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संपादकीय  

 मराठीच्या उज्ज्वल भववतव्यासाठी आवण मराठी भाषा, सावहत्सय, सं्कृती ह्ांच्या 

जतन-संवधवनासाठी प्रयत्सन केले रे्ले पावहजेत; आवण ते सववच ्तरांवर केले रे्ले  

पावहजेत, ही ‘सवहतौ’ ह्ा वनयतकावलकाची भवूमका आह.े ‘सवहतौ’ ह्ा 

वनयतकावलकाचा दसुरा अंक प्रकावशत करताना आम्हाला आनंद होत आह.े मराठीतील 

ज्ञानपीठ-सन्मावनत सावहवत्सयक र्ो. वव. करंदीकर, ऊर्व  ववंदा करंदीकर ह्ांचे जन्मशताब्दी

-वषव ऑर््ट २०१७ पासनू सरुू झाले आह.े  वदनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी, मराठी 

सावहत्सयात ‘हायकू’ हा काव्यप्रकार रुजववणाऱ्या ज्येष्ठ सावहवत्सयक वशरीष पै ह्ांचे वनधन 

झाले. ह्ा दोन्ही सावहवत्सयकांस ‘सवहतौ’ ह्ा वनयतकावलकातरे् ववनम्र अवभवादन ! 

 ववंदा करंदीकर ह्ांच्या जन्मशताब्दी-वषाववनवमत्त वदवाळीनंतरच्या शैक्षवणक सिात 

ववशेषांक काढण्याचा मानस आह.े त्सयासाठी ववंदा करंदीकर ह्ांच्या सावहत्सयाववषयी  

आपले लेखन आमच्यापयांत पोहोचवावे, ह े आवाहन करीत आहोत. आपले लेखन 

तसेच ‘सवहतौ’ ह्ा वनयतकावलकाबाबतच्या आपले प्रवतसाद ‘सवहतौ’च्या  

sahitau.marathi@ruparel.edu ह्ा ई-पत्त्यावर पाठवावे. 
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साद 

 

‘सवहतौ’ ह्ा वनयतकावलकाला आपल्याकडून ववववध प्रकारच ेलेखन, तसेच प्रवतसाद हव ेआहते. 

कृपया आपले लेखन आवण प्रवतसाद sahitau.marathi@ruparel.edu ह्ा ई-पत्त्यावर पाठवावे. 

ज्ञानपीठ-परु्कारववजतेे सावहवत्सयक र्ो. वव. करंदीकर, ऊर्व  ववंदा करंदीकर ह्ांच्या 

जन्मशताब्दीवषाववनवमत्त वदवाळीनंतरच्या शकै्षवणक सिात ‘सवहतौ’चा ववंदा करंदीकर ववशषेांक 

प्रकावशत करण्याचा मानस आह.े रुपारेलमधील प्राध्यापक, ववद्याथी आवण वशक्षकेतर कमवचारी ह्ांना 

ववनम्र आवाहन आह ेकी, ह्ा ववशषेांकाकररता ववंदा करंदीकरांच्या सावहत्सयाववषयी आपले लेखन 

पाठवावे.  

  

प्रवतसाद 

 

प्रेषक : आरती जोशी (artijoshi20865 <artijoshi20865@gmail.com>) 

‘सवहतौ’ अवतशय सुंदर वनयतकावलक आह.े ह्ातील कववता आवण लीळा छान आहते. अशाच छान 

लेख आवण कववता वाचायला दते राहा. 
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संवचताच ेकवडस े

(मराठी भाषलेा मध्ययरु्ापासनू र्द्य-पद्य सावहत्सयाची संपन्न परंपरा लाभली आह.े नव्या वपढीला वतचा 

पररचय करून दणे्याच्या उद्दशेाने ववववध कालखंडांतील मराठी सावहत्सयसंवचतातील काही अशं ह्ा 

सदरात समाववष्ट करण्यात येणार आहते. ह्ा अकंात महदबंा-वलवखत ‘धवळे’ ह्ा सावहत्सयकृतीचा 

पररचय करून दते आहोत.)  

महदबेंच ेधवळे 

 तेराव्या शतकाच्या उत्तराधावत ्थापन झालेल्या महानभुाव संप्रदायाने वाङ्मयातील ववववधता, 

उत्सकटता, भविवनष्ठा, ज्ञानवनष्ठा आवण ह्ा सवाांना सामावनू घणेारी पंथवनष्ठा ह्ांच्या माध्यमातनू मराठी 

वाङ्मयाच े दालन समदृ्ध केले. मराठी सावहत्सयातील आद्य कववयिी महदबंा (मळू नाव ‘रुपाई’) ही 

महानभुाव संप्रदायाच े सं्थापक चक्रधर्वामी ह्ांची पट्टवशष्या होती. श्रीकृष्ण-रुवममणी- 

वववाहप्रसंर्ाच े वणवन करणारी ही र्ीते र्ोववंदप्रभूनंी आज्ञा वदल्यावर महदबेंने रचली. ‘धवळे’ ह े

मलूतः ‘धवलर्ीत’ होय. दवे वा दवेतलु्य महापरुुषांच्या पराक्रमाच,े कीतीच ेर्णुर्ायन करण्यासाठी 

धवलर्ीत हा काव्यप्रकार अव्तत्सवात आला. धवळे म्हणज े ओवीबंधातनू ‘रुवममणी्वयंवरा’च्या  

कथेच ेकेलेले उत्स्रू्तव कथार्ायन होय. धवळयांतनू महदबेंच्या कथावनवेदनाच ेआवण काव्यावनवमवतीचे 

परेुपरू सामर्थयव प्रत्सययास येते.       

 धवळयांचा पवूावधव ज्ञानेिर-पवूवकाळात आवण उत्तराधव शके १२३४ पवूी वलवहला रे्ला. 

मध्ययरु्ीन मराठी सावहत्सयात ‘रुवममणी्वयंवर’ कथेच े एक नवे दालन प्रथम महदबेंने उभ े केले. 

महदबेंने ‘रुवममणी्वयंवरा’च्या कथानकाच ेधवळयांत असे काही 

रूपांतर केले की, ‘रुवममणी ्वयंवर’ ही पणूवतः मराठमोळी 

्वयंवरकथा होऊन रे्ली. धवळयांतील एक प्रसंर् उदाहरणादाखल 

पाहूया :  

रुवममणीस श्रीकृष्णाच े प्रथम दशवन घडले, तेव्हा तो वतला कसा 

वदसला, ह्ाच ेरेखीव वचिण खालील धवळयात येते.  

