणानं बोलूया.  

 

१५.६.२०१९ 
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रस्ता चुकण्याचा अनुभि 

 

 िी सिसा एकटी कुठां जाि नािी. त्यािळुां िला र्िे कळि 

नािीि. नोकरीि असिाना ल्यनूा चालर्ि िोिे िेव्िा ठराहर्क 

र्त्यानांच जाि िोिे. नांिर आम्िी िैहत्िींनी हिळून या रोजच्या 

प्रर्ासासाठी िेटॅडोर ठरर्ल्यार्र एकटीनां जायचा प्रश्नच उरला 

नािी. पि एकदा ऑहफस सांपल्यार्र पर्पर एकाांकडां जायचां िोिां. 

त्याांचां घर िकुुां दनगर भागाि िोिां आहि ऑहफस ई्ट ्ट्रीटला.... 

हिर्नू हनघिाना िी ड्रायव्िरला र्ाटेि उिरिार असल्याची कल्पना 

हदली. पि नेिकां  कुठां उिरिां सोयीचां िोईल िे लिाि येि नव्ििां. 

गोंधळाि िोिे. आहि नेिका त्याच हदर्िी टॅ्रहफक पोलीसने सरळ 

जाण्याचा इिारा केला आहि िेटॅडोरचा नेििीचा िागा बदलला. 

िग िर िी आििीनच गडबडले. िैहत्ांिींना हर्चारार्ां असां िनाि 

येि िोिां. नजर सारिी बािरे हभरहभरि िोिी. गाडी उजर्ीकडे 

र्ळली आहि िला ज्याांच्याकडे जायचां िोिां िे घर सिोरच 

हदसलां..! िी घाईघाईनां गाडी र्ाांबर्ायला साांहगिली आहि उिरले. 

र्िा ओलाांडून सरळ त्याांच्या घराि गेले. गाडीि बसल्यापासनू 

पडलेला प्रश्न असा अचानक आहि अगदी सिज सटुला. िला 

सचुनू हकां र्ा कुिी साांगनू िी एिाद्या जागी उिरले असिे िरी हिर्नू 

घरापयांि िोध घेि चालार्ांच लागलां असिां. पि जि ू
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िाझ्यासाठीच अचानक गाडीचा रूट बदलला आहि िी अलगद 

जायचां िोिां त्या घरासिोर पोचले..! िनािल्या िनाि गांिि र्ाटून 

िला िदुिुदु ुिस ूयेि िोिां. 

 

 पि असा योग दर र्ेळी जळूुन येि नािी. एकदा याच्या 

अगदी हर्रुद्ध अनभुर् आला. िला दीप बांगला चौकाि राििार् या 

एका िैहत्िीकडां जायचां िोिां. हि्टराांनी िला हिच्या घरापयांि 

सोडलां. जािाना म्ििाले, िी ऊिा कुलकिी याांच्या घरी जािो. िझुां 

काि झालां की ि ू हिर्ां ये. िग हिळून घरी जाऊ. ऊिािाई ांचां घर 

िॉडेल कॉलनी पो्ट ऑहफसजर्ळ िोिां. हिर्ां ररिानां कसां जायचां 

ि ेसर्ा नीट साांगनू िे गेले. िी र्र िैहत्िीकडे गेले. हिर्ां बाकीच्या 

िैत्ीिीिी आल्या िोत्या. आिच्या गप्पा, कहर्िार्ाचन, िािांहपिां 

सगळां यर्ासाांग िोईपयांि रात्ीचे आठ र्ाजायला आले. हनरोप 

घेऊन िी हनघाले. िाली आले िर दारािच ररिा उभी िोिी. िॉडेल 

कॉलनी पो्ट ऑहफसला जायचांय असां म्ििि िी अगदी 

हर्श्वासानां त्या हदिेला िाि करून ररिाि बसले. ररिा सरुू झाली. 

ि्ि झालेल्या गप्पाांचा असर िनार्र िोिा. छान िडूिधे हनघालेले. 

पि र्ोड्याच र्ेळाि आपि चकुीच्या हदिेनां चाललोय ि ेलिाि 

आलां. िी ररिेर्ाल्याला म्िटलां, इकडां कुठां..? िला िॉडेल कॉलनी 
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पो्ट ऑहफसला जायचांय. िर िो म्ििाला, िमु्िीच इकडां िाि 

केला म्ििनू िी इकडां आलो... र्ोड्या र्ादार्ादीनांिर त्यानां ररिा 

र्ळर्नू घेिली. पि हकिी र्ेळ झाला िरी पो्ट ऑहफस कािी 

हदसेना. िी गोंधळले. घाबरून, िोिे हिर्ांच ररिा र्ाांबर्नू िाली 

उिरले. बाजनूी दोन िलुी चालल्या िोत्या. त्याांना हर्चारलां, िॉडेल 

कॉलनी पो्ट ऑहफस कुठे आि?े त्याांनी साांहगिलां. पि त्यानसुार 

जाऊन िला घर सापडेल असा हर्श्वास र्ाटेना. त्याांना म्िटलां, िी 

र्िा चकुलेय. िला हिर्पयांि पोचर्ाल का? बरां म्ििि त्या िाझ्या 

बरोबर यायला लागल्या. आम्िी र्ोडां चालिोय िोपयांि सिोरून 

हि्टर येि असलेले हदसले.. आहि िुश्ि झालां..! र्िा चकुण्याचा 

िा बारीकसा अनभुर् िाझ्या र्ेंधळेपिाची ििू म्ििनू चाांगलाच 

लिाि राहिला. एर्ढांिी आपल्याला जि ू नये याांची िांि बरेच 

हदर्स िनाि राहिली... 

  

 आपण लहान-मोठे वकतीतरी प्रिास सतत करत 

असतो. त्यात प्रत्येकीला कधी ना कधी असा रस्ता 

चुकण्याचा छोटा-मोठा अनुभि आलाच असेल. आजच्या 

‘विचारार्थ’मधे आपण आपले असे अनुभि शेअर करूया. 

रस्ता कुठे, कसा चुकला? परत कसा सापडला? आठिून 
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आता काय िाटतं?... लाक्षवणक अर्ाथनं जगणं हाही एक 

प्रिासच आहे. या प्रिासातला रस्ता चुकण्याचा अनुभि 

वलहािासा िाटला तर तोही वलहायला हरकत नाही. 

 

२२.६.२०१९ 
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पुनजथन्म संकल्पनेचा सजथनशील िापर 

  

‘िलुा पाििे रे’ िी िाहलका सध्या चाल ू आि.े 

बर् याचजिी िी बघि असिील. त्याि ईिा िी राजनांहदनीचा 

पनुजान्सि आि ेअसां दािर्िायि. राजनांहदनीनां जे अनभुर्लां िे सर्ा 

हिला ्र्प्नाि हदसलां. हिला िे सर्ा आठर्िांय आहि र्िािानािील 

घटनाांिी जळुिांय असां दािर्िायि. सोहनयाच्या िोंडून ‘ईिा िी 

राजनांहदनीचा पनुजान्सि आि’े अिा गोष्टीला सिि हर्रोध केलेला 

दािर्ला आि.े कािीजि याहर्षयी ठाि आििे िर कािीजि 

गोंधळलेले...! कर्ानकाि नाट्य हनिााि करण्यासाठी, प्रेिकाांना 

धक्के दणे्यासाठी पनुजान्सि कल्पनेचा असा र्ापर केला जािो.  

 

रोजच्या सािान्सय जगण्याि पनुजान्सि िा हर्षय येि नािी. 

कारि प्रत्यिाि असां कािी घडि नािी. आपल्यापैकी कुिालािी 

त्याचा अनभुर् नािी. त्याला िास्त्रीय, िाहका क असा कुठलाच 

आधार नािी. िरीिी ईश्वरासारिी िी कल्पना जनिानसाि िोलर्र 

रुजलेली आि.े याचां िखु्य कारि म्ििजे अध्यात्ि-ित्त्र्ज्ञानािील 

कािी हसद्धाांिाांनी घेिलेला या सांकल्पनेचा आधार..! जन्सि-

िरिाच्या फेर् यािनू सटुका करिार् या िकु्तीच्या ित्त्र्ज्ञानाचा पिूा 
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डोलारा या सांकल्पनेर्र उभा आि.े िर ‘िाझ्या र्ाट्यालाच ि ेदःुि 

का?’ अिा प्रश्नाांना ‘गिजन्सिाचे भोग’ अिी उत्तरां दिेार् या 

किाहसद्धान्सिािधे िी सांकल्पना िरीच र्ाटार्ी इिक्या ठळकपिे 

अधोरेहिि केलेली आि.े ‘जन्सिोजन्सिी िाच पिी हिळार्ा’ 

यासारख्या व्रिाांिळेुिी पनुजान्सि िी सांकल्पना िनािनाि दृढ झाली. 

इिकी की आजोबा, पिजोबा परि आपल्या पोटी जन्सिाला आले 

अिा भार्नेिनू बरेचदा त्याांची नार्ां िलुाांना हदली जािाि. 

 

यािून दरूगािी पररिाि म्ििजे र्षाानरु्षे एिादा सिाज 

अनेक गोष्टींपासनू र्ांहचि राििो िे केर्ळ ‘गिजन्सिाचे भोग’ 

नसिाि ि े न कळल्यािळेु त्यािील सािाहजक अन्सयाय ना 

करिार् याांच्या लिाि आला ना सोसिार् याांच्या..! िा अन्सयाय 

आि ेि ेकळण्यासाठी आहि िो दरू करण्यासाठी ििासांघषा करार्ा 

लागला...    

अिा िर् िनेां जाहिर्ेचा भाग झालेली िी सांकल्पना 

साहिहत्यक, कलार्ांि र्ेगळ्या प्रकारे सिजनू घेिाि. एिाद्या 

काव्य-प्रहििेसारिा भार्ात्ि पािळीर्र हिचा अन्सर्यार्ा लार्िाि. 

आहि र्िािानाच्या सीिा ओलाांडून भिू-भहर्ष्याचा पैस ्र्िःि 

सािार्नू घेिारी िी अििूा सांकल्पना आपल्या कलाहनहिािीसाठी 
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र्ापरिाि. त्यािनू ‘हिलन’, ‘नीलकिल’ सारिे बरेच हचत्पट 

हनिााि झाले. कर्ींनी आपली भार्ना अहधक िोल, व्यापक 

आहि उत्कट करण्यासाठी या सांकल्पनेचा प्रहििा म्ििनू आपल्या 

काव्याि र्ापर केला. उदा. 

 

 ‘हकिी जन्सि झाले िझुी प्रेहिका िी / हकिीदा नव्याने िलुा 

भेटले िी’, (सधुीर िोघे) 

 

घे जन्सि ि ूहफरोनी येईन िीिी पोटी / िोटी ठरो न दरे्ा िी एक आस 

िोठी’ (कर्ी यिर्ांि) 

 अिी आििी हकिीिरी उदािरिां दिेा येिील. 

 

पुनजथन्म खरोखर असतो की नाही या गंभीर िादात न 

पडता आजच्या ‘विचारार्थ’मधे या संकल्पनेचा सावहवत्यक, 

कलािंतांनी सजथनशील िापर कसा केला त्याचा िेध घेऊ. 

असा िापर असलेली कविता, कर्ा, कादबंरी, वसनेमा, 

मावलका यापैकी आपल्याला आिडलेल्या कोणत्याही 

कलाकृतीविषयी वलहािे. स्ितःच्या लेखनाचे उदाहरण वदले 
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तरी स्िागतच आहे. या संकल्पनेिर स्ितः काही िेगळा 

विचार केला असेल तर तेही अिश्य वलहािे. 

    

२९.६.२०१९ 
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वकती पािसाळे पावहले? 

  

बािरे पार्साचां र्ािार्रि आि.े नकुिाच काहलदास हदन 

साजरा झालाय. िेघदिूाचे ्िरि करिाना र्िृर्ेलींर्र नर्ीन 

पालर्ी फुटार्ी िसे िनाांनािी ऊजेचे कोंभ फुटिाििे. 

हचत्..कहर्िा..गािां.. िािी येईल त्या िाध्यिािनू िनां व्यक्त 

व्िायला लागलीयि. पार्साचां ि े िनोिारी रूप आनांद दिेां. पि 

घरािल्या हिडकीिनू हदसिार् या पार्सानां िन िपृ्त िोि नािी. िग 

िरूि िांडळी िाळिेज घाट, ठोसेघर धबधबा, भांडारदरा, 

कळसबूाई, हचिलदरा... अिा सौंदयााची लयलटू करण्याचां 

आव्िान दिेार् या हठकािी धार् घेिाि. िकु्त हनसगााचा ि्ि आनांद 

घेिाि...  

नेिेची येिो िग पार्साळा असां म्िटलां जाि असलां िरी 

सगळे पार्साळे सारिे नसिाि. प्रत्येक पार्साळा प्रत्येकाच्या 

पदराि र्ेगर्ेगळा अनभुर् घालि असिो. म्ििनू िर ‘अनेक 

पार्साळे बहघिलेि’ िी र्योर्दृ्ध अनभुर्सिदृ्धीची िोजपट्टी ठरिे. 

ि े अनभुर् अर्ाािच केर्ळ हनिळ आनांद दिेारे असि नािीि. 

पार्साचां रौद्र ्र्रूप भीिीनां िन गोठर्नू टाकिां. अहिर्षृ्टी, परू, 

हर्जाांचे िाांडर्, र्ादळ अिा कैक आपत्तींिळेु घराांची पडझड, 
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िेिाांचां नकुसान, जीहर्ि िानी िोि असिे. कधीकधी डोळ्यासिोर 

सारां र्ािून जािां.. िोत्याचां नव्ििां िोऊन जािां. अिा लिान-िोठ्या 

सांकाटाांिधनू िार्नू सलुािनू सिीसलािि बािरे पडल्यार्र ि े

अनभुर् यदु्ध्य कर्ः रम्यः अिा र्ाटाि साांहगिले जािाि. 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण पािसानं वदलेल्या 

एखाद्या अंतमुथख करणार् या अनुभिाबद्दल बोलूया. हा 

अनुभि आनदंदायी असेल वकंिा वजिािर बेतलेला असेल. 

त्या अनुभिातून जाताना मनात काय काय विचार आले? 

त्या अनुभिानं कोणतं शहाणपण गाठीस बांधलं? त्यामुळं 

आयुष्य समृद्ध झालं असं िाटलं का? वकती पािसाळे 

पावहले?  

६.७.२०१९ 
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िारीचा अनुभि 

 

एकदा र्ारीि हकां हचि सिभागी व्िायचा योग आला. र्ारी 

फग्युासन रोडर्रून जािार िोिी िेव्िा एका िांडळािले कािी लोक 

त्याि साहिल िोिार िोिे. त्याि िाझी िैहत्ििी िोिी. हिच्या 

नादानां िी त्याांच्याि साहिल झाले. र्ारीची र्ाट पािि र्त्याच्या 

कडेला आम्िी सर्ा उभे िोिो. िरीनािाचा गजर दरुून ऐकू येऊ 

लागला. िाझा िो पहिलाच अनभुर् िोिा. उत्सकुिा र्ाटि िोिी. 

‘गजर’ जर्ळ जर्ळ येि िोठ्यानां ऐकू येऊ लागला आहि 

र्ारकर् याांचा िेळा दृहष्टपर्ाि आला. एका आर्ेगाि सगळे चालि-

पळि िोिे. सगळी र्ाििकु बाजलूा केव्िा किी गेली कळलांिी 

नािी. र्ारीसाठी र्िा िोकळा झाला. आम्िी उभे िोिो त्यािल्या 

कािी हस्त्रया त्या िोकळ्या झालेल्या र्त्यार्र धार्ल्या. िैहत्िीनां 

िलािी त्याि ओढलां... आहि भर र्त्याि चक्क फुगड्या सरुू 

झाल्या. एरव्िीिी कधी असले िेळ न िेळिारी िी त्या 

र्ािार्रिाचा भाग िोऊन गेले आहि त्या िेळाि सिभागी झाले. 

सर्य नसल्यािळुां लगेच दिायला झालां. पि आिा िी केर्ळ दरुून 

ऐकिारी / र्ाचिारी राहिले नव्ििे. त्या र्ािार्रिाचा भाग झाले 

िोिे आहि रिदारीि अडकून पडलेल्या लोकाांची गैरसोय र्गैरे पार 

हर्सरून गेले िोिे... 
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र्ारी अगदी सिोर आली आहि आिचा िेळ आर्रिा 

घेऊन आम्िी त्याांच्याबरोबर पार्लां टाकू लागलो. एक र्ेगळां 

भारलेपि आलां िोिां िनार्र. सगळ्याांबरोबर िीिी नाि-गजराि 

साहिल झाले बिुधा.. टाळाांच्या िालार्र पार्लांिी नाचली 

असार्ीि.. बािरेच्या सिाजाि, र्त्यार्रून जािानाचा नेििीचा 

हिष्टसांिि औपचाररकपिा गळून पडला िोिा. ििा हकरकोळच 

पि परू्ी कधी केल्या नव्ित्या अिा गोष्टी िी सिज िोकळेपिानां 

केल्या िोत्या... र्ारीबरोबर कािी अांिर चालनू गेल्यार्र र्ारकरी 

हटळक रोडच्या हदिेनां गेले आहि िी कर्े रोडकडे र्ळले. 