भद्री-सौधावर श्रीकृष्णयािा पाहत उभ्या असलेल्या रुवममणीचे 

लक्ष सदुवैानेच श्रीकृष्णाकडे प्रथम वेधले रे्ले, असे सांर्नू महदबंा 

म्हणते, 

“पालव छिा श्रीर्ीरी नाहीं तेथें अतं ु: 

हीरे वव्रु्रीत ुर्रुडध्वज रथ ु: 

तेथे पाह ेकृष्णरावो कंठी कौ्तभु हरीत रवीच ेतेज : 

चवरे सहस्त्र दळाती झळझळे पीतांबरू दवेी हा पती तझुा : ॥३४ ॥ 
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लावण्यासार्रू कृष्ण दवेखला झळकतां : 

आकवषवलें तव वतएचे वचत्त : 

कैसी संभ्रमीत जाली माडा वरोवनयां घालूं पाह ेउडी : 

वीपे्र सवरली बाळी म्हण ेदवेी नव्ह ेतमुच ेउवचत : ॥३५॥” 

  

 श्रीकृष्णाच ेवैभव ह ेनेिदीपकच होते; पण त्सयाहून अवधक महत्त्वाच ेहोते ते त्सयाच ेअदु्भत 

पराक्रमाने वविववख्यात झालेले लावण्य, त्सयाचे वचत्तवेधी सौंदयव. त्सयाने रुवममणीचे वचत्त असे 

काही वेधले की, त्सयाक्षणीच रुवममणी माडीवरून त्सयाच्याकडे झपेाव ूपाहते. सदुवे वतला वेळीच 

सावरतो. पढेु ्वयंपे्ररणनेे उत्तम पमवान्ने वसद्ध करून रुवममणी र्पु्तपण ेश्रीकृष्णास रुखवत पाठवते. 

तेव्हा ‘उचीतां न चकेुवच’ म्हणनू श्रीकृष्ण त्सयाचा सन्मानपवूवक ्वीकार करतो आवण 

उद्धवदवेाच्या खांद्यावर हात ठेवनू पांडव, यादवांसह आरोर्णासाठी (म्हणजचे भोजनासाठी) 

वनघतो.  

 धवळयांतनू लोकसावहत्सयाच े चतैन्य, लोकजीवनाच े रंर् आवण स्त्रीमनाचा उत्स्रू्तव 

वाङ्मयीन आववष्कार व्यि झाला आह.े महदबेंने प्रथमच ‘ओवी’ ह्ा छंदास कौटंुवबक जीवन ह्ा 

ववषयके्षिाची मयावदा ओलांडून श्रीकृष्णचररि-सन्मखु केले. महदबेंच े धवळे ही ह्ा दृष्टीने 

लर्तच्या भववष्यात ववकवसत झालेल्या मराठीतील संपन्न आख्यानकाव्य-परंपरेची व ती 

समथवपण ेपेलणाऱ्या ग्ांवथक ओवी-छंदाची रं्र्ोिीच म्हणावी लारे्ल. 

         

 अक्षता सावंत. 

                                                                                       ततृीयवषव (कला) 

 

संदभव - इलेकर सहुावसनी;१९७७ (वत.आ.) : महदंबेचे धवळे ; पणेु : ्नेहवधवन पवब्लवशंर् हाऊस. 
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मायबोली 

आर्री 

(नदीच्या प्रवाहाला अनेकानेक झरे जसे वजवंत ठेवतात, समदृ्ध करतात; त्सयाप्रमाणे ववववध बोलींच ेप्रवाह भाषेच े

ऐियव वाढवतात. प्रमाण मराठीववषयीच्या क्षमता आत्समसात करण्याच्या जोडीने मराठीच्या बोलींववषयीही मावहती 

करून घणेे आवश्यक आह,े ह्ा भवूमकेतनू ह्ा सदराच्या माध्यमातनू एकेका बोलीचा थोडमयात पररचय करून 

दणे्याचा मानस आह.े ह्ा वेळी ‘आर्री’ ह्ा बोलीववषयीची मावहती आवण ह्ा बोलीतील एक लोकर्ीत ह्ांचा 

पररचय करून घऊे या.) 

बोली : 

आर्रात राहणाऱ्यांना ‘आर्री’ असे म्हणतात. आर्र (नारळी, पोर्ळी, भाजीपाला, भात, मीठ वर्ैरे 

वपकवण्याच ेवठकाण) वपकवणारा तो आर्री समाज होय. ह्ा समाजाची बोली ती आर्री बोली होय. 

भौर्ोवलक प्रदशे : 

आर्री या समाजाची मळू व्ती साधारणतः ठाण,े मुंबई, नवी मुबंई, रायर्ड व नावशक ह्ा वजल्ह्ांत /

भार्ांत आढळते. 

सावहत्सय : 

मराठी सावहत्सयात ह्ा बोलीला १९६० नंतरच वलवखत ्वरूप वमळाले असनू, ही बोली १९७० नंतर 

शकंर सखाराम ह्ांच्या सावहत्सयकृतींत योवजली रे्लेली वदसते. 

लोकर्ीत : 

संकलन - समीक्षा दबडे, ततृीयवषव (कला) 

संदभव - जाखडे, अरुण (संपा.), दवेी, र्णेश (प्रकल्प-संपादक); २०१३ :  

 भारतीय भाषांचे लोकसवेक्षण – महाराष्र, पणेु : पद्मरं्धा प्रकाशन.  

आर्री 

हाती घतल्या बाय कुदली 

घतेल्या बाय पड्या 

दवे रे्लं माळयाच्या काय मल्या. 

काय बाय हलदी खन ू- खावनल्या बाय हलदी 

भरल्या बाय पड्या 

पड्या काय न्हले्या - रं्रे्च्या वतरी धयुाला 

हलदी धईुल्या चोलील्या 

र्ायर्ोमतुरी उकवलल्या 

सयूावच ेवकरनी वालईल्या. 

मराठी 

हातात कुदळी घतेल्या 

परड्या घतेल्या 

दवे मळयाच्या मळयात र्ेले. 

हळद खण ूया - हळद खणली 

परड्या भरल्या 

परड्या नेल्या रं्रे्च्या तीरी धवुायला. 

हळद धतुली चोळली 

र्ोमिूात उकळली 

सयूावच्या वकरणात वाळववली. 
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धळूपाटी 

(पवूीच्या काळी मलुे धळूपाटीवर अक्षरे वर्रवायची. ह्ा सदरात समाववष्ट केलेले ववद्यार्थयाांच े

लेखनाच ेचकुतेमाकते प्रयत्सन म्हणज ेजण ूसजवनशीलतेच्या धळूपाटीवर त्सयांच्याकडून वर्रवली जात 

असलेली धळुाक्षरेच होत, असे म्हणता येईल. ) 

कववता : 

२०१६-२०१७ ह्ा शैक्षवणक वषावत मराठी ववभार्ातरे् आयोवजत केलेल्या ्वरवचत 

काव्य्पधेतील पाररतोवषक-ववजेत्सया ववद्यार्थयाांच्या कववता ह्ा सदरात समाववष्ट करीत आहोत. 

ह्ा ्पधेच्या परीक्षक प्रा. माधवी राव (मराठी ववभार्, कवनष्ठ महाववद्यालय) ह्ांच ेआभार आवण 

सवव पाररतोवषक-ववजते्सयांच ेमनःपवूवक अवभनंदन ! 

प्रथम क्रमांक : 

वशळा 

एक बाई चढली चौथऱ्यावर 

अन ्नासवली जार्ा वतने, 

‘परुुषी’ श्रदे्धवर तरंर्णारा धमव बडुवला, 

इतकी वष ेसंरक्षण करणाऱ्या 

शनीच्या कड्याचाच कडेलोट केला वतने; 

सर्ळे पजुारी, सनातनी आवण बडवे  

धावनू रे्ले वतच्यावर, 

अन ्वचलटाला उचलनू रे्कावं तसं  

वचमटीत धरून दरू वभरकावनू वदल ं 

अज्ञात काळासाठी. 

आता कडं अवधक आवळण्यात आलंय, 

बाईची सावलीसदु्धा पडत नाही वतथं;  

मवंदरातल्या साखरेला लार्लेल्या  

‘मादी’ मुगं्या आल्या पावली परत रे्ल्या, 

कळसावर प्रणयात मग्न असलेली  

‘कावळी’ भरुवकन उडून रे्ली. 

दवेळातल्या ‘र्ाई-म्हशीं’चा पान्हा आटला,  
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स्त्रीबीजच आटल्याने त्सया पररसरात  

ना कधी रू्ल रु्ललं, ना मलू जन्मलं  

सर्ळा पररसर ओकाबोका, ओसाड...... 

एके वदवशी मोठा भकंूप झाला,  

साऱ्या पररसराला भमूीने सामावनू घतेल,ं  

र्ि मवंदर तेवढं शाबतू रावहलं ... 

कारण भमूी म्हणज े‘माता’, म्हणजे ‘बाई’, 

वतनेही अरं् काढून घतेलं, 

हा दवेाचाच चमत्सकार (!)  

मवंदर पनु्हा (परुुष) भाववकांनी तडंुुब भरलं,  

मवंदरातली काळीकवभन्न वशळा माि  

तशीच उभी होती तट्थपणे -  

एखाद्या ध्यान्थ (ब्रम्हचारी) परुुषासारखी !  

 

कालही आवण आजही (आवण उद्याही) ... 

             

 ओकंार वशरसकर 

 बारावी (ववज्ञान) 
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वद्तीय क्रमांक  : 

्माटव वशटी 
 

औदंा र्ावात काय म्हाईत भलतंच वारं वशरलंय ... 

तरनंताठं प्वार म्हने र्ावात वशट्टी मारत वर्रलंय ... 

पाटलाचा थेरडा ल्योक आता मोठा मानसू जालाय ... 

वदल्लीतनू र्ावासाटी झ्याक ्कीम घवेनू आलाय ... 

र्ाव आता हनुार म्हने तालमुयाहून मोटं ... 

मला वाटतं आरं्ापेक्षा ह्ांच ंपांघरून छोटं ... 

वववहरी जाऊन र्ावामद ेबडे पायीप येनार ... 

घरामदल्या नळाला तरी येकच तास पानी येनार ... 

हमेराची शतेी जाऊन र्ता हूनार लांब ... 

जार्ोजार्ी बसवनार इलेवमरकच ेखांब ... 

कजव घऊेन घेतलेले पान्याच ेपंप ... 

र्त्सयामळेु हूनार त्सयांचा कायमचा संप ... 

बरं, समजा वदली येवडी वजमीन त्सयाच ंपैसे कवा र्ावनार ... 

का येवडा मोटा आकडा र्ि कार्दावरच मावनार ... 

पाटलाच ंप्वार म्हजंी वबर्डलेलं कारटं ... 

जार्ोजार्ी वायर्ाय लावनू र्ाव करनार ्माटव ... 

कालपरवाला दपुारच्याला र्म्मत जाली र्ार ... 

खडी चपेायची वमशीन घऊेन मिंी आले चार ... 

भानमुकाच्या एममयाने रु्लवलेला मळा ... 

येका वदसात वमशीन वर्रवनू वचरलान त्सयेचा र्ळा ... 

महूुतावचा नारळ रु्टला वडजटल वटवी लावनू ... 

एममयाने आड जवळ केला सपाट माळ पावनू ... 

हा..हा.. म्हतंा वदल्लीपतरू जाली बोंबाबोंब ... 

लोकशाईला कवर करायला धावला चौथा ्तंब ... 
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भेट घऊेन साह्ेब म्हन्ले, 

“असं केलंत बाबांनो, तर कसा हूनार ववकास ... 

इलेमसनपवूी कें द्रामद्य े्माटव वशट्टी हुईल नापास ...” 

म्या त्सयांना येवढंच म्हन्लं, 

“माज्यासकट एममयालाबी येकच प्र्न पडलाय ... 

येवडया मोट्टया वादळाला तमुी वशट्टी काहून म्हनलाय ? 

तमुी वशट्टी काहून म्हनलाय ?” 

वववनमय  

(ववनीत मळेु) 

ततृीयवषव (कला) 
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ततृीय  क्रमांक (ववभारू्न) : 

नवरस 

भेटायला ती वेळेवर यायची, 

तो उवशरा पोहोचायचा, 

प्रत्सयेक लेटमाकव ला 

तो नवी कथा सांर्ायचा. 

आजही नवी कथा होती, आजही तो उवशरा आला, 

नजरानजर होताच वतचा रार् नाहीसा झाला. 

वतला वतच्याबद्दल एक कववता हवी होती, 

तो दते नव्हता; 

वतच ंवणवन तो शब्दात करू शकत नव्हता ... 

त्सयाला त्सयाच ंएक ्केच हवं होतं, 

ती दते नव्हती; 

त्सयाची पसवनॅवलटी साध्या ्रोमसमध्ये ती दाखव ूशकत नव्हती ... 

आज त्सयाने कववता आणली होती, 

आज वतने  ्केच आणलं होतं; 

त्सयाला काहीतरी ववचारायच ंहोतं, 

वतला काहीतरी सांर्ायच ंहोतं - 

“माझ्यासोबत सात जन्म घालवायची त ूशपथ घेशील ?” 

“आससुले होते; हा प्रश्न त ूमला केव्हा ववचारशील.” 

तो हसत उभा होता, 

त्सयाला वतला डोळे भरून पाहावंसं वाटत होतं; 

तीही हसत उभी होती, 

वतला त्सयाला घट्ट वमठी मारावीशी वाटत होती ... 

---------------------------------------------------------- 

तो ऑवर्समधनू घरी आला, 

अवभनयाची झालर अरं्ावर होती; 

त्सयाची बॅर् वतने हातात घेतली, 

आज ती थोडी वनराश झाली होती. 
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‘आज हा असा का वार्तोय ? 

बहुतेक माझा वाढवदवस हा ववसरला आह.े’ 

‘वहला माझ ंनाटक नाही समजलंय, 

सरप्राईज अजनू लांबवण्यात मजा आह.े’ 

“जवेण ्वतःच वाढून घ,े” ती वचडून म्हणाली. 

तो मनातल्या मनात हसला, 

झोपायची वेळ झाली, अवभनय सरुूच होता;  

वतचा चहेरा आता एवढु्सा झाला. 

“उशी जरा सरकव, अन्कम्र्टेबल वाटतंय,” 

हलकी ्माईल दते तो म्हणाला; 

नाक उडवनू लावनू उशी नीट करताना 

लहानशी व्त ूलार्ली वतच्या हाताला. 

तो खोडकरपणे हसत होता, 

ती अवाक होऊन पाहत रावहली; 

वतला वाढवदवसाच्या शभुचे्छा दतेाना 

एक वहऱ्याची अरं्ठी त्सयाने बोटात सरकवली ... 

---------------------------------------------------------- 

टायची र्ाठ सटुलेली होती, 

खोचलेला शटव अधाव बाहरे होता, 

त्सयाची जीभ जड झाली होती, 

अडखळत तो चालत होता. 

“असा का चालतोयस ? काही झालंय का तलुा ?” 

“एक र्ोष्ट बऱ्याच वदवसापासनू िास दतेेय मला.” 

“तझुा िास कमी होईल; आपण एकि ववचार करू.” 

“कळत नाहीये मला, तलुा ह ेसर्ळं कसं सांर् ू?” 