र्ािनाांची रिदारी नसलेल्या ‘ररकाम्या’ र्त्यार्रून घरी परििाना 

कािीिरी र्ेगळां र्ाटि िोिां. भारार्लेलां िन भानार्र यायला र्ेळ 

लागला. बरांच चालल्यार्र पाय बोलायला लागले आहि 

बस..ररिा कािी नसल्याची जाहिर् झाली.. परिीच्या प्रर्ासाि 

एकटीच िोिे. भानार्र आलेल्या िनाि िळूिळू हर्चाराांनी प्रर्ेि 

करायला सरुुर्ाि केली. घरापयांि चालिच जार्ां लागलां िेव्िा 

त्याांची सोबि झाली... 

भारलेपिाचा आनांद दसुरे हदर्िीपयांि हटकला. 

यर्ार्काि िन रोजच्या हदनचयेि साहिल झालां. र्ारी-हर्षयािनू 

बाजलूा झालां. िळूपदार्र आलां. त्यानां िाझ्या भारलेपिाच्या 

आनांदाची सिीिा करायला सरुर्ाि केली... कसला आनांद िोिा 
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िो? बांहद्ि चौकटीिनू बािरे पडि सिदुायाि साहिल िोऊन 

िोकळेपिानां र्त्याि नाचल्याचा? नाि-गजराच्या हनहित्तानां 

सर्ाांच्या उच्चरर्ाि आपला उच्चरर् हिसळल्याचा? कािीिरी 

र्ेगळां केल्याचा? त्याि श्रद्धा.. भक्ती.. हर्ठ्ठलभेटीची आस.. याचा 

लर्लेि िरी िोिा का?..  नकारार्ी उत्तर असलेल्या या िेर्टच्या 

प्रश्नानां िला कासार्ीस केलां. िाझा आनांद ओिाळला.. हर्रून 

गेला... िात् दृहष्टकोनाि एक छोटासा बदल झाला. र्ारी म्िटलां की 

िनाि हनःसांकोचपिे येिारे एकसरुी नकारार्ी हर्चार र्ोडे सार्ध 

झाले. दसुर् या  बजचू्या िक्यिेचां दिान त्याांना झालां िोिां. श्रद्धा.. 

भक्ती.. हर्ठ्ठलभेटीची आस.. यािलां कािी िला अनभुर्िा आलां 

नािी िरी कुिीिरी िे अनभुर्ि असिार ि े िी र्ोडसां जर्ळून 

पाहिलां िोिां... िनाि र्ारीहर्षयी काहििी आदरयकु्त उत्सकुिा 

जागली िोिी. 

आजच्या ‘विचारार्थ’ मध्ये प्रत्येकीनं आपला 

िारीचा अनुभि वलहायचा आहे. या अनुभिानं काय 

वशकिलं? प्रत्यक्ष वदसलेली भक्तीची झलक पाहून काय 

िाटलं? मनात भक्तीभाि जागला का? 

१३.७.२०१९ 

  



विचारार्थ 

100 

 

जो जो जयाचा घेतला गुण 

 

ठराहर्क र्ेळेला रोजच्या र्ाटेर्रून रोज हफरायला 

जािाना ठराहर्क िािसां भेटिाि ििी र्त्याच्या दिुफाा असलेली 

झाडां, दकुानांिी हदसि असिाि. िो पिूा िागाच आपल्या 

ओळिीचा िोऊन जािो. इिका की कुठे िड्डे आििे, कुठे चढ 

आि,े कुठे घाि आि े ििेी आपल्याला िाहििी झालेलां असिां. 

आपि एकटां चालि असलां की या र्त्याची सोबि जािर्िे. 

ठराहर्क हठकािी ठराहर्क गोष्ट हदसली नािी हकां र्ा नर्ीनच कािी 

दृश्य हदसलां की नकळि त्याची िनाि नोंद िोिे. त्यार्र हर्चार 

िोिो. या सर्ा गोष्टी िरांिर प्रहिहिप्तपिे घडि असिाि. पि 

एिाद्या हदर्िी रोज भेटिारां, एरव्िी िलु्लक र्ाटिारां एिादां दृश्य 

लि र्ेधनू घेिां. कािीिरी जािर्नू दिेां...    

र्त्याि िड्डे असिां, त्याि पािी साचलेलां असिां, 

त्यार्र डास हचलटां िािा घोंगार्ि असिां.. ि ेदृश्य िरांिर दलुाि 

करार्ां असां. पि एकदा अिाच एका दृश्यानां िला ििािपि 

हिकर्लां. िे कायि ्िरिाि राहिलां. एक कार्ळा झेपार्ला, त्यानां 

आपल्या चोचीिला िकुडा त्या साचलेल्या पाण्याि टाकला आहि 

उडून गेला. िी घटना ििी अगदीच सािान्सय. पि सिजच लि गेलां 
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आहि नजरेनां िे दृश्य हटपलां. िनाि त्याची नोंद झाली असार्ी. 

कारि परिीच्या र्ाटेर्र परि एक कार्ळा पाण्यािी हदसला. 

चोचीनां कािी हटपि िोिा. र्ाटलां की िोच कार्ळा आला असेल 

पाण्यानां िऊ झालेलां आपलां िाद्य न्सयायला.. डास.. िािा.. 

हचलटाांची ये जा चालचू िोिी. िे पाििाना िनाि आलां की जे 

आपल्यासाठी घाि.. अपायकारक.. नको असलेलां आि े िेच 

कुिासाठी िरी हकिी जीर्नदायी आि.े.! 

कुठली गोष्ट कधी आपल्याला असां कािी जािर्नू दईेल 

साांगिा येि नािी. सांर्ेदनिील िन किािनूिी असां कािी ना कािी 

हटपि असिां. त्यािनू हिकि असिां. सिज कानार्र पडलेल े

एिाद्या गाण्याचे िब्द, नाटक-हसनेिािला एिादा सांर्ाद, 

कादांबरीिल्या एिाद्या पात्ाचे उद ्गार, प्रर्ासाि भेटलेली एिादी 

व्यक्ती, हित्-िैहत्ि.... अिा सगळ्याांिळेु आपि घडि असिो. 

िािसाला िर् या अर्ाानां घडहर्िारा गरुू र्ांदनीय असिो. िो िागा 

दािर्िो, हिकर्िो. असा गरुू िाळा कॉलेजािल्या हििकाांच्या 

रूपाि, आई-र्डलाांच्या रूपाि प्रत्येकाला भेटिो. असे गरुूर्या 

आपल्याला हिकर्ि असिाि. िेव्िा आपि त्यािनां हिकिोच 

असां नािी. बरेच र्ेळा सर्ा डोक्यार्रून जािां. िेव्िा कािीिी 

हनष्क्रीयिा असिे. पि याांच्या हिर्ाय कुठे न कुठे भेटिार् या 

बाकीच्या गोष्टींिधनू आपि हिकिो िे ्र्िःिून हिकि असिो. 
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त्याि कृिीिीलिा असिे. गरुू िी एक सांकल्पना आि.े त्याकडे 

व्यापकिेनां बघिा येिां. या सांदभााि सांि एकनार्ाांनी सार्ापिे म्िटलां 

आि-े 

जो जो जयाचा घेिला गिु  

िो िो म्या गरुू केला जाि   

गरुूसी आले अपारपि  

जग सांपिूा गरुू हदसे..! 

 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण आपल्या 

कोणत्याही रूपातल्या गुरूविषयी वलहायचं आहे. यामधे 

अर्ाथतच कोणाकडून काय वशकलो, त्याचा आपल्याला 

आयुष्यात कसा उपयोग झाला हे वलवहणे अपेवक्षत आहे. 

एखादे नगण्य दृश्य ते िंदनीय व्यक्ती इतका व्यापक आिाका 

असलेल्या गुरू या संकल्पनेविषयी कोणी वलवहलं तर 

त्याचंही स्िागत आहे. 

२०.७.२०१९ 
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भािवनक साक्षरता 

 

कॉलेजिधे असिाना िला ्कॉलहिाप हिळाली म्ििनू 

िैत्ीिी पाटी िागि िोत्या. िी िे आईला साांहगिलां. िर आई 

म्ििाली दऊेया. पि कधी द्यायची िे कािी िी साांगि नव्ििी. 

िैहत्िींबरोबर आनांद साजरा करायची िला उत्सकुिा िोिी. िी 

आईकडे िट्ट केला. पि िी िनार्र घेि नािीए असां र्ाटून िी 

हचडहचड केली. कािीिरी बोलले. ििी आई म्ििाली, या रहर्र्ारी 

बोलार् िैहत्िींना पाटीला. िी ििु झाले. ठरल्याप्रिािे पाटी 

झाली. िा्य-हर्नोद गप्पा झाल्या. िैहत्िी गेल्या. िी त्याांना 

पोचर्नू आि आले िर हदसलां की आई झोपलीय. आई सिसा 

अिी अर्ेळी झोपायची नािी. र्ाटलां दिली असेल... पि िसां 

नव्ििां. हिनां हकिी हदर्स दिुिां अांगार्र काढलां िोिां कोिजािे. 

ऑपरेिन करार्ां लागलां. यर्ार्काि िी छान बरी झाली. पि बरी 

िोईपयांि र्ाटि राहिलां की िाझ्यािळेुच आईला इिका त्ास 

झाला.... िपू र्ाईट र्ाटलां. 

नांिर हकिीिरी हदर्स त्या आठर्िीनां िला रडूच फुटायचां. 

हिच्या त्ासाहर्षयी िी कािी बोललीच नव्ििी. आहि आपि िर 

आपल्याच हर्श्वाि. आईला कािी िोि असेल का असा हर्चारिी 
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िनाला हिर्ला नािी. हकिी गिृीि धरलां आपि आईला. असां 

सगळां िनाि येऊन अपराधी र्ाटि रािायचां. अजनूिी िो सल 

पसुला गेला नािीए... 

लिानपिी नकळि अिा कािी चकुा िोिाि. िोठेपिी 

कळि असिां िरी फटकन कुिाला कािी बोललां जािां. कधी कधी 

बोलायला िर्ां हिर्ां िौन पाळलां जािां. त्याचा पररिाि हदसला की 

र्ाटिां आपि र्ेळीच बोलायला िर्ां िोिां. कधी िक्य असनू 

एिाद्याला िदि करिां टाळलां जािां. िर कधी केलेली िदि 

अनाठायी ठरून अांगािी येिे. त्या त्या र्ेळी आपलां फारसां कािी 

चकुलांय असां र्ाटि नािी. बर् याचदा त्या चकुाांचां आपि सिर्ानिी 

करिो. िरी आपल्या अांििानाि अिा हकिीिरी बारीकसारीक 

घटना पडून असिाि. त्याांच्या आठर्िीनां दरुून हर्चार करिाना 

िेव्िा आपलां चकुलांच असां र्ाटि रािािां. असे अनेक सल 

त्र्चेआड झाकून आपि जगि असिो.  

िनोहर्कारिज्ञ डॉक्टर नांद ू िलुिलुे याांचां ‘सांभ्रिाचे 

साांगािी’ ि े पु् िक नकुिांच पािण्याि आलां. त्याि हर्हर्ध 

िनोहर्कार त्याांनी कसे िािाळले त्याहर्षयीचे लेि आििे. एका 

लेिाि त्याांनी भार्नाांचे व्यर््र्ापन करिा येण्याला ‘भार्हनक 

सािरिा’ असे म्िटले आि.े िी सािरिा िािसाांिी प्रत्यि 
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व्यर्िार करिाना र्ापरिा यायला िर्ी. पि आपला हर्र्ेक कायि 

ित्पर रािाि नािी. आपि राग..लोभाच्या आिारी जािोच. िग 

भानार्र आल्यार्र चकू कळिे आहि र्ाईट र्ाटिां. िेव्िा र्ेळ 

हनघनू गेलेली असिे. ििा िागण्याला अर्ा उरलेला नसिो. िग िी 

चकू आपल्याला बोचि राििे. 

िनाि रािून गेलेले असे सल, रुिरुि, पश्चात्ताप आपलां 

िनः्र्ा््य हबघडर्ि असिाि. पि बरेचदा त्यािनू ििािपििी 

गाठीिी येऊ िकिां. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण 

आपल्या मानातले छोटे-मोठे सल सांगून मोकळं व्हायचा 

प्रयत्न करूया. आपलं काय चुकलं?, चुकीचे पररणाम काय 

झाले?, चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करता आला का? त्या 

चुकीचं विशे्लषण आपण कसं केलं? त्याविषयी िाईट 

िाटण्यातून आपण काही वशकलो का? या मुददद्यांना धरून 

वलहािे. ऐन प्रसंगात वििेकानं सार् वदली आवण आपण 

चूक होण्यापासून स्ितःला सािरू शकलो असा अनुभि 

असेल तर त्याविषयीही अिश्य वलहािे. 

२७.७.२०१९  
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काय वशकायचं..? 

 

‘आयना लेडी िे गहृििी’ असां लिर्ेधी िीषाक असलेला 

सरूज प्रभ ूयाांचा बेळगार्च्या ‘िरुि भारि’िधील लेि र्ाचनाि 

आला. िहिपरू येर्ील इरोि िहिाला याांचा झांझार्ािी जीर्नप्रर्ास 

या लेिाि र्ोडक्याि साांहगिलेला आि.े इरोि िहिाला याांनी 

िहिपरू येर्े लाग ूकेलेला सिस्त्र दलाांना हर्िेष अहधकार दिेारा 

‘आ््पा’ िा अन्सयायकारक कायदा िागे घेण्याि यार्ा यासाठी 

सलग सोळा र्षे उपोषि केले. िेव्िा नाकाि नळी घािलेल्या 

अर््र्ेि त्या अनेक र्ष ेिोत्या. पि त्याांच्या या दीघा लढ्याची 

सरकारने दिल घेिली नािी. िेर्टी हनराि िोऊन इरोि याांनी 

उपोषि सोडण्याचा हनिाय घेिला. त्यापेिा सक्रीय राजकारिाि 

उिरून िो कायदा िटर्ार्ा असां त्याांनी ठरर्लां...   

त्याांना पु् िकां  र्ाचायला आर्डायचां पि उपोषिाच्या 

काळाि िी त्याांना हिळि नसि. इरोि याांच्याहर्षयीचां ि े र्तृ्त 

हिटनचे नागररक असलेल्या डे्िांड कुहिन्सिो याांच्या र्ाचनाि 

आलां. त्याांनी इरोि याांना पत् हलहिलां. नांिर त्याांचा पत्व्यर्िार 

चालचू राहिला. िे पत्ासोबि पु् िकां िी पाठर्ि असि. त्यािनू 

त्याांची इरोि याांच्यािी पत्िैत्ी झाली. िैत्ीचां रूपाांिर प्रेिाि झालां. 
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िेव्िा डे्िांड कुहिन्सिो िहिपरूला दािल झाले. पि इरोि याांना 

पाहठांबा दिेारे कायाकिे, घरचे लोक, िहिपरूचे नागररक... 

कुिालाच िी िैत्ी आर्डली नािी. िळूिळू सर्ाांच्या िनािनू त्या 

उिरू लागल्या. इिक्या की त्यािळेु राजकारिाि त्याांना पराभिू 

व्िार्ां लागलां. िहिपरूसाठी एर्ढा दीघाकाळ लढा दऊेनिी लोकाांनी 

त्याांना नाकारलां. पराभर्ाची िी नाचक्की त्याांच्या हजव्िारी लागली. 

त्याांनी िहिपरू सोडण्याचा हनिाय घेिला.  

पि या सगळ्यािळेु िचनू न जािा एकदि य ू टना घिे 

त्याांनी ५६ र्षीय डे्िांड कुहिन्सिो याांच्यािी हर्र्ाि करण्याचा 

हनिाय घेिला. त्यालािी कौटुांहबक.. सािाहजक ्िरार्रून त्याांना 

हर्रोध झाला. पि त्या आपल्या हनिायार्र ठाि राहिल्या. त्याांच्या 

र्ैर्ाहिक जीर्नाला सरुुर्ाि झाली. आहि र्याच्या 

सते्तचाळीसाव्या र्षी इरोि या जळु्या िलुींची आई झाल्या. आिा 

या नर्ीन जीर्नाचा त्या आनांद घेि आििे...! दीघाकाळ सांघषा, 

प्रचांड लोकहप्रयिा, अनेक िानाचे परु्कार... आहि िग एकािागनू 

एक येि गेलेले कटू अनभुर्.. ि े सगळां हर्सरून नव्या गहृििी 

जीर्नाि रििाि िोिां सिज सोपां नािी...!   