“ऑवर्सच्या पाटीला आली होतीस, 

तेव्हा माझ्या बॉसने तलुा पावहलंय; 

माझ ंप्रमोशन करून दणे्यासाठी 

त्सयाला तझु्याकडून काहीतरी हवंय.” 
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वतला सर्ळं उमर्लं होतं, 

तो तरी कोड्यात बोलला होता; 

‘हा असा बोलचू कसा शकतो ?’ 

एवढाच ववचार वतच्या मनात होता. 

---------------------------------------------------------- 

“बॉसच ंबोलण ंऐकूनच कसं घतेलंस ? बायको आह ेमी तझुी !” 

“त्सयाला काही बोललो असतो, तर नोकरी र्ेली असती माझी.” 

“बायकोपेक्षा आता नोकरी महत्त्वाची वाटतेय तलुा ?! 

प्रत्सयेक प्रसंर्ात साथ दईेन, असं वचन वदलं होतंस ना मला.” 

“आज मदत कर मला, प्रमोशन होऊन जाईल; 

र्ाडी असेल, टू-बी.एच.के. फ्लॅट असेल, आयषु्य होईल छान.” 

“डोकं वठकाणावर आह ेका तझु ं! मी अशी मदत कशी करू ?! 

पैसा महत्त्वाचा असतो का ्वावभमान ?” 

---------------------------------------------------------- 

वातावरण तापत जात होतं, 

त्सयाची वचडवचड वाढत होती; 

वतचा मदु्दा बरोबर होता, 

पण त्सयाला नोकरीही वाचवायची होती. 

काय बोल ूत्सयाला सचुनेा, 

त्सयाचा रार् झाला अनावर; 

ती ढसाढसा रडू लार्ली, 

चार बोटं उमटली होती वतच्या र्ालावर. 

---------------------------------------------------------- 

वतला वतच्याबद्दल एक कववता हवी होती, 

त्सयाने वलवहली होती; 

पण या कववतेला कार्दावरील काही शब्दांवशवाय 

आता काहीच वकंमत नव्हती. 

त्सयाला त्सयाच ं्केच हवं होतं 

वतने काढलं होतं, 

पण ते ्केच टांर्लेल्या र्ोटोफे्रमवशवाय 

आता काहीच उरलं नव्हतं. 

-------------------------- -------------------------------- 
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वतला काहीतरी बोलायच ंहोतं, 

काय बोल ूकळत नव्हतं; 

‘मी ज्याच्यावर प्रेम करायच ेतो हाच का ?’ 

एवढंच वतच्या मनात होतं. 

त्सयाला काहीतरी बोलायच ंहोतं, 

कसं बोल ूकळत नव्हतं; 

‘कोणत्सया तोंडाने आता वहच्यासमोर यऊे ?’ 

एवढंच त्सयाच्या मनात होतं. 

तो ऑवर्सला जाताना मोबाईल मदु्दाम ववसरला, 

वकचनमधनू वतने आठवण करून वदली; 

मोबाईल घेतल्यावर तो दारात ‘बाय’ करायला थांबला, 

वकचनमधनं बाहरे ती र्ि दार बंद करायला आली. 

दमलेल्या अव्थेत तो घरात वशरला, 

वतने ‘वदवस कसा र्ेला’ ववचारलं; 

फे्रश होऊन, जवेनू तो काहीच न बोलता झोपला, 

ठरवलं असनू आज वतच ं‘आय लव्ह य’ू म्हणायच ंराहून रे्लं ... 

---------------------------------------------------------- 

अनेक वदवस सरले; अबोला वाढत होता, 

आजवर वतला वकत्सयेकदा तो मनापासनू ‘सॉरी’ म्हणाला होता. 

एक वदवस अचानक : 

“तझु्या सखुात नमकीच माझ ंसखु आह,े 

त्सया प्रमोशनमधे त ूतझुा आनंद पाहतोस, 

ही शवेटची मदत मी तलुा करायला तयार आह.े 

यानंतर आधीसारखी वारे्न, अपेक्षाही ठेव ूनकोस.” 

तो आज अवाक् होऊन पाहत रावहला, 

वतची वार्णकू र्ारच बदलली होती; 

एक र्ोष्ट त्सयाला टोचत रावहली की, 

‘त्सयाची ती’ आज पणूवपणे हरवली होती ... 

रोवहत र्ाळके. 

वद्तीयवषव (कला) 
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मंवदराच्या पायरीवर 

मवंदराच्या पायरीवर एक माणसू बसला होता; 

हताश, हतबल - त्सयाला कुणीच हात वदला नव्हता. 

 

आता असंच आयषु्य त्सयाला पायरीवर काढायच ंहोतं, 

दवेासमोर बसनू त्सयाला आता जर्ायच ंहोतं. 

 

त्सयाला वाटल,ं दवे त्सयाच्यावर प्रसन्न होईल; 

थोडा आपला प्रसाद त्सयाला खायला दईेल ! 

 

रािी तसाच झोपनू रावहला, सकाळ झाली.  

मवंदरातल्या पजुाऱ्याने त्सयाला हाकलनू वदलं; 

‘‘दवेासमोर ‘घाण’ नको,’’ असं सांर्नू टाकलं. 

 

पवहल्यांदा एक जोडपं आत रे्लं, 

मतूीला त्सयांनी नारळ, कंुकू वावहलं, 

वपंडीवर दवेाच्या दधूसदु्धा ओतलं ... 

 

इथे ह्ा माणसाचा जीव कासावीस झाला, 

दधुाची नासाडी पाहून पेटून उठला; 

बाहरे येताना त्सया जोडप्यासमोर त्सयाने लोटांर्ण घातलं, 

पण त्सयांनीसदु्धा त्सयाला हाकलनू वदलं … 

 

नंतर तर एक श्रीमतं शठेजी आत रे्ला,  

पंचपमवान्नांचा नैवैद्य घतेाना पजुारीसदु्धा खषू झाला; 

इथे ह्ा माणसाच्या पोटात आर् लार्ली होती,  

पण काय करणार ? दवेाच्या  भिीपायी माणसं  

माणसुकी ववसरली होती ... 
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नंतर पनु्हा जोरजोरात आरती सरुू झाली;  

आवण हा माणसू भकेुपायी रडू लार्ला ! 

रडता रडता झोप लार्ली, तो उठला संध्याकाळी;  

समोर पडलेली एक वशळी भाकर वदसली,  

आनंदाने त्सयाचा ऊर भरून आला ! 

 

भाकर तोडताक्षणी समोर एक लहान मलुर्ी आली, 

पोटावर हात ठेवनू खायला मार् ूलार्ली; 

ह्ाने चतकोर तोडून त्सया मलुीच्या हातावर ठेवला,  

ती मलुर्ीसदु्धा आनंदाने न्हाऊन रे्ली.  

 

शेवटी काय ?  

माणसाच्या माणसुकीपायीच माणसू वाचला; 

हा प्रकार चाल ूअसताना दर्डाचा दवेसदु्धा हळूच हसला … 

 

मकुुल आव्हाड. 

प्रथमवषव (कला)  
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उत्तेजनाथव प्रथम क्रमांक  

अनावमक  

ओळखीच ेचहेरे, 

ती अनावमक एकटी. 

ववखरुलेले क्षण सारे, 

अन ्हरवलेली उत्तरे. 

 

अनोळखीशा रानवाटा, 

अन ्करपलेल्या भावना. 

सय वतची अतंरीची, 

उरल्या ववखारी वेदना. 

 

धसूराच ेभास सारे, 

शल्य वतचे बोचरे. 