एिादा हचत्पट िोईल असा र्क्क करिारा िा 

जीर्नप्रर्ास..! िनाि आलां, कािी िािसां किाची बनलेली 
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असिाि कोिजािे. एर्ढां धैया त्याांच्याि येिां िरी कुठून? याच्या 

उलट कािी लोक िलु्लक कारिानी हडप्रेिनिधे जािाि, 

व्यसनाधीन िोिाि हकां र्ा धाडकन जीर्नच सांपर्िाि. र्गेर्ेगळ्या 

कारिाांनी आत्िित्या केल्याच्या हकिीिरी बािम्या िल्ली 

ऐकायला, र्ाचायला हिळि असिाि. हनष्क्रीय, व्यसनाधीन 

झालेली िािसांिी आपल्या आर्िीभोर्िी हदसि असिाि. अिी 

िािसां पाहिली की र्ाटिां, सािान्सय आयषु्य जगिाना भलेिी 

असािान्सय कािी करिा आलां नािी िरी ‘दसुरां टोक’ न गाठिा 

्र्िःला सार्रून, घराि कुिाला त्ास न दिेा आपलां सािान्सयपि 

्र्ीकारि सिाधानानां जगण्याचा प्रयत्न करिां ि ेयििी किी नािी. 

केर्ळ किाबगार व्यक्तीच्या किृात्र्ालाच नािी िर छोटे छोटे 

आधार िोधि ्र्िःला सार्रिार् या अिा व्यक्तींच्या प्रयत्नाांनािी 

आपि सिजनू घेि दाद द्यायला िर्ी.  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण सामान्य जीिनात 

हताश होऊन दुसरं टोक गाठलेल्यांची आवण तशाच 

पररवस्र्तीत स्ितःला सािरण्यात यश वमळिलेल्यांची दोन्ही 

उदाहरणं विचारात घेऊया. हाि िाढत जािी अशा सध्याच्या 

काळात स्ितःला वसद्ध करता न आलेल्या मुलांना, मोठदयांना 

वडपे्रशन येणं शक्य आहे. त्यातून आणखी घसरण होऊ न 

देता नेटानं उभं राहाणं सोपं नाही. म्हणून हा विषय विचारार्थ 
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घ्यािासा िाटला. कुटंुबातलं, नात्यातलं, जिळच्या 

ओळखीचं वकंिा आपलं स्ितःचं उदाहरण देऊन याविषयी 

वलहूया. 

१० ऑग्ट २०१९ 
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चौर्ा कमरा  

 

अििृा प्रीिि याांची ‘चौर्ा किरा’ िी सांकल्पना एकेकाळी 

फारच हस्त्रयाहप्रय झाली िोिी. हकचन, बेडरूि आहि िॉल या 

िोल्याांिधल्या ठरलेल्या भहूिकाांिेरीज हदर्सािला र्ोडा िरी र्ेळ 

स्त्रीला ्र्िःसाठी हिळायला िर्ा. गहृििीपिािनू बािरे पडिा 

येण्यासाठी हिला चौर्ी िोली असायला िर्ी. िा या सांकल्पनेचा 

अहभधार्ा. हदलेल्या भहूिकाांिधनू बािरे पडून िधनू िधनू ‘हर्ांगेि’ 

जाण्याची िभुा.. उसांि हिळार्ी, त्यासाठी िारररीक, िानहसक, 

आहर्ाक ्र्ैया आहि ्र्ािांत्र्य हिळार्ां िा या सांकल्पनेचा 

गहभािार्ा..! अगदी छोट्या घराििी एिादी स्त्री ्र्िःसाठी र्ेळ 

काढू िकेल. आहि चार-पाच िोल्याांच्या प्रि्ि घराििी एिादी 

स्त्री गरुफटलेली अस ूिकेल. इर्ां दसुर् याांनी िोकळीक दणे्यापेिा 

्र्िःला त्याची गरज र्ाटिां, िी ्र्िः हिळर्िां अहधक िित्त्र्ाचां. 

सध्याच्या सगळां भराभर जनुां िोण्याच्या काळाि अिा सांकल्पनािी 

िागे पडू लागल्या आििे. पि आपल्या िक्काांची जािीर् 

झालेल्या स्त्रीच्या िक्काांच्या यादीि ‘िला ्र्िःची अिी ्पेस 

िर्ी’ िा िक्क अग्रक्रिार्र आि.े  
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असां असलां िरी सध्या नव्यानां सरुू झालेल्या ‘अग्गोबाई 

सासबूाई’ या िाहलकेिील आसार्रीसारख्या घरिय झालेल्या 

बायका प्रत्यिाििी असिािच. ् र्िःच्या आर्डिी भाजी कोििी 

ििेी साांगिा न येिार् या, ्र्िःचां ्र्िांत् अह्ित्र्च हर्सरलेल्या 

बाया आजिी किी नािीि. अिा बायका ्र्िः ्र्ािांत्र्य घेि 

नािीि आहि अिी गुांिलेपिािळेु कधी कधी दसुर् यालािी हिळू 

दिे नािीि. 

 

दसुर् या प्रकारचांिी हचत् सिाजाि हदसिां. हर्िेषिः िाय 

फाय क्लासिधल्या बायकाांना सर्ाप्रकारची भरपरू िभुा हिळिे. पि 

त्या या ्र्ािांत्र्याचां काय करिाि? र्ेगर्ेगळ्या पाट्ाया करून 

आपल्या श्रीिांिीचां प्रदिान करिां, हकां र्ा असेच र्ेळ घालर्ण्याचे 

नर्नर्े उद्योग करि असिाि... अर्ााि याला अपर्ाद असिीलच. 

िदु्दा िा की िोकळीक हिळाली िरी हिचा उपयोग कसा केला जािो 

ि ेिित्त्र्ाचां. ्पेस िर्ी म्ििजे िला िर्ां िे करिा यार्ां. पि िला 

नेिकां  काय िर्ां? ि ेकळिांच असां नािी. नेििीच्या रािरगाड्यािनू 

सटुका एर्ढाच त्याचा अर्ा उरिो. हिळालेल्या र्ेळाि िग परू्ीच्या 

‘र्ािी र्ळिे’, ‘गर्ले करिे’, या रूढ कायाक्रिाऐर्जी आिा टी. 

व्िी. बघिे, िाहसकां  चाळिे.. हकां र्ा हभिी र्गैरे गोष्टी चालिाि. 
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 ‘चौर्ा किरा’ या सांकल्पनेि हिळालेला र्ेळ िाांिपिे 

्र्िःि रििे, एिादी कला जोपासिे, र्ाचन.. लेिन करून 

जाहिर्ाांचा पैस र्ाढर्िे.. अिा गोष्टींसाठी उपयोगाि आिला 

जािां अहभप्रेि आि.े र्ेळाचा असा गिुात्िक हर्हनयोग करायचा 

िर अनेक उपलब्ध गोष्टींपैकी िला नेिकां  काय िर्ां आि े याचा 

्र्िःि डोकार्नू िोध घ्यायला िर्ा. असा िोध घेिां म्ििजे िरां 

िर ्र्िःला सिजनू घेि ‘्र्’चा िोध घेिांच आि.े..   

  

िोकळीक हिळण्याचा िदु्दा हस्त्रयाांच्या बाबिीि अहधक 

हर्चाराि घेिला जािो. परुुषाांना, िलुाांना िी हिळिेच असां गिृीि 

धरलां जािां. पि ि ेसरसकट िरां आि ेका? सध्याच्या धार्पळीच्या 

जीर्निैलीिळेु त्याना िरी िरी िोकळीक हिळिे का? परांपरेनां 

त्याांना असलेल्या सर्लिीचा िे काय उपयोग करिाि? ि ेिदु्दिेी 

हर्चाराि घेण्यासारिे आििे. 

 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण ‘चौर्ा कमरा’ या 

संकल्पनेच्या या सिथ पैलूंविषयी बोलूया. स्पेस वमळणं ही 

खरंच गरज आहे अस ं आपल्याला िाटतं का? की ते 
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आजच्या काळातलं फॅड आहे असं िाटतं? ती खरंच गरज 

असेल तर आपण आपल्यासाठी मोकळीक कशी वमळितो? 

त्या िेळाचं काय करतो?.. आपण दुसर् यांना मोकळीक देतो 

का? याविषयी अनुभिाचे बोल वलहािेत. ‘चौर्ा कमरा’ या 

संकल्पनेविषयी काही िेगळा मुद्दा उमगला असेल तर तोही 

जरूर मांडािा. 

 

१७.८.२०१९  
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िृद्धत्िाला सामोरं जाताना  

 

आिच्या ओळिीिले साठी ओलाांडलेले एक गिृ्र् 

एकदा आिच्या घरी आले. इकडच्या हिकडच्या गप्पा झाल्यार्र 

त्याांनी र्ेट िनािला हर्षय काढला. म्ििाले, पत्नी जाऊन बरीच 

र्षे झाली. िलुाचां लग्न झालांय. सर्ा जबाबदारीिनू िकु्त झालोय. 

िला आिा जगप्रर्ास करायचा आि.े आहि त्या प्रार्ासाि िला 

सर्ा एन्सजॉय करायला कां पनी िर्ी आि.े म्ििनू िला लग्न करायचां 

आि.े िाझी िब्येि उत्ति आि.े आहर्ाक हर्र्ांचना कािी नािी. िला 

्र्ळ सचुर्ा. हिची िब्येि चाांगली िर्ी एर्ढीच िाझी अपेिा 

आि.े त्याांचा अनपेहिि प्र्िार् ऐकून आम्िी अर्ाक् झालो. 

हर्चार फारसा आपेिािा नसला िरी आम्िी त्यार्र कािी 

सकारात्िक बोललो नािी... िे गेल्यार्र िर आम्िी सगळां 

हर्सरूनच गेलो. कािी हदर्साांनी सिजलां की त्याांचां लग्न झालां. 

पि त्याांचा ििे ूफारसा साध्य झाला नािी. बायको पैिार्र डोळा 

ठेर्नू लग्नाला ियार झाली िोिी. हिची कां पनी हिळण्याऐर्जी 

त्याांना त्ासच झाला...! असाच अनभुर् सगळ्याांना येईल असां 

नािी. चाांगला जोडीदार हिळिांिी िक्य आि.े 
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एकटां िागे उरल्यार्र र्दृ्धत्र् पेलिाना कधी जोडीदार िर्ा 

असां र्ाटिां. िर कधी आिािरी िनाजोगां राििा यार्ां म्ििनू ्पेस 

िर्ी र्ाटिे. त्यासाठी एकटां रािायचीिी ियारी असिे. िलुानां नर्ां 

िोठां घर घेिल्यार्र हिकडे रािायला जायची र्ेळ आली िेव्िा 

िाझ्या एका िैहत्िीला आि ेत्याच घराि एकटां रािार्ां असां र्ाटि 

िोिां. टू बेडरूिपैकी एका बेडरूििधे पेई ांग गे्ट म्ििनू िलुी 

ठेर्ायच्या. सोबििी झाली आहि पैसेिी हिळिील.. असा हर्चार 

िी करि िोिी. िाझा सल्ला हर्चारल्यार्र िी हिला िलुाबरोबर 

नव्या घरी जाण्याचा सल्ला हदला. हिची नािर्ांड लिान िोिी. 

त्याांना आजीचा लळा िोिा. िला र्ाटलां त्याांना दिुर्नू एकटां 

रािायचां आहि सोबिीला िलुी ठेर्ायच्या ि ेकािी बरोबर नािी. 

हिनां िाझा सल्ला ऐकला. सनेुिी जिर्नू घेिाना र्ोडा त्ास िोिो. 

पि हिनां हदर्सािला सांध्याकाळचा र्ेळ ्र्िःसाठी िर्ा असां 

घराि साांगनू ठेर्लांय. त्यार्ेळी िी बािरे पडिे. कुठे जायचां त्याचा 

प्लॅन ियार असिो. ट्रीपला जािे. र्ोडी िडजोड र्ोडां ्र्ािांत्र्य 

यासि िी सिुाि आि.े  

आिच्या िेजारी आजी-आजोबा रािायचे. दोघाांच्या 

िब्येिी छान िोत्या. ्र्िःला साांभाळून छान रािाि िोिे. िलुाच े

घर ररनोव्ििेनला गेल्यार्र िलुगा बायको िलुाांसि याांच्याकडे 

रािायला आला. आजी आजोबाांची बसलेली घडी हर््कटली. 



विचारार्थ 

116 

 

त्याांच्या सगळ्या गोष्टी दयु्यि झाल्या. िे र्ैिागले. िे पािून िनाि 

आलां की िलुाांना आई-र्डलाांची अडचि िोिे असां म्िििाि. िसा 

आई-र्डलाांनािी िलुा-नािर्ांडाचा व्याप नकोसा िोिोच की. 

अर्ााि याि सर्यीचा भागिी आिचे. र्दृ्धत्र्ाला सािोरां जािाना 

अिी चलहबचल िोि असिार. 

  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे िृद्धत्िाला सामोरं 

जाण्याच्या पूिथतयारीविषयी आपण बोलूया. आपण 

आपल्या िृद्धत्िाविषयी काही विचार केला आहे का? 

करायला हिा असं िाटतं का? िरील उदाहरणाप्रमाणे िेगळं 

राहाणं, मुलासोबत राहणं, एकटं असेल तर जोडीदार वमळिून 

त्याच्यासोबत राहणं यापैकी काय योग्य िाटतं? शारीररक, 

आवर्थक प्रश्नांसंदभाथत काय वनयोजन करािे? िृद्धपणात 

एकमेकांना कसं समजून घ्यािं? जगणं सुसह्य आवण अर्थपूणथ 

करण्यासाठी काय करता येईल. ज्येष्ठ नागररक संघ ही 

संकल्पना कशी िाटते? या मुददद्यांना अनुसरून आपली मतं 

मांडूया. 

२४ ८ २०१९    
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मूल दत्तक घेतल्यािर 

 

सरूदासाांच्या पदाांिधे कृष्िाच्या बाललीलाांचे र्िान केलेले 

आि.े कुठल्यािी बाललीला िोिकच र्ाटिाि. त्यािनू िे कृष्िाचां 

र्लयाांहकि बालपि. त्यािळेु त्या सांदभाािल्या पदाांिधे ओिप्रोि 

कौिकुहिहश्रि भक्तीभार् भरलेला आि.े िी पदां र्ाचिाना आपल्या 

िनासिोरिी िे बालरूप िरळू लागिां. त्याांच्या पदाांिधलां ‘िैया 

िोिीं दाऊ बिुि हिझायो..’ ि े पद लोकहप्रय झालेलां आि.े या 

पदाचा भार्ार्ा असा- कृष्ि यिोदकेडे आपल्या िोठ्या 

भार्ाबद्दल, बलरािाबद्दल िक्रार करिोय.  म्िििोय, दादा िला 

सर्ाांसिोर हचडर्िो. म्िििो की िी िझुा िलुगा नािी. ि ू िला 

हर्कि घेिलांयस. नांद-यिोदा िर गोरे आििे. िग ि ूकसा काळा 

झालास?.. ि ेऐकून सगळी िलुां िला िसिाि. िग िला त्याांच्याि 

िेळायला जार्सां र्ाटि नािी...  

 

कृष्िाला दरे्पि बिाल असल्यािळेु अिा र्िानाांकडे 

आपि िानर्ी भार्नेिनू पािाि नािी. कृष्िाची िी िक्रार िरां िर 

हकिी हजव्िारी लागिारी आि.े आपल्याला हर्कि घेिलां गेलांय, 

ज्याांना आपि आई-बाबा म्िििो िे आपले जन्सिदािे आई-बाबा 
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नािीि... ि ेकळल्यार्रची अर््र्ा हकिी क्लेषकारक असेल..! 

आहि यार्रून िलुां हचडर्िाि, िसिाि ि े हकिी र्ेदनादायी 

असेल..!! 

 

हर्चार करिा करिा जािर्लां की र्ा्िर्ाििी आपि 

आपल्या भोर्िी, अिी उदािरिां पािि असिो. साहित्याि, 

हसनेिाांिधे अिा घटनाांिधली सांर्ेदनेला िाि घालिारी 

नाट्यियिा आपि अनभुर्िो. पि परदःुि िीिळ असां म्िििाि 

िे िरां आि.े पालनकिे हकिीिी प्रेिळ असले िरी आपले जन्सिदािे 

कोि ि ेिािीिी नसण्यािली अ्र््र् करिारी र्ेदना सिि उरी 

बाळगिां अर्घड आि.े िे दःुि दरुून सिजण्यासारिां नािी. परू्ी 

इ्टेटीला र्ारस िर्ा म्ििनू नात्यािल्या िलुाला दत्तक घेिलां जाई. 

िेव्िा त्या िलुाला आपले आई र्डील कोि ि ेिाहििी असे. दत्तक 

हदलां गेलां िरी त्याांच्या प्रेिाला िो पारिा िोि नसे.  

आिा सािाहजक प्रश्नाांबाबि जागरुकिा र्ाढली आि.े 

त्यािळेु ्र्िःचां िलू नसललेी बरीच जोडपी अनार्ाश्रिािनू िलू 

दत्तक घेिाि. िा हर्चार आहि कृिी कौिकुा्पद आहि 

अनकुरिीय आि.े छान िोठां घर झाल्यार्र िाझ्यािी िनाि असा 

हर्चार आला िोिा. पि कृिी िात् घडली नािी. िलू दत्तक 
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घेण्याची प्रहक्रया बरीच िोठी आहि हजकीरीची असिे. बरेच 

हनयििी असिाि. आिच्या िेजारच्या िैहत्िीनां अनार् 

आश्रिािनू िलुगा दत्तक घ्यायचां ठरर्लां िेव्िा आम्िी त्याांना 

ओळिपत् हदलां िोिां. िेव्िा आििी बरीच िाहििी झाली. 

िलुाला िो दत्तक घेिलेला आि ेया बाबािीि अांधाराि ठेर्ायचां 

नािी. योग्य र्ेळी सिजनू साांगायचां असा हनयि आि.े िहैत्िीनां 

दत्तक घेिलेला िलुगा आिा िोठा झाला आि.े आहि िो दत्तक 

असल्याचे र्ा्िर् त्याला सिजले आि.े जर्ळून त्याची 

िानहसकिा सिज ूिकली नािी. पि बरोबरीच्या हित् िैहत्िींना िो 

याबद्दल साांगि असिो... 

 

्र्िःचां िलू असलेली कािी जोडपी दसुरा चान्सस न घेिा दसुरां िलू 

दत्तक घेिाि ि ेिर फारच कौिकु्पद आिे  .हर्िेष म्ििजे  िलुी 

दत्तक घेण्याचां प्रिाि जा्ि आि े. 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे अनार्ाश्रमामधून मूल 

दत्तक घेण्याच्या स्ितःच्या / नात्यातल्यांच्या / जिळच्या 

ओळखीतल्यांच्या अनुभिाबद्दल वलहायचे आहे. विशेषतः 

मुलाला / मुलीला आपण दत्तक आहोत, हे आपले खरे आई-

िडील नाहीत हे समजल्यािरची मानवसकता काय, 
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समियस्क मुलांच्यात त्यांना िेगळं पडल्यासारखं िाटतं 

का?.. याबद्दल वलहािे. मूल कसे रमले? आता आई-िडील, 

इतर नातेिाईक यांच्याशी त्याचे संबंध कसे आहेत? मूल 

दत्तक घेण्यामुळे पस्तािण्याची िेळ आली का? दत्तक 

घेण्याच्या कल्पनेविषयी काय िाटतं? या अनुषंगाने वलहािे. 

 

३१. ८. २०१९  
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अवभधानंतरचा अर्थ 

 

गिपिी उत्सर् आपि नकुिाच अनभुर्ला. या उत्सर्ाि 

गिपिीची गािी, आरत्या, िांत्पषु्पम्.. अिी लोकगीिाांपासनू 

र्ेदाांिधल्या ऋचाांपयांिची अनेक कर्नां सिि कानार्र पडि िोिी. 

दर र्षी ऐकून सर्य झाल्यािळेु आपलां त्याकडे हर्िेष लि जाि 

नािी. पि या र्ेळेस दोन िीन रचनाांकडे िाझां लि र्ेधलां गेलां. 

त्याांचा काय अर्ा असेल या हदिेनां हर्चार झाला. त्या अिा- 

 

१- दरे्ीच्या आरिीिधलां एक कडर्ां-  

‘हत्भरु्नभरु्नी पाििा िजु ऐसी नािी / चारी श्रिले परांि ून 

बोलर्े कािी । सािी हर्र्ाद कररिा पडले प्रर्ािी । िे ि ू

भक्तालागी पार्सी लर्लािी ॥’  

यािील ‘चारी श्रिले’ म्ििजे चारी र्ेद (हकां र्ा परा, 

पश्यांिी, िध्यिा, र्ैिरी या चारी र्ािी-) िझुां र्िान 

करिाना र्कले, सािी म्ििजे सिािी दिानां िझु्या 

्र्रूपाचा हनिाय करण्याच्या प्रयत्नाि फसली. अिी ि ू

भक्ताांना िात् लगेच पार्िेस... असा अर्ा असिार. 
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२- नेििी लागिार् या एका गाण्याची सरुुर्ाि-  

‘अिी हचक िोत्याांची िाळ / िोिी गां िीस िोळ्याची गां / 

जसा गिपिीचा गोंडा / चौरांगी लाल बार्टा गां’  

यािील हचक िब्द कन्सनड आि ेअसां सिजलां. त्याचा अर्ा 

लिान असा आि.े लिान िोत्याांची िाळ... गोंडा आहि 

बार्टा म्ििजे काय असेल िे सिजलां नािी. ि ेगािां कुिी 

हलहिलां, याचा सांगीिकार कोि याचीिी उत्सकुिा आि.े 

 

३- ‘िांत्पषु्पम्’ या प्रार्ानेनां िाझां हर्िेष लि र्ेधलां. 

म्ििण्याच्या लयदार पद्धिीिळेु िला िी आर्डली. दोन 

िीनदा ऐकली. चाल र्ोडी सिजली. िग भार्ाकडच्या 

गिपिी हर्सजानाच्या कायाक्रिाि र्हिनीबरोबर िीिी 

म्िटली. िपू छान र्ाटलां. प्रत्येक अध्याा ओळीनांिर येिारां 

‘आयिनर्ान्भर्हि’ म्िििाना िजा येि िोिी. िग त्याचा 

अर्ा काय असेल अिी उत्सकुिा र्ाटली. लगेच 

हर्चारलांिी. पि गरुुजींनािी साांगिा आलां नािी. िाझी 

उत्सकुिा िला गप्प बस ू दईेना. िग गगूलसचा झाला, 

जािकार व्यक्तींना हर्चारलां.. त्यािनू जी त्ोटक िाहििी 

हिळाली िी अिी-  
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यजरु्ेदाच्या िैिरीय आरण्यकािधली िी प्रार्ाना पजूेच्या 

िेर्टी फुलां अपाि करिाना म्िििाि. इर्े प्रत्येक िांत् म्ििजेच 

फूल. या हर्श्वाच्या ् र्रूपाच,े म्ििजे पािी, अग्नी, र्ाय,ु सयूा, चांद्र, 

नित्, पजान्सय आहि काळ... या त्याच्या सर्ा घटकाांचे ज्ञान 

झाल्यार्र आपल्या जाहिर्ेि काय घडिे िे या प्रार्ानेि साांहगिले 

आि.े  

या प्रार्ानेची रचना काव्यात्ि आहि नादिय आि.े यािधे 

‘आयिनर्ान् भर्हि’ या िब्दाांची पनुरार्तृ्ती असल्यािळेु आहि 

म्ििण्याच्या हर्हिष्ठ िैलीिळेु िी प्रार्ाना ऐकिाना छान, प्रसन्सन 

र्ाटिां. ‘आयिन’चा िब्दिः अर्ा घर, हनर्ास असा आि.े िा िब्द 

अर्ाािच प्रहिकात्िक आि.े व्यापक अर्ाानां िो इर्ां योजलेला 

असिार. या प्रार्ानेची सरुुर्ाि आहि पहिलां कडर्ां इर्ां दिेे –  

मंत्रपुष्पम् 

 

योऽपाां पषु्पां र्ेद । पषु्पर्ान् प्रजार्ान् पििुान भर्हि । 

चन्सद्रिा र्ा अपाां पषु्पम् । पषु्पर्ान् प्रजार्ान् पििुान भर्हि । 

य एर्ां र्ेद । योऽपािायिनां र्ेद । आयिनर्ान् भर्हि । 
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अहग्नर्ाा अपािायिनम् । आयिनर्ान् भर्हि । 

योऽग्नेरायिनां र्ेद । आयिनर्ान् भर्हि । 

आपो र्ा अग्नेरायिनम् । आयिनर्ान् भर्हि । 

य एर्ां र्ेद । योऽपािायिनां र्ेद । आयिनर्ान्भर्हि ।  

याचा िब्दिः अर्ा- (गगूलर्र याचा इांग्रजीि अर्ा हदला आि.े 

त्याचे िी केलेले ि ेिराठीकरि -) 

जो पािी म्ििजे फुलांच ि ेजाििो िो फुलां, िलुांबाळां, पि ूयाांचा 

धनी िोिो. चांद्र म्ििजे पाण्याचे फूलांच. जो ि ेजाििो िो फुलां, 

िलुांबाळां, पि ूयाांचा धनी िोिो. जो पाण्याचा उगिस्त्रोि जाििो िो 

्र्ह्र्ि िोिो. 

अग्नी िा पाण्याचा उगिस्त्रोि आि.े जो ि े जाििो िो ्र्ह्र्ि 

िोिो. पािी ि ेअग्नीचा उगिस्त्रोि आि.े जो ि ेजाििो िो ्र्ह्र्ि 

िोिो. जो पाण्याचा उगिस्त्रोि जाििो िो ्र्ह्र्ि िोिो. 

या प्रार्ानेिील नांिरच्या कडव्याांिधे अग्नीप्रिािेच र्ाय,ु सयूा, चांद्र, 

नित्, पजान्सय आहि काळ याांचां पाण्यािी असलेलां नािां याच 

पद्धिीनां साांहगिलेलां आि.े िे बारकाईनां सिजनू घेण्यासारिां आि.े 

पिूा प्रार्ाना कुिाला िर्ी असेल िर हिची पीडीएफ प्रि िी दऊे 
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िकेन. िी प्रार्ाना प्राहचन काळािली. कुठेकुठे नेििी म्िटली 

जािारी. पि हिच्याकडे िाझां आत्ता लि गेलां.  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे ही प्रार्थना, आवण िरील 

आरती, गाणं यांचा आशय शब्दशः अर्ाथच्या पवलकडे 

जाऊन समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. म्हणजे यातील 

प्रवतमांचा अर्थ कसा लािता येईल, यातील सूवचतार्थ काय 

असेल याविषयी आपापली कल्पना मांडायचा प्रयत्न 

करूया. ज्यांना याचा खोलार्थ मावहती आहे त्यांनी तो सांगून 

अवधक स्पवष्टकरण केले तर उत्तमच. िर वदलेल्या वतन्ही 

उदाहरणांपैकी एक, दोन वकंिा वतन्हीविषयी वलहािे.  

१४.९.२०१९ 
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िाल्याचे नातेिाईक 

 

‘र्ाल्याचा र्ाहल्िकी झाल्याची आख्याहयका भारिीय 

िनाला पररहचि आि.े रर्ींन्सद्रनार् टागोराांनी र्ाल्याचा र्ाहल्िकी 

िोिे या आख्याहयकेचा आपल्या नाटकाि कायापालट केला 

िोिा. म्ििजे त्याांना घटना िांजरू िोिी, पि त्या बाबि त्याांचे भाष्य 

हनराळे आहि नाहर्न्सयपिूा िोिे. र्ाल्या एका र्ाटिार् याांच्या 

टोळीिील. टोळीिले सगळे लोक दाांडगे, धहटांगि ‘प्रहिभा’ 

नार्ाच्या हनरागस बाहलकेला पकडून कालीिािेपढेु बळी 

दणे्यासाठी नेि असिाना हिचा आक्रोि ऐकून र्ाल्याचे 

पाषािहृदय द्रर्िे. िो त्याांच्यापासनू हिची सटुका करिो. टोळी-

सार्ीदाराांना सोडून हिला घेऊन दरूर्र र्िर्ि भटकि राििो. 

आपल्या अांिरात्म्याची िरी र्ाट धुांडाळण्याची त्याला आस 

लागिे. एक प्रकारचे िे त्याचे िपच िोिे. िी िलुगी प्रहिभा ि ेपािून 

आपल्या िर् या म्ििजे सर्र्िीच्या रूपाि प्रकटिे. त्याला म्िििे, 

‘िझु्यािील िािसुकी जागर्ण्यासाठी िीच बाहलकेचे रूप घेिले 

िोिे.’ हिच्या दिानाने िो गहिर्रिो. िी काव्यिक्तीचा र्र दऊेन 

त्याला म्िििे, ‘करुिेच्या ज्या सांगीिाने िझु्या पाषािहृदयाचे 

पािी झाले, िेच िझु्या र्ािीि िािसुकीचे सांगीि िोऊन लिार्धी 
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अांिःकरिाांना कोिल आहि सांिदु्ध करेल. िझुी र्ािी दिेोदिेी 

घिुि रािील आहि अनेक कर्ी हिचे प्रहिसाद गाि राििील.’ 

 

‘िभुबदु्धीचे उपासक : रर्ींद्रनार्’ या आिा साठे याांच्या 

पु् िकािला िा प्रसांग र्ाचनू िी अांििुाि झाले. र्ाल्याकोळ्याच्या 

गोष्टीला हकिी र्ेगळे पररिाि हदले आि ेना? या गोष्टीचा हर्चार 

करिाना िला िाझ्या एका फार जनु्सया कहर्िेची आठर्ि झाली. 

िी कहर्िा सचुण्याला एक प्रसांग घडला िोिा. िैहत्िीने एक ्लॅट 

बकु केला िोिा. बाांधकाि सरुू झाल्यार्र दिा टक्के दर र्ाढर्ला. 

िे पैसे चेकने न दिेा रोि द्यायचे िोिे. सर्ाांबरोबर हिनेिी हदले. 

पयााय नव्ििाच. पि अिा व्यर्िाराि रोि पैसे दिेे म्ििजे काळ्या 

पैिाि भर घालण्यासारिांच आि ेअसां जािर्नू िी अ्र््र् झाली. 

हिला र्ाटलां, आपि आपल्या सोयीसाठी, फायद्यासाठी आपल्या 

िििेनसुार अिा चकुा, िरांिर गनु्सि े करिोच. िोठे गनु्सि े

करिार् याांना आपि नार्ां ठेर्िो. पि त्याांच्या ‘गनु्सह्याां’िधनू उभ्या 

राहिलेल्या इिारिी, र्िे... अिा अनेक सहुर्धाांचा आपि लाभ 

घेि असिो. एकप्रकारे आपि र्ाल्याचे कुटुांबीय असिो. आहि 

पापाचे र्ाटेकरी व्िायला घाबरि असिो... हिचे हर्चार ऐकून िीिी 

अांििुाि झाले. िेव्िा सचुलेली िी कहर्िा... त्या कहर्िेि िेर्टी 
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िी हलहिलां िोिां, ‘उपरिी झालीच िर िोिीलिी त्या र्ाल्याांचे 

र्ाहल्िकी पि आपले काय?’ 

 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण िाल्याच्या 

गोष्टीच्या वनवमत्तानं या विषयािर बोलूया. अशा एखाद्या 

प्रसंगात आपण काय वनणथय घेतला? त्याबद्दल काय िाटलं? 

या बाबतीतली पररवस्र्ती आता सुधारते आहे का? 

‘एकप्रकारे आपण िाल्याचे कुटंुबीय असतो.’ हे पटतं का? 

िाल्याच्या गोष्टीचा रिींद्रनार्ांनी लािलेला अर्थ कसा 

िाटला? आपल्याला कधी िेगळा काही अर्थ जाणिलाय 

का? िाचनात आलाय का? त्याविषयीही वलहायला हरकत 

नाही.  

 

२१.९.२०१९ 
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गझलेविषयी 

 

१९८५ सालची एक आठर्ि. हटळक ्िारक िांहदराि 

‘उत्सर् ८५’ असा एक  कायाक्रि आयोहजि केलेला िोिा. 

त्यािील कर्ीसांिेलनाि िला कहर्िा सादर करायला बोलार्ले 

िोिे. िी नर्ोहदि िोिे. जािीर कहर्िार्ाचनाचा िाझा िो पहिलाच 

अनभुर् िोिा. श्रोत्याांिधे गझलसम्राट सरेुि भट उपह्र्ि िोिे. िी 

िकु्तछांदािली िाझी कहर्िा सादर केली िोिी. कायाक्रिाचा 

अनभुर् छान िोिा. दसुरे हदर्िी दीपक करांदीकर याांचा फोन 

आला. िे म्ििाले की, सरेुि भट याांनी िमु्िाला ििुच्या कहर्िा 

घेऊन बोलार्ले आि.े िे ऐकून िी चकीि झाले. त्याांनी 

साांहगिलेल्या पत्त्यार्र आम्िी दोघां गेलो. आिचां ्र्ागि करून 

औपचाररक बोलिां झाल्यार्र त्याांनी कहर्िा ऐकर्ायला साांहगिलां. 