आठवांच ेडोह आवण 

वा्तवाचे वनखारे.  

 

अतंरीचा खळे चाले,  

मार्व नाही मोकळा. 

कोरडया अश्रूतंनुी, 

वतच्या मनातील वेदना. 

 

जीव अधंारल्या राती, 

्वप्न कोमजेनू रे्ले. 

जवळी असनू सारे, 

ती एकलीच राह े... 

सावनी र्ोर्टे. 

प्रथमवषव (कला) 
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उत्तेजनाथव वद्तीय क्रमांक  

जर्नुी घे जरा  

जन्माला आला आहसे, 

थोडं जर्नू बघ !  

जीवनात सखु, आनंद खपू आह,े  

थोडं आजबूाजलूा शोधनू बघ !  

 

छोट्याशा दःुखाने खाली कोसळू नकोस,  

त्सया दःुखाच ेपववत चढून बघ !  

यश आपल्याजवळ आह,े  

त्सया यशाची चव चाखनू बघ !  

 

कोणाशी नातं जळुवत असशील,  

तर थोडा वविास ठेवनू बघ !  

जीवन जसं चाललंय तसं चाल ूद,े  

त्सयातील चढ-उतार ह्ांचा ववचार करून बघ !  

 

घरटं बांधण ंखपू सोपं असतं,  

थोडी मेहनत करून बघ !  

लांब उभ ंराहून बघण ंसोपं असतं,  

जवळ येऊन खेळून बघ !  

 

एकटं राहण ंकठीण असतं, एकेकटं राहण ंसोपं,  

दोन्हीतल्या वेदना झलेनू बघ !  

वजणं-मरण ंएक कोडं असतं,  

लांब जाता जाता एवढं माि सोडवनू बघ ! 

हषवल पांचाळ. 

ततृीयवषव (ववज्ञान) 
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कथा : 

मार्ील अकंात पावसाववषयीची एक कथा आपण वाचली. वेळेअभावी त्सया अकंात समाववष्ट न 

करता आलेल्या पाऊसववषयक आणखी दोन कथा ह्ा अकंात समाववष्ट करीत आहोत. येणाऱ्या 

पावसाच े सववच ्वार्त करतात. जाणाऱ्या पावसाला आपल्या ववद्यार्थयाांकडून असलेला हा 

वनरोपाचा सलाम !  

पाऊस          

पावसाबद्दल सर्ळयांचीच वेर्वेर्ळी मतं असतात, अर्दी माझीही. शाळेत असताना 

पावसावर बरेच वनबंध वलवहलेले. असा पडणारा, तसा पडणारा, सखुावणारा, दखुावणारा ... 

त्सयाचहेी बरेच प्रकार. पण मी अनभुवलेला पाऊस वेर्ळाच, आवण हो, अवव्मरणीय सदु्धा !  

छिीतनूही वभजवणारा पाऊस मला आवडायचा नाही, अवजबातच; पण तो मला अचानक आवडू 

लार्ला, हवाहवासा वाटू लार्ला; कारण तो पाऊस मला वनषादची आठवण करुन द्यायचा. 

मी केतकी. माझा जॉब, माझ ेआई-बाबा आवण खडूस बॉस ... नोकरीला लार्ल्यापासनू 

आयषु्य जण ूआकंुचन पावलेलं. काम, काम आवण काम. मला हचे कळलं नाहीये की, ह ेबॉस 

कंजषूच का असतात ? जर आपल्याला एखाद्या वदवशी लवकर वनघायच ं असेल, तर त्सयांनी 

जा्तीची काम ंनेमकी तेव्हाच द्यायला हवीत. बऱ् याच वेळा असं झालेलं. मला घरी लवकर जायच ं

असायच,ं अन ् वनतीन सर (म्हणज े तोच खडूस बॉस) जा्तीची काम ं द्यायच.े अथावत, जर त्सया 

वदवशी वनतीन सरांनी जा्त काम ंसांवर्तली नसती तर ... मला उशीर झाला नसता, मी वेर्ात र्ाडी 

चालवली नसती, अपघात झाला नसता आवण माझी वनषादशी ओळखही झाली नसती !  

लक्षात आह ेमाझ्या ती तारीख - २७ जनू २०१५, वार शवनवार. आई-बाबांच्या लग्नाचा 

वाढवदवस होता, २८ जनूला. त्सयासाठी तयारी करायची होती, म्हणनू लवकर वनघने म्हणत होते; 

तेवढ्यात वनतीन सरांनी खास त्सयांच्या केवबनमध्ये बोलावनू चार जा्त काम ंवदली. मी संध्याकाळी 

पाच वाजता वनघने, असं अपेवक्षत होतं; पण या कामांमळेु रािीच े आठ वाजले. माझ ं ऑवर्स 

अधंेरीला आवण घर कांवदवलीला. आमची चारचाकी होती आवण मी आमच्या र्ाडीतनूच ये-जा 

करायच.े र्दी खपू होती र्त्सयांवर, पण तरीही त्सयातल्या त्सयात लवकर पोहोचले. घर जवळ जवळ 

दहा वमवनटांवर आलेलं आवण तेवढ्यात ... मी एका बाईकला ठोकलं. मी सरळ र्त्सयाने चाललेले,  

त्सयाच र्त्सयाला डाव्या बाजनेू एक र्ल्ली येऊन वमळते. ती बाईक त्सयाच र्ल्लीतनू आलेली. मला 

आधीच उशीर झालेला, त्सयामळेु मी र्ाडी बऱ् यापैकी वेर्ात चालवत होते. र्ल्लीतनू र्ाडी येऊ 

शकते, तर आपण हॉनव वाजवयूा, असा ववचार मी केलाच नाही; आवण त्सया बाईक्वारानेही तो 

केला नाही. आधीच उल्हास त्सयात र्ाल्र्नुमास अशी पररव्थती झाली. त्सयात आणखी भर म्हणज,े 

वदवसभर दडी मारून बसलेला पाऊस अचानक प्रकट झाला. 
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मी कुणाला तरी ठोकलंय ह ेकळल्यावर मला ज्या प्रकारे वकंवा जवेढं ओरडायच ंहोतं तो 

आवाज घशातच अडकला; जवे्हा मी त्सया मलुाला बरंच लार्लंय ह े बवघतलं. हाताला बरंच 

खरचटलेलं आवण र्डुघ्याला सदु्धा. मी झाल्या प्रकारामळेु घाबरले. क्षणभर काय करू, कळलंच 

नाही. पटकन सावध झाल ेआवण र्ाडी र्त्सयाच्या बाजलूा लावनू छिी घऊेन त्सया मलुाला मदत 

करायला रे्ले. तरीही बरं म्हणायच,ं जा्त माणसं जमा नाही झाली. मी त्सयाला उठवलं आवण 

हळूहळू त्सयाला र्ाडीत बसवलं. पाऊस अचानक सरुू झाल्यामळेु तो पणूव वभजलेला. मला बाईक 

चालवता नाही यायची, पण तरीही त्सया मलुाची बाईक र्त्सयाच्या बाजलूा उभी केली आवण 

र्डर्डत लांब रे्लेलं हले्मटे घऊेन मी माझ्या र्ाडीजवळ रे्ले. पाऊस बराच होता, वाराही होता. 

ह ेसर्ळं होईपयांत माझी छिी तीन वेळा उलटी झालेली.  