िी ऐकर्ल्या. त्याि एकिी गझल नव्ििी. छांदोबद्धिी नव्ििी 

बिुधा. पि कािी कहर्िा ऐकल्यार्र िला र्ाांबर्नू सरेुि भट 

म्ििाले, ‘िमु्िी चाांगली गझल हलिू िकाल.’ त्याांनी त्याांचा एल्गार 

िा कहर्िासांग्रि िला हदला. त्याि गझलेहर्षयीची सर्ा िाहििी 

िोिी. िी र्ाचायला साांहगिली... हिर्े गेल्यापासनूची प्रत्येकच 

गोष्ट िला चहकि करिारी िोिी. भारार्नू घरी आल्यार्र पु् िक 

र्ाचनू काढलां. त्याच भारार्लेपिाि गझल हलिायला सरुुर्ाि 
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केली. बरेच हदर्स त्या प्रभार्ाि िोिे. पषु्कळ गझला हलहिल्या. 

पि ्र्िःच िपासल्यार्र त्यािल्या एक दोनच ‘बरोबर’ र्ाटल्या. 

र्ोडेच हदर्साि िाझ्या कहर्िेच्या आर्ेगाला गझलचे हनयि 

पाळण्याचा अडर्ळा र्ाटू लागला. आहि िाझां गझल हलहििां 

िळुिळु बांद पडि गेलां... 

 

आज ि ेआठर्ण्याचां कारि म्ििजे कालच िरद पाटील 

याांच्या ‘घेिली भरारी’ या कहर्िासांग्रिाचां प्रकािन झालां. त्याि 

अध्यि म्ििनू बोलण्यासाठी िो सांग्रि बारकाईनां र्ाचला. त्याि 

अहधकिर गझला आििे. हिर्ाय पिूा लगार्लीसि 

गझलहर्षयीची िाहििी दिेारा लेििी आि.े त्यािळेु गझल हर्षय 

डोक्याि घोळू लागला आहि िी आठर्ि िाजी झाली. आपल्या 

ग्रपुिधे बर् याचजिी चाांगली गझल हलहििार् या आििे. इर्ां 

र्तृ्तहर्षयक उपक्रििी झाले. िब्द, ओळी, हचत् दऊेन कहर्िा 

हलहिण्याचेिी उपक्रि िोि असिाि. याि सिभागी िोिाना िलािी 

गझल सदृि कािीिरी सचुि रािािां... िाझ्या अिा रचनाना िी 

कधी गझल म्ििायला धजार्ि नािी. कारि गझलेचे हनयि 

त्यािील बारकाव्यासि आिा िाझ्या लिाि नािीएि. गझल 



विचारार्थ 

131 

 

हलहििार् याांकडून त्याबाबि जी आग्रिी भहूिका घेिली जािे 

त्यािळेु िी गझलेपासनू आििी दरू रािािे. 

  

कािी गझलप्रेिींना गझलच इिकी श्रेष्ठ र्ाटिे की इिर 

काव्यप्रकाराला िे िानिच नािीि. या उलट ज े गझल हलहिि 

नािीि िे आग्रिपरू्ाक फक्त गझलच हलहििार् याांना नार्ां ठेर्िाि. 

गीि आहि कहर्िा या बाबिीि जसे दरूाग्रि आििे िसेच गझल 

आहि िकु्त कहर्िा याबाबिीििी आििे. 

  

गझलेविषयी विचार करताना मला काल एक प्रश्न 

पडला. गझलमधे प्रत्येक शेर स्ितंत्र असतो. गझलेचं ते 

िैवशष्टदयच आहे. पण एखाद्या उत्तम शेरामधला आशय त्या 

शेरापुरताच मयाथवदत राहतो. तो विकवसत होत नाही. ही 

गझलेची मयाथदा म्हणता येईल का? आजच्या 

‘विचारार्थ’मधे आपण याविषयी बोलूया.  

चचेसाठी आणखी काही मुदे्द- आपण गझल वलहीत 

असू तर का वलवहतो? मुशायर् यात वमळणार् या िाहिाचे 

आकषथण िाटते का? गझलेचे तंत्र वशकिणार् या 

कायथशाळांमधला अनुभि काय आहे? चांगली गझल 
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वलवहता येण्यासाठी काय करता? गझल ही एक िृत्ती आहे 

असं म्हणतात. ती अंगी बाणिण्यासाठी काही करता 

येण्यासारखे आहे का? की ती अंगी असािी लागते? गझल 

न वलवहणार् यांना ती आपली उणीि आहे असे िाटते का? 

गझलच्या वनवमथतीप्रवक्रयेविषयी कुणी आपल्या अनुभिातून 

वलवहले तर त्याचेही स्िागत आहे. अपल्या मांडणीसोबत 

प्रत्येकीनं आपल्याला आिडलेला एकेक शेर शेअर करािा.  

 

२८.९.२०१९  
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ग्रासरूटसथ आवण पॅरॅशूटसथ  

 

अहलकडे एका भाषिाचा एक हव्िडीओ सगळीकडे 

हफरिोय. एका टॉक िो िधील भाषिाि सरुुर्ािीला त्यानी एक 

र्ा्िर्ािलां उदािरि हदलांय. प्राण्याांना हिकर्नू त्याांचा िेळ 

करण्याि प्राण्याांर्र जलुिु केला जािो म्ििनू सका िीिल्या 

प्राण्याांच्या िेळार्र आिा बांदी आलीय. त्यािळेु आिा सका स 

चालेनािी झाली आि.े प्राण्याांना नसुिांच पोसिां परर्डण्यासारिां 

नािी म्ििनू एका िोठ्या सका सच्या िालकानां त्याच्याकडे 

असलेल्या हसांिाांना जांगलाि नेऊन सोडलां. पांधरा हदर्साांनी सिजलां 

की त्या नेऊन सोडलेल्या हसांिाांपैकी बिुिेक हसांिाांना जांगली 

कुत्र्याांनी िल्ला करून िारून िाऊन टाकलां. कारि त्या हसांिाांना 

आयिां िाण्याची सर्य झाली िोिी. िे हिकार करिां हर्सरून गेले 

िोिे. आहि जांगली कुत्े भकेुले िोिे. त्याांना हिकार करूनच भि 

हिळर्ार्ां लागि िोिां... 

ि ेउदािरि दऊेन पढेु साांहगिलांय की आपल्या पाल्याांसाठी 

िोठा बँक बलॅन्सस आहि सर्ा सहुर्धा हनिााि करिारे पालक 

आपल्या िलुाांना सका िीिले हसांि बनर्ि असिाि.... कोित्यािी 

िेत्ाि दोन प्रकारची िािसां असिाि- कािी ग्रासरूटसा असिाि 
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िर कािी पॅरॅिटूसा..! ग्रासरूटसा फक्त र्र जाऊ िकिाि आहि 

पॅरॅिटूसा फक्त िाली येऊ िकिाि... भाषि प्रभार्ी झालां. लोकाांनी 

टाळ्या र्ाजर्नू दाद हदली. 

िा हव्िडीओ पाहिल्यार्र एक फार जनुी गोष्ट आठर्ली. 

घराि सर्ा गोष्टी िबुलक असिाना केर्ळ सेल लागला म्ििनू एका 

िैहत्िीनां एक डीनर सेट आहि काय काय र््ि ूिरेदी केल्या. िी 

उत्सािानां त्या िला दािर्ि िोिी. म्ििाली, लेकीच्या लग्नाची 

ियारी करिेय... िी म्िटलां, अगां हिला हिच्या आर्डीचां घ्यायला 

सांधी ठेर् ना... िर िलुाांसाठी अिी सर्ा िजर्ीज करून ठेर्िारे 

पालक असिाि... 

पि यािळुां िलुां िरांच सका िीिले हसांि बनिाि का? की 

सर्ा सहुर्धा हिळाल्यािळेु, सांघषा करार्ा न लागल्यािळेु, कष्ट न 

पडल्यािळेु िी आििी पढेु जािाि? आिच्या ओळिीिल्या 

एकाांनी ्र्कष्टाने िोठा कारिाना उभा केला. ्र्ाभाहर्कपिे 

आपल्या िलुानां िो चाल ू ठेर्ार्ा, पढेु न्सयार्ा असां त्याांना र्ाटि 

िोिां. पि िलुाला ्र्िःच्या हिांििीर्र र्ेगळां कािीिरी करायचां 

िोिां. त्याला र्डालाांचां कािी नको िोिां. आपि कािार्लेल्या 

र्ैभार्ाला कोिी र्ारस नािी असां र्ाटून र्डलाांना फ्र्टे्रिन 
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आलां... अिी र्ेगर्ेगळी उदािरिां आपि आपल्या भोर्िी पिाि 

असिो.  

परदिेाि म्ििे िलुां र्याि आली की त्याांना ‘सोडून’ हदलां 

जािां. आई-र्डील आपलां आयषु्य उपभोगायला िोकळे..! या 

उलट आपल्याकडे िलुाांची हिििां, नोकरी, ्र्ैया, लग्न इिक्या 

गोष्टी िर किाव्य म्ििनू केल्याच जािाि. त्याि गैर कािी नािी. िग 

पालकाांनी आपली जबाबदारी कुठां र्ाांबर्ार्ी? की जिेल िेर्ढां 

करिांच रािार्ां? पढेु म्िािारपिी िलुाांना आई-र्डलाांकडे पािार्ां 

लागिांच की...  

 आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण या विषयाचे 

विविध पैलू तपासून बघूया. सुरुिातीला सांवगतलेले 

भाषणातले मुदे्द पटतात का? आपल्या स्ितःच्या घरातलं 

वकंिा मावहतीतलं उदाहरण देऊन याविषयीची आपली मतं 

मांडािीत. 

५.१०.२०१९ 
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वमरॅकल्स... 

 

‘Miracles do happen’ असां म्िटलां जािां िे िोटां 

नािीए. हकत्येकदा याचा प्रत्यय येिो. ििापरू, भकूां प, र्ादळ, 

त्सनुािी, दिििी िल्ले, यदु्ध... अिा हर्नािकारी घटनाांिळेु 

िोत्याचां नव्ििां िोऊन जािां. आयषु्यच्या आयषु्यां उदध््र््ि िोिाि. 

हजर्ीि िानीबरोबरच आहर्ाक नकुसान िोिां. आरोग्य धोक्याि येिां. 

पि अिा प्रसांगािनूिी कािी िािसां, प्रािी सिीसलािि बािरे 

पडिाि. त्याांच्या बचार्ण्याचे हक्से साांहगिले जािाि. िे ऐकून, 

र्ाचनू आपि र्क्क िोिो. बरेच हदर्स त्यार्र चचाा िोि राििे. 

आपल्या रोजच्या सािान्सय जगण्याििी कधीिरी अिा एिाद्या 

चित्काराचा प्रत्यय आपल्याला आलेला असिो.  

‘Miracles do happen’सारख्या िब्दाांचा आधार 

िोलाचा असिो. आयषु्याि कधीकधी असे प्रसांग येिाि की त्या 

र्ेळेला एिादी व्यक्ती सर्ा बाजूांनी कोंडीि सापडिे. हिची 

हर्चारिक्ती िुांटिे. आधाराच्या सर्ा िुांट्या िकलाद ू झालेल्या 

असिाि. अधाांिरी लोंबकळायची िाकद उरलेली नसिे. 

अिार्ेळी श्रद्धार्ान व्यक्तीला ‘Miracles do happen’सारख्या 

िब्दाांचा हदलासा हिळिो. कोसळत्या ििीचा िा आधार 



विचारार्थ 

137 

 

सार्रण्यासाठी फार िित्त्र्ाचा ठरिो. िेव्िा िे फक्त पोकळ िब्द 

नसिाि. कुिाकुिाच्या बाबिीि घडलेल्या चित्काराांचे हक्से त्या 

िब्दाांच्या पाठीिी ठाि उभे असिाि. याचािी अनभुर् आपि 

घेिलेला अस ूिकिो.  

पि यािून अहधक डोळस आहि प्रगल्भ सिजिी श्रद्धा 

ठेर्ायला भाग पाडू िकिे. त्या दृष्टीनां ‘हिरॅकल्स’ सांदभाािलां 

आििी एक र्ाक्य र्ेगळा हर्चार करायला लार्िारां आि.े िे 

र्ाक्य असां-  

‘Sometimes the most important miracles are 

not about what happened to you. They are about what 

did not happen...’ 

िरांच, र्ेगर्ेगळ्या असांख्य प्रकारच्या प्रदषूिाांचा 

ससेहिरा, घाबरर्िारे अहनहश्चि िर्ािान, सर्ा हनयि धाब्यार्र 

बसर्नू चाललेली बेहफकीर रिदारी, दबा धरून बसलेले नर्नर्ीन 

आजार, सिि दारार्र टकटक करिार् या हनरहनराळ्या दिििी.. 

अिा नानाहर्ध रूपािल्या सांकटाांच्या िक्यिा भोर्िी घोंघार्ि 

असिाना अहधकिर र्ेळेला सर्ा सरुळीि चाललेले असिे. सांभाव्य 

सांकटाांच्या या पाश्वाभिूीर्र हर्परीि कािी न घडिां िा चित्कारच 

म्ििायला िर्ा. र्षाानरु्ष े आपि बर् यापैकी सिुरूप आयषु्य 
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उपभोगिो आि ेिे असे चित्कार सिि घडि असिाि म्ििनूच. 

असा हर्चार करिाना िनाि येिां, िरांच असां कािीिरी अह्ित्र्ाि 

आि े ज्यािळेु बिुिेक र्ेळा सर्ा सरुळीि चालिे. त्या 

‘कािीिरी’हर्षयी आपि कृिज्ञ असायला िर्ां. िी सिजिू त्या 

‘कािीिरी’र्र श्रद्धा ठेर्ायला हिकर्िारी आि.े.! 

आजच्या विचारार्थमधे आपण अशा प्रत्यक्षात 

विपरीत काही न घडून झालेल्या वमरॅकल्सविषयी बोलूया. 

‘Sometimes the most important miracles are not 

about what happened to you. They are about what 

did not happen...’ याचा िेगळा अर्थ कुणाला जाणिला 

असेल तर त्याविषयीही अिश्य वलहािे. 

१२.१०.२०१९ 
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कौतुकाची गरज 

 

 िािसाच्या हर्हर्ध भकुा आििे. त्याि कौिकु र्ाट्याला 

येिां िी एक सर्ाव्यापी भकू आि.े परू्ी राजाच्या पदरी त्याची ्ििुी 

करण्यासाठी भाट नेिलेले असि. जनसािान्सयाि त्याची उज्ज्र्ल 

प्रहििा हटकून रािण्यासाठी ्र्िः राजा असनूिी िोल दऊेन 

केलेली ्ििुीिी त्याला गरजेची र्ाटायची. यदु्धाि रर्ाचा सारर्ी 

योदध््याला ्फुरि चढेल असां बोलि असायचा. कोित्यािी 

्पधेि प्रेिक िेळाडूांना ्फूिी द्यायचां ि े काि करि असिाि. 

प्रेिकाांच्या टाळ्याांिधे आपल्या उत्सािाचां ििा असल्याचां 

अहििाभ याांनी केबीसीिधे एका प्रश्नाला उत्तर दिेाना साांहगिलां 

िोिां... 

 

आपल्या रोजच्या सािान्सय जगण्याििी आपि साधी 

एिादी र््ि ूिरेदी केली िरी दसुर् याला दािर्िो. बघिार् याांनी 

छान आि ेम्िटलां की आपल्याला िी र््ि ूअहधक आर्डायला 

लागिे. छोटसां कािी हलिीलां िर लगेच िे कुिीिरी र्ाचार्ां असां 

र्ाटिां. र्ाचनू कुिी कौिकु केलां की हलहिल्याचां सार्ाक 

झाल्यासारिां र्ाटिां. हचत्, नतृ्य, गायन... अिा कलाांच्या बाबिीि 
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िर सादरीकरि िा त्या कलेचाच अहर्भाज्य भाग असिो. 

सादरीकरिाला रहसकाांची दाद हिळेल िसा कलाकार िलुि जािो. 

 आिाच्या यगुाि ि ेदसुर् याला ‘दािर्िां’ सोपां झालां आि.े 

आपि केलेली पाककृिी असो की एिादी हिल्पाकृिी, आपि 

काढललेे छायाहचत् असो की हलहिलेली एिादी कहर्िा, ट्रीपचा 

अनभुर् असो की र्ाचलेल्या पु् िकाचा अहभप्राय असो... 