मी त्सया मलुाला ववचारलं की, ‘‘कुठे राहतोस ?’’ खरं तर, चहेऱ्यावरून तो मोठा वाटत 

होता; पण माझ्यामळेु लार्लेलं असल्याने मी चौकशी करत होते. चौकशी करतेय ह ेकुठेच रे्लं; 

आवण त्सया मलुाने माझ्यावर ओरडायला सरुुवात केली, “तमु्हाला कळत नाही का ? छोट्या 

र्त्सयावर र्ाडी कमी वेर्ात चालवावी, ह ेमाहीत नाहीये का ?” ... टाळी जरी एका हाताने वाजत 

नसली; तरीही झालेल्या प्रकारात मोठी चकू माझी होती आवण जी मला मान्य होती. मी त्सयाला 

त्सयाच ंनाव ववचारलं आवण ते सांर्ायच ंसोडून तो बाकीचचं बडबडत बसलेला. शवेटी मी त्सयाला 

जवळच्याच हॉव्पटलमध्ये नेलं, वतथे जवे्हा कार्दपिांवर वलहावं लार्लं, तेव्हा मला त्सयाच ंनाव 

कळलं – वनषाद - वनषाद पटवधवन. डॉमटरांनी त्सयाची जखम ्वच्छ केली आवण मलमपट्टी केली. 

मकुा मारसदु्धा लार्ला होता होता म्हणनू काही औषधंही वलहून वदली. मी हॉव्पटलच ेपैसे भरले 

आवण वनषादला त्सयाच्या घरी सोडलं. त्सयाने मला जाता जाता नाव ववचारलं. वनषाद म्हणालेला 

की, पढुच्या मलमपट््टयांच ं काय ते तोच बघले; पण चकू माझी होती, म्हणनू मी मलमपट््टया 

बदलण्यासाठी पढुील आठवडाभर वनषादबरोबर हॉव्पटलला जात रावहले. आम्ही जवे्हा जवे्हा 

भटेायचो, पाऊस पडायचाच, वातावरण वेर्ळंच असायच.ं अपघातानंतर दोन आठवडे 

डॉमटरांकडे जाण्याकररता भटे होत रावहली. त्सया दोन आठवड्यांत आमची एकमकेांशी चांर्ली 

ओळख झाली. आमच्यात वमि-मवैिणीच ंनातं तयार झालं. हळूहळू एकमकेांच्या वमिमवैिणींशी 

ओळख वाढली, आमचा सातजणांचा र्ट तयार झाला. कॉलनीमध्ये रवववारी बवुद्धबळाचा डाव 

रंर्ायचा. कधीकधी शवनवार-रवववारी वर्रायला जाणहंी व्हायच;ं पण मला जॉबमळेु जा्त वेळा 

जाता नाही यायच.ंपावसाळयात वर्रायची मजाच वेर्ळी, त्सयातही वमि-मवैिणींबरोबरची मजा तर 

काही ववचारूच नका. मजा, म्ती आवण धमाल ... पावसाळी सहलींना आम्ही एकि खपू मजा 

केली. जलुै मवहन्यात खपू वर्रले मी.  

हळूहळू र्ाठीभटेी कमी झाल्या. प्रत्सयेकजण आपापल्या वेळापिकात र्ढून रे्लेला 

असायचा. व्हॉट्सअप वकंवा रे्सबकुवर बोलण ंव्हायच.ं त्सयावरूनच मला कळलेलं की, वनषाद 

नोकरीसाठी मलुाखती दतेोय. मी ज्या कंपनीत कामाला होते, त्सयाच कंपनीत अजव केलेला त्सयाने;                   
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योर्ायोर्ाने वजथे माझी नकुतीच बदली झालेली वतथेच वनषादलाही नोकरी वमळाली. 

सरुुवातीच े काही वदवस मला माहीतही नव्हतं की, वनषाद माझ्याच शाखेत कामाला आह.े ना 

आमची ऑवर्समध्ये भटे झालेली, ना बोलण ं झालेलं. जवळजवळ एका आठवड्याने मी 

वनषादला ऑवर्समध्ये बवघतलं, तेव्हापासनू आम्ही एकि येऊ-जाऊ लार्लो. त्सयाचदरम्यान एका 

रािी खपू पाऊस पडला, काही वठकाणी पाणी तुंबलेलं आवण अशावेळी चारचाकी नेण ं योग्य 

नव्हतं. रेल्वेसेवाही कोलमडलेली, त्सयामळेु वनषादच्या दचुाकीवरून जायच ं ठरलं. पाणी 

तुंबल्यामळेु वाहतकूकोंडी  झालेली; तरीही आम्ही वेळेत पोहोचलो. वेर्ळाच अनभुव होता तो. 

काही वदवसांनी मला असं जाणवायला लार्लं की, माझ्यात आवण वनषादमध्ये कदावचत मिैीच्या 

पलीकडे काहीतरी आह;े पण ह ेसांर्ायच ंकोणाला, हा प्रश्न मला पडला; आवण आईने माझा हा 

प्रश्न अर्दी सहज सोडवला. आई माझी आई कमी आवण मिैीण जा्त होती; आईमळेुच मला 

कळलं की, वनषाद मला आवडू लार्लाय. मनात धाकधकू होती, तरीही मी शांत राहायच ंठरवलं.  

पनु्हा एकदा पाऊस आमच्या सोबतीला आला.  त्सया वदवशी मसुळधार पाऊस पडत  

होता. आमच्या र्ाडीतनू जायच ंठरलं. ठरलेल्या वळेेनसुार वनघालो. र्त्सयातच होतो, बाहरे धो धो 

पाऊस पडत होता वन र्ाडीत  पावसाचीच र्ाणी ! काही वेर्ळंच वातावरण होतं ते … त्सया 

वदवशी का कुणास ठाऊक, पण आम्ही दोघहंी काहीच बोललो नाही; पण आमची नजरानजर 

बऱ्याचवेळा झालेली. बऱ्याच वेळाच्या शांततेनंतर वनषादनेच बोलायला सरुुवात केली, “केतकी, 

मला तलुा काहीतरी सांर्ायचयं.” त्सयाच ंएवढं बोलनू होत नाही, तोपयांत वसग्नल सटुला; त्सयामळेु 

वनषादच्या बोलण्यावरून र्ाडी चालवण्यावर मला माझ ंलक्ष वळवावं लार्लं. त्सयानंतर पनु्हा त्सया 

वदवशी बोलण ंपणूव झालंच नाही. कुठेतरी मला कल्पना आललेी की, ज ेमला सांर्ायचयं तेच 

कदावचत वनषादलाही सांर्ायच ंअसेल ... पण आमच्यापैकी कोणीच बोल ूशकत नव्हतं ! बरेच 

वदवस असे शांत राहण्यात रे्ले.  

अखेरीस तो वदवस आलाच, त्सया वदवसापयांत अर्वणत चकुामकुी झालेल्या आमच्या. 

पण त्सया रवववारी वनषादने मला भटेायला बोलावलं. मनात धाकधकूच होती, तरीही रे्ले 

भटेायला. आमच्याजवळच असलेल्या कॅरे्मध्ये भटेलो. वतथेसदु्धा शांतताच. आधी कोणी 

बोलायच ं? आवण काय ? ह्ातच वेळ चाललेला. शवेटी मीच म्हटलं की, “ओलंवचबं करणारा, 

सर्ळीकडे वचखल करणारा, छिीतनूही वभजवणारा पाऊस मला आवडायला लार्लाय.” ह्ा 

वामयानंतर मी शांत झाले. पनु्हा बराच वेळ शांततेत रे्ला. कदावचत शांतताच बरंच काही बोलनू 

रे्लेली. अचानक पावसाची मोठी सर आली. मी बोलनू बराच वेळ झालेला अन ्शवेटी वनषादने 

म्हटलं, “आधी कंटाळवाणा वाटणारा जो पाऊस तलुा आता हवाहवासा वाटतोय, तो मलाही 

तसाच आवडू लार्लाय.” वनषादने पढेु ववचारलं की, “केतकी, तलुा माझ्याबरोबर या हव्याशा 

वाटणाऱ्या पावसात वभजायला आवडेल का ?” ह ेम्हणत वनषाद उभा रावहला अन ्त्सयाने एक हात 

माझ्यापढेु धरला. मी काही वेळ ्तब्धच झाले, पण लरे्चच भानावर आले.  ्वप्नात  
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असल्यासारखंच  वाटलं. जसं वसनेमात होतं, तसंच झालं काहीसं माझ्याबाबतीत. मी आवण 

वनषाद हातात हात घऊेन कॅरे्तनू वनघालो, पण घरी जायला नाही ! घरी तर जाणारच होतो, 

पण आधी त्सया हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या पावसात वभजायच ं होतं. तो पाऊस नेहमीच्या 

पावसापेक्षा वेर्ळा होता, वारासदु्धा वरे्ळाच ... सर्ळं वातावरणच खपू छान वाटत होतं ! 

हवंहवंसं वाटत होतं !  

ज े आम्हाला एकमकेांशी बोलता येत नव्हतं ते ह्ा पावसानेच आम्हाला सांवर्तलं; 

आवण ह्ा पावसामळेुच मी आज ‘सौ.केतकी वनषाद पटवधवन’ आह.े आमच ंवय जा्त नाही 

बदललंय, पण पाऊस माि नमकीच बदललाय; कारण मला तो दरवषी वेर्वेर्ळया आठवणी 

दतेोय, आवण पनु्हा एकदा नव्याने त्सया आठवणींच्या पावसात वभजायला पाऊसच मला भार् 

पडतोय ! 

कौमदुी काटदरे. 
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आवण त्सया वदवशी पाऊस होता … 

 

बाहरे हलका पाऊस सरुू होता. तो वखशातला रुमाल काढून आपलं कपाळ वटपत 

असताना एक माणसू कॉन्र्रन्स-रूममध्ये आला. तो माणसू आत येताच रूममध्ये बसलेली इतर 

पाच माणसं उभी रावहललेी पाहून तोदखेील उभा रावहला. तो आलेला माणसू टेबलाच्या एका 

बाजलूा ठेवलेल्या खचुीजवळ आला आवण त्सयाने बाकीच्यांना बसायची खणू केली. तो म्हणाला, 

“र्डु मॉवनांर् !  आपल्या ऑर्वनायझशेनला रे्ल्या काही वषाांमध्ये झालेल्या तोट्याबद्दल आपण जे 

रे्ले दोन वदवस वड्कस करतोय, त्सयाच ं आज कन्मलजून काढायचयं ... सो, ज्ट र्ॉर द 

र्ॉमववलटी, मी सर्ळयांची  ओळख करून दतेो - श्रीवनधी राजाध्यक्ष, मॅनेजमेंट हडे -” 

“र्डु मॉवनांर् सर.” एक काळया ब्लेजरमधली मलुर्ी र्म चावत म्हणाली. 

- “बलराम रानडे, द र्ॉमवर यवुनयन रेपे्रझेंटेवटव्ह -” 

एका भमकम बांध्याच्या माणसाने र्ि नम्कार केला. 

- “धनंजय पवार, अवर बँवकंर् पाटवनर -” 

पाणी पीत असलेल्या माणसाने ग्लास खाली ठेवला; आवण एक ्माईल वदली. 

- “आवण आमच्या पवब्लक शेअर होल्डसवचे दोन रेप्रेझेंटेवटव्ह, मार् करा, ज्यांची नावं मी 

ववसरलोय.” 

ती दोन माणसं आपली नावं सांर्ण्याचा प्रयत्सन करत असतानाच तो डायरेमटर पनु्हा बोल ू

लार्ला - 

“‘पजवन्य र्ायनान्सेस’ च े वम. इदं्र दशेपांडे आज इथे आपल्यासोबत आहते.” तो माणसू 

रुमाल वखशात ठेवनू हात वमळवण्यासाठी पढेु करण्याआधीच, तो डायरेमटर त्सयाच्याकडे दलुवक्ष 

करून खचुीत बसला वन म्हणाला - 

“सो, श्रीवनधी, टेल अस द समरी.” 

“शअुर सर,” श्रीवनधीने एक र्ाईल ओपन केली, “आपण आपल्या ऑर्वनायझशेनच्या 

्थापनेपासनूच ‘पजवन्य र्ायनान्सेस’ ह्ांच्यासोबत डील केलं होतं. द डील इस वसम्पल. आपण 

‘पजवन्य’ मॅनेज करत असलेल्या अगॅ्ो-बे्ड प्रोजमेट्समध्ये इन्व्हे् ट करायच,ं  ज्याच ेररटन्सव ‘पजवन्य’ 

आपल्याला जनू, जलुै ह्ा दोन मवहन्यांत  दणेार; बट रे्ल्या काही वषाांपासनू ते ररटन्सव लेट 

येतायत.” बलराम पढेु हलमया वचडलेल्या सरुात म्हणाला, “आवण ररटन्सव लेट येत असल्याने त्सया 

मवहन्यांसाठी आम्हाला कॅवपटल माकेटमधनू रं्ड्स उचलावे लार्तात. ‘पजवन्य’च्या ररटन्सवने 

आपली इन्व्हे् टमेंट कशीबशी अटॅ पार येते. पण या एम्रा रं्ड्सच ेआम्हाला लॉसेसच होतायत.” 
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ह्ा ववधानावर इदं्रच्या तोंडून नसुता एक ‘पण’ वनघताच सर्ळे एखाद्या आरोप्याकडे 

पाहावं तसं त्सयाच्याकडे पाहू लार्ले. तरीही त्सयाने आपले म्हणण ेमांडले, “आमचे ररटन्सव लेट 

येतात, ह े मान्य;  पण ह्ामारे्सदु्धा काही कारण आह.े तमु्हीच आमच े मलायंट नसनू,  इतर 

इडं्रीजसदु्धा आमच े मलायंट्स आहते. वतथे आमच े रं्ड्स लॉक होऊन बसलेले असतात. 

आम्ही आमच ेलॉसेस रे्स करूनही तमुच ेररटन्सव पणूव दतेो. आवण आम्ही आमच्या ररटन्सवचा 

पीररयड एम्टेंड करतोच की.” 

“पण लेट ररटन्सवच े तमु्ही काही कॉम्पेन्सेशन दते नाही,” बलरामने आपला हात 

टेबलावर जोरात आपटला. श्रीवनधीने त्सयाच्याकडे टाकलेल्या कटाक्षाचा अथव समजनू घेत तो 

शांत होत पढेु म्हणाला, “त्सया एम्टेंडेड पीररयडचा आम्हाला अवधक लॉस होतो;  कारण 

आम्हाला आमचा वेळ आधीच्या प्रोजेमटवरच वाया घालवावा लार्तो.” ह ेऐकून इदं्रला परत 

घाम सटुला. 