अिरिः कािीिी फेसबकु, र्ॉटसॅप... सारख्या िाध्यिाांर्र िेअर 

करिा येिां. िात्काळ त्याला लाइक्स हिळायला सरुुर्ाि िोिे. हकिी 

लाइक्स हिळाले, कोिी कोिी हदले याची नोंद व्िायला लागिे. 

अजनू अजनू... िर्े िोिाि. िोबाईल उघडून िे सारिे बघण्याची 

ओढ लागिे. िी िार् व्यसन बननू िािसाला हकिी िानी पोचर्िेय 

यार्र परर्ाच आपि चचाा केली. 

 िािसाला कौिकुाची एर्ढी गरज का र्ाटिे? िला र्ाटिां, 

उत्फुल्लपिे जगण्यासाठी ि े आर्श्यक आि.े कारि आपल्या 

असण्याची दिल घेिली जािेय, आपि कुिीिरी आिोि, 

आपल्या असण्याला कािीिरी अर्ा आि.े.. याचा प्रत्यय अिा 

कुठल्यािी प्रकारच्या कौिकुािनू येि असिो. आपि एकटे पडिो 

िेव्िा आपल्या हजर्ांि असण्यािली अनार्श्यकिा, नगण्यिा, 

हनरर्ाकिा आपल्याला पोिरि रािािे. आहि हकिीिी नकोसां झालां 
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िरी जगार्ां ि े लागिांच. िानर्ी जीर्नािील िी अगहिकिा 

ओळिनूच कदाहचि एकसष्टी, पांचाित्तरी...सारख्या धाहिाक 

आहधष्ठान असलेल्या सिारांभाांची योजना केली गेली असेल. 

र्याच्या ज्या टप्प्यार्र िािसाला हनरुपयोगी झाल्याची िांि र्ाटू 

िकेल त्या टप्प्यार्र त्याला ‘उत्सर्ििूी’ बनर्नू त्याचां जािीर 

कौिकु केलां जािां, त्याच्याहर्षयीचा आदर व्यक्त केला जािो. 

त्यािनू त्याला आपि सर्ाांना अजनू िर्े आिोि असां सिाधान 

हिळिां. ि े सिाधान हिळर्नू दिेारां कौिकु जगण्याची उिेद 

र्ाढर्िारां असिां.. 

 

 आपल्या र्ाट्याला आलेलां असां एिादां कौिकु म्ििजे 

आपल्या असण्याला हिळालेलां िाहदाक सिर्ान असिां. 

जगण्यािली हनरर्ाकिा घालर्िारी गटुी असिां. जगण्याला 

प्रोत्सािन असिां... िसांच आपि एिाद्याचां कौिकु करिो िेव्िा 

आपि त्याच्या जगण्याला जि ू अनिुोदन दिे असिो..! िात् 

दसुर् याचां कौिकु करिा येण्यासाठी दसुर् यािील चाांगल्या गोष्टी 

िरेण्याची सकारात्िक नजर असार्ी लागिे. कौिकुाची 

हदलिलुास दरे्ाि-घेर्ाि रोजच्या जगण्याला उत्सर् बनर्ि 

असिे..! 
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 आपल्या िाटदयाला आलेलं कौतुक आपण 

िेळोिेळी उत्फूतथपणे शेअर करत असतो. ‘विचारार्थ’मधे 

आज आपण दुसर् याचं कौतुक करून आनंद साजरा 

केल्याचा अनुभि शेअर करूया. हे वलवहताना आपण 

कुणाचं कौतुक केलं? कशासाठी केलं? कसं केलं? 

केल्यािर काय िाटलं?... हे मुदे्द लक्षात घ्यािेत. कौतुक 

करून घेण्याच्या, कौतुक करण्याच्या मानवसकतेविषयी 

वलहािंसं िाटलं तर अिश्य वलहा. ‘कौतुक’ संदभाथतले 

आणखी काही पैलू लक्षात आले असतील तर त्याविषयीही 

वलहा. 

 

१९.१०.२०१९ 
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लग्नाची गोष्ट 

 

आज नऊ नोव्िेंबर- आिच्या लग्नाचा अठे्ठचाळीसार्ा 

र्ाढहदर्स. सिज िनाि आलां की या हनहित्तानां आपल्या लग्नाची 

गोष्ट साांगार्ी... आिच्या लग्नाला िाझ्या आईचा िीव्र हर्रोध 

िोिा. आांिरजािीय म्ििनू आहि लोक काय म्िििील म्ििनूिी. 

परू्ााश्रिीची िी भारिी आपटे. लग्नापरू्ी कोल्िापरूाि रािाि िोिे. 

िाझ्या आजीनां िाझ्या िनािला या लग्नाचा हर्चार जार्ा म्ििनू 

िला पणु्याि काकाांकडे आिनू ठेर्लां. िी िाझ्यासाठी ईष्टापत्तीच 

ठरली. िला पणु्याचां आकषाि िोिां. िी काकाांकडे रािून नोकरी 

हिळर्ली. ‘िलुाने’िी हिकडली नोकरी सोडून पणु्याि िोधली. 

लग्नाला आईचा हर्रोध िोिा. पि र्डलाांची सांििी िोिी. पणु्याि 

र्ोडी ह्र्रार्ल्यार्र पळून जाऊन लग्न करण्याऐर्जी िी 

र्डलाांनाच पणु्याि बोलार्नू घेिलां. र्डील आले... िला लगेच 

‘िलुा’कडे घेऊन गेले. आम्िी हिर्े अचानकच गेलो िोिो. 

र्डलाांचा ्र्भार् एक घार् दोन िकुडे करिारा. िे ‘िलुाला’ 

म्ििाले, ‘हिच्यािी आजच्या आज लग्न करायचां. नािी िर िी 

हिला कोल्िापरूला घेऊन जािार...’ िी िनािनू घाबरले. पि कसां 

कोिजािे आम्िाला आळांदीला जार्ां असां सचुलां. आम्िी गेलो. 

हिर्ल्या दरे्ळाि चौकिी केली. हिर्ां एक छोटांसां कायाालय िोिां. 
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हिर्ां लग्न लार्नू द्यायची सहुर्धा िोिी. आम्िी हिर्ल्या बाजारािून 

ििी-िांगळसतू्, िार-बीर.. हर्कि घेिलां. गरुुजींनी आिचां हर्धीर्ि 

लग्न लार्नू हदलां. आम्िी हिघां आहि दरे्ळाि आलेले अनोळिी 

लोक अिी जेर्िाची पांगि झाली. हिर्े लग्नाच्या रहज्टे्रिनचा 

फॉिासदु्धा उपल्ब्ध िोिा. हिर्ेच फॉिा भरला. रीिसर लग्न करून 

आम्िी ‘िलुा’च्या िोलीर्र आलो. लग्न र्डलाांनीच लार्नू 

हदल्यािळेु सगळां हबनबोभाट झालां. काकाांकडे जाऊन सगळ्याांना 

नि्कार करून, सािान घेऊन ९ नोव्िेंबर १९७१ रोजी िी एका 

िोलीिल्या ‘सासरी’ दािल झाले..! 

 आज, ९ नोव्िेंबर २०१९ रोजी िागे र्ळून पाििाना ि े

सगळां आठर्नू िजा र्ाटिे आि.े आहर्ाक, िारीररक, र्ैचाररक.. 

सर्ा पािळ्याांर्र आिा हकिीिरी बदल झालेि. िनािल्या िनाि 

या दीघा सिजीर्नाचा आढार्ा घेि असिाना पांचर्ीस-िीस 

र्षाांपरू्ी हलहिलेल्या एका लेिाची आठर्ि झाली. नोकरी, 

सांसाराि ह्र्र्र्ार्र झाल्यार्र लेिन-र्ाचनाकडे लि जाऊ 

लागलां िोिां.. त्या दरम्यान स्त्री िाहसकासाठी ‘लग्न’ या हर्षयार्र 

हर्द्यािाई ांनी कािीजिींना हलिायला साांहगिलां. त्याि िीिी िोिे. 

लेिासाठी हदलेले िदु्द े साधारि असे िोिे- लग्नाहर्षयी, 

सिजीर्नाहर्षयी िनाि काय अपेिा िोत्या? त्यानसुार लग्न करिा 

आलां का? आिाचे सिजीर्न सिाधानकारक आि ेका?.. इत्यादी. 
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िा लेि हलहिला त्या काळाि िी गौरी दिेपाांडे याांची पु् िकां  र्ाचि 

िोिे. त्या प्रभार्ाि िोिे. अांििुाि झाले िोिे. आिच्या सिुी, 

सिाधानी सिजीर्नाची िनािल्या िनाि सिीिा िोऊ लागली 

िोिी. सिजीर्नाि िडजोड करिां म्ििजे जसा कािी गनु्सिाच असां 

र्ाटायला लागलां िोिां. आपि िदु्ध म्ििनू पीि असलेलां पािी 

हभांगािनू पाहिल्यार्र प्रदषूीि असल्याचां लिाि यार्ां िसां कािीसां 

झालां.. त्यािळुां त्या लेिाि ‘आि ेिनोिर िरी..’ असा सरू लागला 

िोिा. त्यानांिर दिा पांधरा र्षाांनी एका हदर्ाळीअांकािल्या 

लेिासाठी पनु्सिा सिजीर्न िा हर्षय आला. िेव्िा िी एक भार्पिूा 

दीघा कहर्िाच हलहिली. याहर्षयी आत्ता हलिायला घेिलां िर 

आििी र्ेगळां हलहिलां जाईल... आहि त्याि कृिार्ािेचा सरू 

नक्कीच असेल..! 

‘विचारार्थ’मधे आज आपण ‘माझ्या लग्नाची गोष्ट’ 

हाच विषय घेऊया. लग्न केव्हा, कसे झाले?, लग्नाविषयी 

काय अपेक्षा होत्या?, प्रत्यक्षात काय झाले?, आज घडीला 

त्याविषयी काय िाटते? या विषयी र्ोडक्यात वलहािे.  

९.११.२०१९  
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मौनं सिाथर्थ साधनं..? 

 

‘गरुो्ि ुिौनां व्यख्यानां हिष्या्ि ुहछन्सनसांिया:- गरुूां चां िौन 

िचे व्याख्यान िरी हिष्याचा सांिय दरू झाला.’ असां एक सां्कृि 

र्चन आि.े त्याचा सांदभाार्ा असा- सद ्गरुू हिष्याला िब्दाांच्या 

िाध्यिािनू एकेक करि एकूि अह्ित्र्ाहर्षयीचे सिग्र ज्ञान 

दिेाि. पि हिष्याची आत्िानभुिूी घेण्याची र्ेळ येिे िेव्िा िात् िे 

अर्ापिूा िौन बाळगिाि. िग हिष्य अांििुाि िोिो. ग्रिि केलेल्या 

ज्ञानाच्या हचांिन-िननािनू त्याचे सर्ा सांिय दरू िोिाि आहि 

त्याला आत्िानभुिूी प्राप्त िोिे... िात्पया काय िर एका ियाादनेांिर 

िौनच योग्य ठरिे.   

गीिेिधेिी िौनाचे िित्त्र् साांहगिले आि.े र्ेगर्ेगळ्या 

िपाांिधील एक िानहसक िप. या िपाचे प्रििु अांग म्ििनू 

िौनव्रिाचा उल्लेि आि.े िौनािळेु िनाची िदु्धी िोिे. र्ाचाहसद्धी 

प्राप्त िोिे...  

ग्रीक ित्त्र्ज्ञ सॉके्रटीस यानी बोलण्यापरू्ी िीन गोष्टींचा 

हर्चार करायला साांहगिलां आि-े आपि जे बोलिार िे सत्य आि े

का?, हििाचां आि ेका? आहि िे बोलिां आर्श्यक आि ेका?... 
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बोलण्यार्र एर्ढा लगाि घािला िरी हकिीिरी र्ायफळ बडबड 

किी िोईल. त्यािनू हनिााि िोऊ िकिारे सांघषा टळिील.. 

‘िौनां सर्ाार्ा साधनम्’ ि ेर्चन रोजच्या सािान्सय जगण्याि 

कािीिा उपरोधानां र्ापरलां जािां... पि त्यािनूिी बोलण्यार्रील 

हनयांत्ि सहूचि िोिां... कहर्िेच्या बाबिीि असां म्िटलां जािां की 

कहर्िा िब्दाांिनू बोलिे त्यापेिा िब्दाांच्या आजबुाजलूा 

पसरलेल्या िौनािनू अहधक बोलिे...  

या सगळ्या उदािरिाांिधनू िौनाचे फायद,े गरज आहि 

िित्त्र् अधोरेहिि झालां असलां िरी यार्र हर्चार करिाना िनाि 

आलां की िरां िर भाषेचा िोध, बोलिा येिां िा िािसाच्या 

प्रगिीच्या प्रर्ासािला पहिला िित्त्र्ाचा टप्पा..! भाषिेनू सांर्ाद 

िक्य झाल्यािळेु दनैांहदन जीर्न हकिी सकुर झालां..! भाषिेळेु िक्य 

झालेली साहित्यहनहिािी म्ििजे िर िोठ्या सििूािी साधलेला 

सांर्ादच असिो. जनजागिृी, प्रबोधन, चळर्ळी... ि ेसर्ा सिाजाने 

एक प्रकारच्या ग्लानीिनू, िौनिनू बािरे पडार्े म्ििनूच चाललेले 

असिे.    

बायकाांच्या बाबिीि असां म्िटलां जायचां की त्या िपू 

बोलिाि. पि बोलायला िर्ां िे बोलि नािीि. अन्सयायाहर्रुद्ध 

आर्ाज उठर्ि नािीि. िग अन्सयाय िोिच राििाि. त्यािनूच िग 
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‘बोल िाधर्ी’सारिां र्षाानरु्षे चालि आलेला अन्सयाय लिाि 

आिनू दिेारां काव्य जन्सिाला येिां..! एकूि सिाजाि िोिार् या 

अन्सयाय, अत्याचाराहर्रुद्ध आर्ाज उठर्ायला पाहिजे असां 

प्रत्येकाला र्ाटिां. अन्सयायाला र्ाचा फोडिां आर्श्यक असिाना 

िकू रािािां िा एक प्रकारचा गनु्सिाच आि ेि ेकळिां पि र्ळिच 

असां नािी. आपि बोलनू काय िोिार म्ििि आपि बरेचदा गप्प 

रािािो. 

पि आिा असांिी िोऊ लागलां आि ेकी सिज िािािी 

असलेल्या सोिल िीडीयािळेु िमु्िाला सर्ा हर्षयाांर्रची ियार 

ििां हिळि राििाि. आपलां िि म्ििनू त्यािलां एिादां िमु्िी सिज 

फॉरर्डा करू िकिा. सर्ाांबरोबर रािायचां असेल िर याि साहिल 

िोऊन एिादी बाज ूघेिां बरेचदा भाग पडिां.  

मौनाचे हे परस्पर विरोधी आयाम विचार करायला 

लािणारे आहेत. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण 

मौनाविषयी बोलायचं आहे...  असं कधी झालंय का की 

आपण बोलून प्रश्न सुटला असता हे मावहती असूनही आपण 

मौन बाळगलं? या उलट योग्य िेळी बोलण्याचं धैयथ 

दाखिता आलं असं कधी जमलंय का? सुरुिातीला 

सांवगतलं त्या पातळीिरच्या मौनाचा अनुभि आपल्याला 
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असण्याची शक्यता नाही. तरी कुणाला तशा मौनाची 

अनुभूती घेता आली असली तर अिश्य वलहािे. मौनाविषयी 

काही तावविक मावहती असेल तर तीही द्यायला हरकत नाही. 

१६.११.२०१९ 
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माणसांशी जमिून घेताना 

 

एकदा एका घराि एक पो्टर लार्लेलां पाहिलां. त्याि एक 

कुत्ां आहि एक िाांजर गप्पा िारि असल्यासारिे एकिेकाांकडे 

बघिायि असां दािर्लां िोिां. आहि िाली एक र्ाक्य हलहिलेलां 

िोिां- ‘We are so different that we have much to share’ 

िे र्ाक्य िाझ्या चाांगलांच लिाि राहिलां. हर्रोधी र्ाटण्याइिक्या 

र्ेगळ्या ्र्भार्ाच्या व्यक्तीिी जििारच नािी.. भाांडि िोईल िी 

नेििीची सिजिू. पि त्या व्यक्तीची हर्रोधी, र्ेगळी ्र्भार्-

र्ैहिष््टये सिजनू घेिा आली िर भाांडि िोिार नािी. उलट त्यािली 

जिेची बाज ूलिाि येईल. आहि िी आत्िसाि करिा आली िर 

आपलां व्यहक्तत्र् सांपन्सन िोऊ िकेल... 

 

हर्रोधी, र्ेगळ्या हर्चारािील सिदृ्ध करिार् या 

िेअररांगच्या सांदभााि िला प्राहचन काळािील आपल्या र्ाद-

हर्र्ादपद्धिीची आठर्ि झाली. भारिीय ित्त्र्ज्ञानाची व्यर्ह्र्ि 

िका िदु्ध िाांडिी करिारी हर्हर्ध दिाने आकारास येि िोिी िेव्िा 

हर्रोधी हर्चारसरिीच्या ित्त्र्ज्ञाांिधे सिोरासिोर बसनू सर्ाांसिोर 

र्ादहर्र्ाद िोि असे. त्यािधे जो िरेल िो आपली िाहत्त्र्क िाांडिी 
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सधुारून घेि असे. अिा िित्त्र्पिूा प्रगल्भ ‘िेअरींग’िळेु आपल्या 

सर्ा दिानाांची िाांडिी एकदि पक्की झाली आि.े किािागा शे्रष्ठ असां 

प्रहिपादन करिारे िांडनहिश्र आहि ज्ञानिागा शे्रष्ठ असां प्रहिपादन 

करिारे िांकराचाया याांच्यािील र्ादहर्र्ादाचा प्रसांग प्रहसद्ध आि.े 

हर्िेष म्ििजे िांडनहिश्र याांच्या पत्नी उभय भारिी, या हदग्गजाांच्या 

िास्त्रार्ा सभेच्या अध्यि िोत्या. या र्ादाि िांकराचायाांनी 

िांडनहिश्राांना िरर्ले. िांडनहिश्राांनी आपली िार िान्सय केली. पि 

उभय भारिी याांनी िी िार अिान्सय करून िांडनहिश्राांची अधाांहगनी 

या नात्यानां िांकराचायाांिी ्र्िः िात्ार्ा केला... त्यानांिरची कर्ा 

इांटरेह्टांग आि.े  

 

आपल्या सािान्सय आयषु्याििी र्ेगर्ेगळ्या ्र्भार्ाची 

िािसां आपल्याला भेटि असिाि. घराि, नािेर्ाइकाि, िेजारी, 

नोकरीच्या जागी, र्ेगर्ेगळ्या सां्र्ाांिधे, हित्-िैत्ीिीि.... या 

िािसाांिी जिर्नू घेिाना अडचिी येिाि. कधीकधी त्या 

अडचिींना सािोरां जािाना कसोटी लागिे. र्ोडा र्ेळ सांपकााि 

असिार् याांच्या बाबिीि सोडून दिेे िा उपाय िक्य असिो. पि 

र्रचेर्र, नेििीच सांपकााि असिार् या व्यक्तींिी र्ागिाना िरी 
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कसोटी असिे. अिा र्ेळी र्रील उदािरिां िागादिाक ठरू 

िकिाि. 

  

सतत भांडण वकंिा आहे तसा वनमुट वस्िकार या 

पेक्षा ‘We are so different that we have much to 

share’ हे समजून घेत स्ितः समृद्ध होणं आवण नातं वनरामय 

ठेिणं अवधक प्रगल्भपणाचं आहे. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे 

आपण या संदभाथतले आपले अनुभि शेअर करूया. 

कोणाच्या बाबतीत असं प्रगल्भपणानं िागणं जमलं? 

विरोध, िेगळेपणा काय होता? त्यातलं काय आत्मसात 

करता आलं? ते करताना काय अडचणी आल्या? त्यातून 

कसा मागथ काढला? आयुष्यात त्याचा कसा उपयोग झाला?   

 

२३.११.२०१९ 
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अनुभिातून वमळालेला मंत्र 

 

िी बँकेि ३० र्षे नोकरी केली. िात् डोक्यार्र टाांगिी 

िलर्ार नको म्ििनू कुठलांिी प्रिोिन घ्यायचां िी टाळि आले 

िोिे.. िेर्टी िेर्टी नोकरी सोडायचा हर्चार िनाि यायला 

लागला िेव्िा कां पलसरी प्रिोिनची एक ् कीि बँकेि आली. िेव्िा 

िी झोनल ऑहफसिधे िोिे. आहि िँचिधल्या रोजच्या 

कािापासनू बरीच र्षे दरुार्ले िोिे. त्यािळेु ि े प्रिोिन म्ििजे 

सांकटच र्ाटि िोिां. या प्रिोिनला पात् असलेल्या सगळ्याांची 

अर््र्ा िाझ्यासारिीच िोिी. प्रिोिन घ्यायचां आहि रजेर्र 

जायचां.. रजा सांपि आली की एक हदर्स जॉईन िोऊन नोकरी 

सोडून द्यायची. असा काि न करिा प्रिोिनचा फायदा 

हिळर्ण्याचा एक पयााय कािींनी ह्र्कारला. पि िला िे पटि 

नव्ििां... िाझी बँकेिली एक िित्त्र्ाकाांिी िैत्ीि प्रिोिन घेऊन 

पढेु पढेु जाि िोिी. हिनां िला िे कां पलसरी प्रिोिन घ्यायला 

कनहव्िन्सस केलां. त्याचे फायद े सिजार्ले आहि त्याि 

घाबरण्यासारिां कािी नािी ििेी सिजार्लां. िग िी हनिाय घेिला 

की प्रिोिन घ्यायचां. िनापासनू काि करायचां. अगदीच जिेना 

झालां िर नोकरी सोडायचा पयााय आिचे िािािी...! 
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िी कन्ससेंट लेटर हदलां. प्रिोिन घेिल्यार्र िाझी दत्तर्ाडी 

िािेि बदली झाली. ४००-४५० ्टाफ असलेल्या भल्या िोठ्या 

ऑहफसिधनू १२-१३ ्टाफ असलेल्या छोट्यािा जागी िी रुज ू

झाले. िला पाहसांग ऑहफसर म्ििनू पो्ट हिळाली. टेन्सिन िोिां 

िरी जरा बरांिी र्ाटलां. काि सिजनू घेिलां. िािा लिान 

असल्यािळेु िडेक्लाका ची कािांिी िाझ्या ड्यटुीि येि िोिी. 

र्ेळप्रसांगी कॅि ऑहफसर म्ििनूिी काि करार्ां लागायचां. काि 

नर्ीन, जाबाबदारीचां. सिकारी नर्ीन. त्याि जिर्नू घ्यायचा 

िानापासनू प्रयत्न केला. आधीच िांजरू झालेली पांधरा हदर्साांची 

रजा रिीि केली. आहि कािाि पिूा लि घािलां. िळूिळू काि 

अांगर्ळिी पडलां. नव्या सिकार् याांिी दो्िी झाली. हिर्े िसि 

िेळि सगळी कािां चालायची. त्याि िीिी रिले. नोकरी सोडायची 

िािडी र्ाटेनािी झाली. बँकेि गोल्डन िडँिेक एक्झीट पॉहलसी 

येऊ घािली िोिी. िी येईपयांि धीर धरिा आला. नर्ीन काि चक्क 

एांजॉय कारायला लागले...  

३१ िाचा २००१ साली ् र्ेच्छाहनर्तृ्ती घेऊन बँकेिनू बािरे 

पडिाना िनाि िपू सिाधान िोिां. ज्याला आपि टाांगिी िलर्ार 

सिजि िोिो िी साधी टाचिी िोिी ि ेप्रत्यि अनभुर्ािनू सिजलां. 

िे सिुार्िारां िोिां. दु् िर र्ाटलेला घाट िी सिजी उिरू िकल े

िोिे. िनािल्या भीिीला धरून न बसिा धैयाानां ह्र्कारलेल्या या 
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प्रिोिनचा िला िपूच फायदा झाला. आहर्ाक फायदा िर 

झालाच. पि काि करून िो फायदा हिळर्ल्याचां सिाधान अहधक 

िित्त्र्ाचां िोिां. जििारच नािी असां कािी नसिां िा अनभुर्ािनू 

हिळालेला आत्िहर्श्वास ्र्ेच्छाहनर्तृ्तीच्या र्ाटेर्र सोबिीला 

हिळाला आहि सर्ााि िित्त्र्ाचां म्ििजे ‘भीिीर्र िाि करायची 

िर भीिीलाच सािोरां जायचां..’ िा िांत् हिळाला..! 

मी केलेलं ‘धाडस’ तसं अगदीच वकरकोळ आहे. 

अनेकींनी याहून वकतीतरी अिघड वनणथय घेतले असतील. 

पण अनुभिापेक्षा त्या अनुभिातून आपण काय वशकलो ते 

महाविाचं. त्यातून पुढे आयुष्यभर पुरेल असं शहाणपण 

वमळिणं महविाचं. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण असे 

अनुभि शेअर करूया. कोणत्या अनुभिातून आयुष्यभर 

सोबत करेल असा कोणता मंत्र वमळिता आला? 

 

३०.११.२०१९ 

  



विचारार्थ 

156 

 

स्ि-आिलोकन 

 

आत्िकें द्री असिां िा आपि चाांगला गिु िानि नािी. 

अिा व्यक्तीला ् र्िः पहलकडे कािी हदसि नािी. ् र्िःच्या कां फटा 

झोनिधे व्यत्यय आलेला िपर्नू घेिा येि नािी. िािसािील या 

र्तृ्तीच्या हर्हर्ध छटा असिाि. आपि बरां आपलां काि बरां.. अिी 

कािींची र्तृ्ती असिे. अिी िािसां दसुर् याांसाठी कािी करिार 

नािीि. िसा दसुर् याांना त्ासिी दिेार नािीि. कािी िािसां 

आत्ििग्न असिाि. कसल्यािरी हर्चाराि गढलेली असिाि. 

व्यार्िाररक गोष्टींकडे त्याांचां लि नसिां. त्याांचां आिल्या आि 

कािीिरी हििगजु चाललेलां असिां. सििूाि असली िरी िी फारिी 

बोलि नािीि. कािी िािसां आत्िप्रेिानां इिकी ग्रासलेली असिाि 

की आपल्याला िर्ां िे हिळर्ण्यासाठी िी आक्रिक िोिाि. 

्र्ार्ाासाठी कािीिी करिाि. सिाजािील अिा िािसाांचा इिराांना 

चाांगलाच उपद्रर् िोिो. या र्तृ्तीिनूच िळूिळू सर्ा प्रकारची 

गनु्सिगेारी प्रर्तृ्ती हनिााि िोि जािे आहि सिाजाि कायिची दििि 

िोऊन बसिे...! ्र्ार्ााचां ि े टोक कोित्यािी िर् िनेां सिर्ानीय 

नािी.  
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आपल्याकडे ससुां्काराि ‘दसुर् यासाठी जगला िो िरा 

जगला’ िी हिकर्ि हदली जािे. परांपरेनां िी आपल्याि रुजर्लीय. 

पि या ‘दसुर् यासाठी जगण्याच्या’ र्तृ्तीच्या पि हर्हर्ध छटा 

असिाि. गहृििीच्या भहूिकेि र्ािून घेिलेल्या बायका घराच्या 

छोट्या पररघाि सिि ‘दसुर् याां’साठी जगि असिाि. ्र्िःची 

आर्ड-हनर्ड िागे टाकिा टाकिा आपल्याला काय िर्ांय िे पार 

हर्सरुनच गेलेल्या असिाि. कािी िािसां कािीिी करिाना सिि 

लोक काय म्िििील याचाच हर्चार करि राििाि. लोकिान्सय 

असेल िसां र्ागण्याकडे त्याांचा कल असिो. िला काय आर्डिां, 

र्ाटिां त्यापेिा लोक काय म्िििील ि े त्याांना अहधक िित्त्र्ाचां 

र्ाटिां. ििेी एकप्रकारे दसुर् यासाठी जगिांच झालां... कािी िािसां 

िात् िरोिरच ्र्िःला, ्र्िःच्या कुटुांबाला ओलाांडून 

दसुर् याांसाठी जीर्न र्ािून घेिाि. हन्र्ार्ााचां ि े टोक गाठिारे 

र्ोडेच असिाि. 

अहलकडे िािसािील या ्र्ाभाहर्क र्तृ्तींना योग्य र्ळि 

दणे्याचां काि व्यहक्तित्र् हर्कास हिहबराांिधे र्ेगर्ेगळ्या प्रकारे 

केलां जािां. िािसां आत्िकें द्री असिाि. पि िर् या अर्ाानां त्याांना 

आत्िभान असिच असां नािी. ्र्प्रहििेच्या प्रेिाि असिाि. पि 

िी प्रहििा त्याांनी ्र्िः बनर्लेली नसिे. दसुर् याांच्या 

अहभप्रायाांिधनू हकां र्ा ्र्िःहर्षयीच्या गैरसिजािनू िी बनर्ली 
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जािे. आयषु्याि यि्र्ी आहि सिुी व्िायचां असेल िर ्र्िःला 

ओळिा आहि त्या िर् या ्र्िःर्र प्रेि करायला हिका असां या 

हिहबराांिधे साांहगिलां जािां. ‘Rational emotive behavior 

therapy’ सारख्या उपक्रिाांिधे आपल्या भार्ना आहि त्यानसुार 

िोिारां र्िान याांचा सकू्षि हर्चार करून िागादिान केलां जािां. याची 

र्ोडीफार िाहििी हिळाली िेव्िा ि े िागादिान म्ििजे आपल्या 

आध्याहत्िक साधनेचांच लौहकक व्िजान आि ेअसां िला जािर्लां.  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण र्ोडं स्ि-

आिलोकन, self assesment करूया. आपण िरीलपैकी 

कोणत्या गटात बसतो? कोणतीही कृती करताना आपण 

सिाथत जास्त कोणाचा, कशाचा विचार करतो? आपण 

कशानं अस्िस्र् होतो, त्या अस्िस्र्तेचं आपण काय करतो? 

आपण पे्रमळ, रागीट, खंबीर, घाबरट, उत्साही, शांत, 

समाजावभमूख, एकांतवप्रय...कशा आहोत? स्ितंत्रपणे 

कोणताही वनणथय घेऊ शकतो का?... आपल्या व्यवक्तमत्िाचे 

आणखीही काही पैलू सांगता येतील. अंतमुथख होऊन आज 

आपण शब्दातून आपली सेल्फी काढूया..! 

७.१२.२०१९ 
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शब्दांची वनिड 

 

अनरु्ाद करिाना िब्दाांचे अांिरांग हजिक्या बारकाव्याने 

कळिे हििके नसुिे र्ाचिाना हकां र्ा हलहििानािी कळि नािी. 

िब्दाांना हर्हर्ध अर्ाछटा असिाि िसे त्याांच्या आियाचे 

अहभधा, लििा, व्यांजना असे हत्हर्ध ्िरिी असिाि. िब्दाांना 

नाद असिो, लय असिे, र्जनिी असिे. िब्दाांच्या अांिरांगाि 

आियाचे धसूर हचत् असिे. त्यािनू हर्हिष्ठ सां्कृिी डोकार्ि 

असिे. त्याांच्या आियाला त्या सां्कृिीचे अ्िर असिे. एक 

भौगोहलक आर्रि असिे. उच्चाररि िब्द हनराकार असिाि पि 

हलहिि िब्दाांना आकार असिाि. जि ू आियाची सगिु रूपां 

असिाि िी. प्रत्येक िब्दाची एकेक जन्सिकर्ा असिे. व्यतु्पत्ती 

िास्त्राि त्या कर्ा सापडिाि. िात् प्रत्यि र्ापराि आलेला िब्द 

अनेकाांच्या िािाळिीिनू पार बदलनू गेलेला असिो. िळुां 

िरर्लेला िब्द आपला िळू चेिराच गिार्नू बसलेला असिो. 

अनरु्ाद करिाना सांहििेच्या गल्ली-बोळािनू हफरिाना िब्दाांचां 

असां ्र्रूप परोपरीनां उलगडि जािां. प्रत्येक र्ेळा त्याांचे नर्नर्ीन 

पैल ूजािर्ि राििाि...  

िब्दाांचां ि े ्र्रूप, त्याांचां साि्या याचा हर्चार रोजच्या 



विचारार्थ 

160 

 

जगण्याि िोि नािी. आपि फार गिृीि धरिो भाषा. बोलिाना िर 

प्रहिहिप्तपिे श्वास घ्यार्ा ििी र्ापरिो आपि भाषा. सकाळी 

उठल्यापासनू िे रात्ी हनजेपयांि िरिर् िनेां र्ापरली जािे िी. िग 

कधी ससुांर्ाद साधला जािो िर कधी गैरसिज िोिाि... दसुर् याने 

हलहिलेले र्ाचिानािी आपि भाहषक सांर्ेदनाांबाबि परेुसे सजग 

असि नािी. या प्रहक्रयेि जे सिोर ियार असेल िे र्ाचायचे असिे. 

अर्ाहनिायनाचे ्र्ािांत्र्य आपल्याला असले िरी लेिकाने सांहििेि 

िब्द आधीच सजर्नू ठेर्लेले असिाि. त्या िब्द-हनर्डीबाबि 

आपि पर्र्ाहधन असिो. 

 ्र्िःचां कािी हलहििाना िात् आपि आपल्याला िर्े िे 

िब्द हनर्डून घेऊ िकिो. पि आपल्याला िर्े िे म्ििजे नेिके 

कुठले? िे कळण्यासाठी आधी आपल्याला काय म्ििायचां आि े

िे सिजनू घ्यार्ां लागिां. त्याचां ्र्रूप काय?, त्याची जािकुळी 

कोििी?, त्यािील भार्नेची िीव्रिा हकिी? िे साांगण्याची उत्कां ठा 

हकिी आि?े... ि ेसर्ा िनाि साकार झाल्यार्रच त्यासाठी सिपाक 

िब्द िोधिा येिो. त्यािळेु आपल्याला िर्ा असलेला िब्द 

िोधिां म्ििजे एकप्रकारे ्र्िोधच असिो. पि प्रत्यिाि 

हलहििाना आपि ्र्िःि इिके िोल हिरिो का?  

िब्दाांची हनर्ड आपि किी करिो? या सांदभााि िाझी 
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एक कहर्िा आि.े या कहर्िेि म्िटलांय, ‘ििानेनां व्याकूळ िोऊन 

आपि बडुी िारि नािी जगण्याच्या िळ्याि िब्द र्ेचण्यासाठी, 

हजर्ाच्या आकाांिानां उत्िनन करि नािी आह्ित्र्ाांच्या 

हढगार् याांचां िब्द िोधण्यासाठी हकां र्ा िपश्चयाा करून हजांकून घेि 

नािी िर्े िे िब्द आकािित्त्र्ाकडून... ियार भाषेिनू िब्द सिज 

पडि राििाि आपल्या ओ ांजळीि. आपि र्ापरिो असे आयिे 

िािाि आलेले, ्र्ि: न किार्लेले, हपढ्यान् हपढ्याांचे उष्ट ेिब्द 

आपले म्ििनू..!’ 

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण आपल्या 

लेखनातील शब्द-वनिडीच्या सजगतेबद्दल बोलायचं आहे. 

हे तपासायचं आहे की उत्स्फूतथतेच्या नािाखाली सहज 

हाताशी असलेले शब्द आपण िापरून टाकतो की समपथक 

शब्द वमळेपयांत अडून बसतो? एकदा वलहून झालेले परत 

परत िाचून त्याचे पररष्करण करतो का? तेव्हा काय विचार 

करतो? आपल्याला हिा तो नेमका शब्द वमळाल्याचे एखादे 

उदाहरण वदले तर त्यातून आपली शब्द-वनिड प्रवक्रया स्पष्ट 

होईल. समपथक शब्द न वमळाल्यामुळे अपूणथ रावहलेल्या 

लेखनाचं उदाहरण वदलं तरी चालेल. 

१४.१२.२०१९  
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रात्र काळी घागर काळी 

 

गािी ऐकायला आर्डि नािीि अिी व्यक्ती सिसा 

आढळिार नािी. आर्डिी गािी हिळर्नू परि परि ऐकिां िा 

एिाद्याचा छांद अस ूिकिो. पि सिज कानार्र पडिारी गािीिी 

लिपरू्ाक ऐकली जािाि. नेििी ऐकून आर्डायला लागिाि. 

गिुगिुली जािाि. लिाि राििाि. ि ेगािां कोिी हलहिलां, कुिाचां 

सांगीि या िाहििीकडे लि जािांच असां नािी. पि परर्ाच्या 

प्रभािाई ांच्या उपक्रिाि आपि एक रचना सांि िकुारािाांची म्ििनू 

ऐकि आलो ि ेलिाि आलां. िी त्याांची नािी ि ेसिजलां िरी िग 

िी कुिाची आि?े ि े सिजलांच नािी. अिा रचना ऐकिाना 

गीिकाराचां कौिकु र्ाटिां. सांिरचना र्ाटार्ी इिकां  उत्कट गीि िो 

हलिू िकला याबद्दल. िसांच कािी सांि-रचना ऐकिाना त्यािल्या 

नादिय िब्दलाहलत्यानां आपि हर्ह्िि िोऊन जािो. त्यािला 

गढूार्ा सिजला नािी िरी िे गािां आर्डिां. आपि त्या रचनेच्या 

प्रेिाि पडिो. याचां सर्ा शे्रय सांहगिकाराांना द्यायला िर्ां. त्याांनी अिा 

हकिीिरी सुांदर रचनाांचा लाभ आपल्याला घडर्ला. रचनाांिधल्या 

आियाला ्र्राांची, अर्ा अधोरेहिि करिारी िोिक हििी दऊेन 

त्या िनािनाि रुजर्ल्या. अिा अनेक रचनाांपैकी सांि नािदरे्ाांची 

एक रचना आि.े-  
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‘रात्र काळी घागर काळी 

यमुनाजळेही काळी वो माय 

 

बुुंथ काळी बबलवर काळी 

गळाुं मोती एकावळी काळी वो माय 

 

मी काळी काचोळी काळी 

काुंस काुंबसली ते काळी वो माय 

 

एकली पाण्याला नवजाय साजणी 

सवे पाठवा मूती सावळी वो माय 

 

बवष्णुदास नाम्याची स्वाबमनी काळी 

कृष्णमूती बहु काळी वो माय.’ 

 

भक्तीभार् आहि ित्त्र्ज्ञान याांचा सुांदर हिलाफ असलेल्या 

या रचनेिील अांिःसांगीि ओळिनू दत्ताराि गाडेकर याांनी या 
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रचनेला सांगीि हदलेलां आि.े आहि गोहर्ांद पोर्ळे, प्रभाकर 

नागर्ेकर आदींनी िी गायली आि.े  

या रचनेिील कािी िब्दाांचे अर्ा- बुांर् = पडदा, हबलर्र 

= बाांगडी, एकार्ळी = एकपदरी िार, काचोळी = िागे बांद 

असलेली चोळी, काांस काांहसली = नेसलेले लगुडे (िी रचना र् सर्ा 

िाहििी ‘आठर्िीिील गािी’ या साइटर्रून घेिली आि.े..) सांि 

नािदरे् गार्ेि या रचनेिले कािी िब्द ‘रात् ऐर्जी रात्ी, हबलर्र 

ऐर्जी हबलर्रा’ असे जरा र्ेगळे आििे. पि र्रील रचना ऐकून 

ऐकून आपल्या अहधक पररचयाची झाली आि.े 

अिा िब्दार्ाांचा उपयोग िोि असला िरी त्या आधारे 

रचना पिूाार्ाानां सिजि नािी. कािी प्रश्न पडिािच. सर्ाकािी 

‘काळां’ म्ििण्यािनू काय सचुर्ायचे असेल? सर्ाकािी एकच, 

हनरर्ाक, िनू्सय.. असां कािी? प्रत्येक कडव्याि येिारा ‘िाय’ िब्द 

कुिासाठी असेल? पाण्याला एकली जाऊ नको ि ेकुिाला उद्दिेनू 

म्िटलां असेल? िेर्टच्या कडव्यािील ्र्ाहिनी कोि?  

आजच्या ‘विचारार्थ’मधे आपण या रचनेचा आशय 

सिाांगानी समजून घेऊया. प्रत्येकीनं स्ितःला जाणिलेला 

अर्थ वलहािा. त्यासाठी संदभथ-गं्रर्ांचा आधार घ्यायला 

हरकत नाही. पण काय समजले ते आपल्या भाषेत वलहािे. 



विचारार्थ 

165 

 

कॉपी पेस्ट नको... या रचनेतले कोणते सौंदयथस्र्ळ अवधक 

आिडले, का? या रचनेत आहे तसे रंगलाघि असलेल्या 

अन्य रचना सहज आठिल्या तर त्यािरील छोटदयाशा  

वटपपणीसह शेअर करायला हरकत नाही.  

 

२१.१२.२०१९  
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विचारार्थ 

 

साहित्यसांिेलन असो की त्यािलां एिादां भाषि असो, ग्रांर् 

असो की त्यािला एिादा लेि असो, सिारोप िा त्याचा िित्त्र्ाचा 

भाग असिो. एिादां हिहबर, उपक्रि, नोकरी.. आयषु्य.. 

सगळ्याांच्याच र्ाटेर्र सिारोप िा र्ाांबा येिो... आज ‘हर्चारार्ा’ 

या उपक्रिाच्या सिारोपाच्या हनहित्तानां त्याहर्षयी हर्चार करिाना 

गेल्या र्षी हलहिलेल्या ‘पिाटपार्लां’ या सदरािील सिारोपाच्या 

लेिाची आठर्ि झाली. या लेिाि िी ‘सािारोप’ या 

घटनेहर्षयीचा हर्चार िाांडलाय. आज त्यािलाच र्ोडा िजकूर इर्े 

िेअर करिेय.  

 

“आिच्या कुां डीि आपसकु रुजनू एक रोप िरारून र्र 

आलां. हकिीिरी हदर्स झाले त्याची गदा हिरर्ी लाांबसडक पानां 

कारांज्यासारिी उसळून उिललेली राहिलीयि आहि ऋिनुसुार 

त्या रोपाला िळदीसारख्या हपर्ळ्या रांगाची फुलां येिायि. रोप 

अजनू हटकून आि ेआहि त्याला साित्यानां फुलां येिायि त्या अर्ी 

केव्िािरी, कुठूनिरी बीज पडलां असेल. उगर्ण्याच्या आांिररक 

ऊिीला कुां डीिल्या ियार िािीनां सार् हदली असेल आहि सरुू 
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झाला असेल सजृन-सोिळा...! िा सोिळा िी हकत्येकदा 

अनभुर्लाय. पररपक्र् ििी दठेािनू कळी डोकार्िे. बघिा बघिा 

त्याचां फूल िोिां. रांग उधळि पाकळ्या पसरर्नू िसिां आहि 

परिीची िाक येिाच ्र्िःला हिटर्नू घेिां. हनिााल्य िोऊन गळून 

पडिां. िोर्र दसुरी कळी डोकर्िे.. फुलिे.. िसिे.. गळून पडिे.. 

एक फूल गळून पडलां िरी लगेच बिर सांपि नािी. एक बिर सांपला 

िरी हिहिर पचर्नू नर्ा बिर झाडाांर्र दािल िोिो. रुजिां.. 

उिलिां.. गळून पडिां.. पनु्सिा रुजिां.. ि े चक्राकार गिीनां अिांड 

चालचू असिां. सजृनाच्या या िेळाला सिारोप असि नािी.. ि े

अनभुर्िाना िला “उपजे िे नािे । नािले पनुरहप हदसे । ि े

घहटकायांत् िैसे । पररभ्रिे गा” या ज्ञानेश्वरीिल्या ओर्ीचा आियच 

दृश्यिान झाल्यासारिा र्ाटला..! 

आपि रोज ििेी अनभुर्िो की रात्ीचा अांधार हिगेला 

पोचला की उिरिीला लागिो. िळूिळू उजाडू लागिां. हिहिज 

ओलाांडून सयूा र्र येिो. उन्सिां िापनू र्किाि. िग सयूा आपली 

हकरिां आर्रून पनु्सिा हिहिजािागे बडुी िारिो. उजेडाची िी भरिी 

ओिोटी पाििारा हदर्स रोज नार् बदलनू आपल्याला भेटि 

असिो. हदर्साांिगनू हदर्स जािाि. बघिा बघािा र्षा सांपि येिे. 

पि िे सांपण्याचा िि सटुा, एकाकी असि नािी. त्याला हबलगनू 

नव्या आरांभाचा िि उभा असिो. ि ेसगळे िि.. हदर्स.. िहिने 
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जगिारे आपि अदृश्य अिा िध्यसीिेर्रून सरत्या ििाला हनरोप 

दिेो आहि नर्ागिाचे ्र्ागि करिो. सषृ्टीच्या ‘घहटकायांत्ा’चा 

आपििी एक अहर्भाज्य भाग असिो. पि आपली जािीर् 

आपल्याला िािसू म्ििनू र्ेगळां करिे. चक्राि रािून आपि त्या 

चक्राकडे पािाि असिो. चक्रासोबि हफरिा हफरिा एका िािाने 

जािार् या ििाला.. म्ििजे िरांिर आपल्यालाच हनरोप दिेो आहि 

दसुर् या िािाने येिार् या ििाचे.. म्ििजे िरांिर आपलेच ्र्ागि 

करि असिो... या हनरोप-्र्ागिाच्या सोिळ्यािधे जािीर्परू्ाक 

सिभागी िोिा आलां िर िर् या अर्ाानां आपल्यािल्या जनु्सयाला 

हनरोप दिेा येईल आहि नव्याचे हदलिलुास ्र्ागि करिा 

येईल..!”  

 

समारोपाविषयी असं आणखीही बरंच काही म्हणता 

येईल. आजच्या ‘विचारार्थ’मधे समारोपासंदभाथतले 

आपापले विचार शेअर करूया. दीघथ काळ स्मरणात 

रावहलेल्या एखाद्या िैवशष्टदयपूणथ समारोपाच्या आठिणीही 

वलहायला हरकत नाही. 

 

२८.१२.२०१९  
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आसािरी काकडे याांची ई सावहत्यिरील इतर पसु्तके 

कव्हरिर एकच वललक आवण पसु्तक उघडेल 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ant_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vichar_kavadase_asavari_kakade.pdf
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ई सानहत्य प्रनतष्ठािचे हे चौदावे वर्ष 

आसावरी काकडे यांचे ईसानहत्यवरचे हे नतसरे पुस्तक. 

आसािरी काकडे ह े नाि मावहत नाही असा कोणी मराठी 

िाचक नसेल. इयत्ता सातिी ते MA अभ्यासक्रमात त्याांच्या 

कविताांचा अभ्यास करून निीन वपढी मोठी होत आह.े आर्ीच्या 

वपढीनेही अनेक पसु्तकाांतनू आवण कायथक्रमाांतनू त्याांच्या काव्याचा 

आस्िाद आवण विचाराांचा पररचय घेतला आह.े त्याांच्या पसु्तकाांना 

मानर्नासवहत प्रकावशत करण्यासाठी प्रकाशकाांची अहमहवमका 

असते. परांत ूत्याांनी या पसु्तकाांसाठी ई सावहत्यचा मागथ अनसुरला 

ि िाचकाांना विनामलू्य िाचनानांद द्यायचा वनणथय घेतला. एकाही 

पैशाची अपेिा न ठेिता त्याांनी उदार हस्त े ही पसु्तके आमच्या 

लाखो िाचकाांना वदली. 

असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या सदुिैाने गेली दोन 

हजार िष े किीराज नरेंर, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांड. अजरामर. म्हणनू तर वदनानार् मनोहर(४ 

पसु्तके), शांभ ूगणपलुे(९पसु्तके), डॉ. मरुलीर्र जािडेकर(९), डॉ. 

िसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१२), अविनाश नगरकर(४), 

डॉ. वस्मता दामले(८), डॉ. वनतीन मोरे (३१), अनील िाकणकर 

(९), फ्रावन्द्सस आल्मेडा(२), मर्कुर सोनािणे(३), अनांत 
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पािसकर(४), मर् ूवशरगाांिकर (८), अशोक कोठारे (५० खांडाांचे 

महाभारत), श्री. विजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भािार्थ), मोहन मद्वण्णा 

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

१७ पसु्तके), विनीता दशेपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी 

दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (८), डॉ. िषृाली जोशी(२४), 

डॉ. वनमथलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम सांगिी(६), डॉ. नांवदनी 

र्ारगळकर (११), अांकुश वशांगाडे(१०), आनांद दशेपाांडे(३), 

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

स्िाती पाचपाांडे(२), साहबेराि जिांजाळ (२), अरुण वि. 

दशेपाांडे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां र्ती 

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

कोटलिार(२) डॉ. सरुुची नाईक (३) डॉ. िीरेंर ताटके(२), 

आसािरी काकडे(३) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुिी लेखक ई 

सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत पोहोचितात. 

एकही पैशाची अपेिा न ठेिता. 

अशा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक वदिस मराठीचा 

सावहत्य ििृ जागवतक पटलािर आपले नाि नेऊन ठेिील याची 

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

मोठी चळिळ आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या व्यासपीठाांतनू निनिीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आवण या सिांचा सामवूहक स्िर गगनाला वभडून म्हणतो आह.े 
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आवण ग्रांर्ोपजीविये । विशेषीं लोकीं  इ’यें । 

दृष्टादृष्ट विजयें । होआि ेजी । 

 