“सो, आपण ह्ा काँरॅमटच ंकाय करू शकतो ?” कन्मलजून काढण्याच्या प्रयत्सन करत 

डायरेमटर म्हणाले. श्रीवनधी म्हणाली, “द इश्य ूइज, आपण एक पवब्लक कंपनी आहोत; आवण 

लोक आपल्या सवववसेसवर खपू अवलबंनू आहते. सो, या अटॅ पार ररटन्सवची वकतीही नाही 

म्हटलं, तरी आपल्याला र्रज आह.े पण आपण ररटन्सव-पीररयड चेंज केला तर -” ह्ानंतर त्सया 

सर्ळयांच ं वड्कशन सरुू रावहलं आवण आपल्या कंपनीची पररव्थती समजनू न घतेा त्सयांना 

्वतःच्याचबद्दल ववचार करताना  पाहून इदं्र र्ि र्प्पपण ेऐकत रावहला.  

दोन तासांनी ती मीवटंर् संपल्यावर तो त्सया इमारतीतनू बाहरे पडला. ्वाथव कायम 

माणसुकीच्या आड येतो, ह ेजसं त्सयाच्या मनात खोल रुतत जात होतं, तसं मळभ अवधकच 

दाटून येत होतं. तो त्सया इमारतीच्या पायरीवर पाणावलेल्या डोळयांनी बसला आवण त्सयाच्याच 

दःुखात जण ूसामील होऊन ढर्सदु्धा रडू लार्ले. 

 

 रोवहत र्ाळके. 

                  ततृीयवषव (कला) 
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वाच ूआनंद े

(ह्ा सदराच्या माध्यमातनू नव्या-जनु्या पु् तकांची ववद्यार्थयाांनी वलवहलेली परीक्षण े मांडली 

जाणार आहते. ह्ा अकंात, २०१६-२०१७ ह्ा शकै्षवणक वषावतील ततृीयवषव कला शाखेच्या 

‘मराठी’ ववषयाच्या पाचव्या व सहाव्या सिांच्या परीक्षांत ‘ओ’ श्रणेी वमळवनू उत्तीणव झालेल्या 

कववता वर्ते ह्ा आपल्या माजी ववद्यावथवनीने रा. रं. बोराडे-वलवखत ‘पाचोळा’ ह्ा कादबंरीच े

केलेले परीक्षण समाववष्ट करीत आहोत. कववताच े हावदवक अवभनंदन आवण पढुील 

वाटचालीकररता वतला मनःपवूवक शभुेच्छा !)   

बदल हचे एक शाित सत्सय 

मानवाच्या उत्सक्रांतीचा अभ्यास केला असता आपल्या लक्षात येते की, एकववसाव्या 

शतकात पोहोचलेला माणसू हा अनेक बदलांना सामोरा जात आपल्या जीवनात प्रर्ती घडवत 

पढेु आलेला आह.े ह ेबदल एका बाजनेू माणसाच्या आयषु्यात जशी प्रर्ती घऊेन आले, त्सयाच 

प्रकारे ह्ा बदलांशी जळुवनू न घऊे शकलेल्या माणसांची माि अधोर्ती घडवताना वदसले. 

अशाच एका माणसाची अधोर्ती रेखाटत लेखक रा. रं. बोराडे आपल्या समोर ‘रं्र्ाराम वशपंी’ 

व त्सयाच ेकुटंुब उभ ेकरतात ते ‘पाचोळा’ ह्ा कादबंरीतनू. 

‘पाचोळा’ ही कादबंरी १९७१च्या टप्यावर प्रकावशत झाली असनू, मोजनू ११० 

पषृ्ठांची ही कादबंरी आह.े कादबंरीत प्रकरण े वदसत नाहीत, पण कथानकाच े ववभार् पाडलेले 

वदसतात. कादबंरीतील प्रदशे हा लातरू वजल्ह्ातील ग्ामीण भार्ातील असल्याने 

पािांच्या  तोंडीही तीच ग्ामीण बोली आलेली आह;े पण वाचकाला त्सयामळेु कादबंरीच े

आकलन होण्यात अडचण जाणवत नाही. ही बोलीभाषा वाचकाला कादबंरीच्या अवकाशाशी 

एकरूप होण्यास मदतच करते. ही समग् कादबंरी पाववती (रं्र्ाराम  वशपं्याची बायको) वहच्या 

आत्समवनवेदनातनू उभी रावहलेली वदसते. 

 कादबंरीची सरुुवात, पाववती आपल्या भतूकाळाची आठवण काढत , ‘बरं चाललं व्हतं, 

कुनाच ं एक न्हवतं का दोन न्हवतं’ अशा प्रकारे करून बदलत र्ेलेल्या पररव्थतीचे दशवन 

घडवताना वदसते. ‘पाचोळा’ ह्ा कादबंरीचा नायक र्ंर्ाराम हा वशपंी असनू, परंपरेतनू 

आलेल्या ह्ाच व्यवसायावर आपले कुटंुब पोसत असतो. परंत ु र्ावर्ाडग्यात अचानक 

घडलेल्या बदलाला तो सामोरे जाऊ शकत नाही. त्सयामळेु वनमावण झालेली प्रवतकूल आवथवक 

पररव्थती व त्सयाहीपेक्षा ‘आपण आता उपयोर्ाच ेरावहलो नाही’ ह्ा ववचाराने तो जा्त खंर्त 

जातो; आवण आपल्याबरोबर कुटंुबाचीही र्रर्ट करताना वदसतो. ह्ा सवाांच े वचिण 

करणारी  पाववती त्सयाला ह्ा सवाांतनू सावरू पाहते; पण रं्र्ारामचा तापट ्वभाव त्सयाला ह्ा 

पररव्थतीच्या रे्ऱ्यातनू बाहरे पडू दते नाही. रं्र्ाराम आवण पाववतीच्या संसारातील महत्त्वाच े 
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घटक म्हणजे त्सयांचा मलुर्ा भान ूआवण मलुर्ी तानी. कुटंुबातील एका व्यिीचा िास म्हणजे 

सर्ळयांनाच त्सयाच े पररणाम भोर्ावे लार्तात, ह्ाचा अनभुव लेखक आपणांस भानचू्या 

वचिणातनू उत्तम प्रकारे करून दतेात. 

‘व्यिी वततमया प्रवतृ्ती’ ह्ा वनयमाने तापट रं्र्ाराम, त्सयाचा ्वभाव समजनू घऊेन 

संसार करणारी  सोवशक पाववती, तसाच आवथवक सबुत्तेच्या अहकंाराखाली दबलेला र्रड, 

ज्याच्या अहकंारातनूच वठणर्ी पडते आवण वशपंी पररवार हा कसा वव्कळत जातो, ह ेलखेक 

आपल्यासमोर मांडतात. ‘आधीच ंतारं न ् त्सयेत रे्लं वारं’, ‘घसू वशरल्यावाणी झालंतं घराला 

इतं बीळ पडलं म्हणनू बजुवायला जावं तर लरे्च दसुरीकडं दसुरं बीळ’ अशा अनेक म्हणी 

आवण वामये पाववतीच्या तोंडी लेखक योवजतात; ज्यांतनू ‘पाचोळा’ कादबंरीतील पररव्थती 

प्रकषावने जाणवते. ज्या बदलांतनू ह्ा कुटंुबाचा संसार इतका वव्कळीत होतो, तो बदल म्हणज े

औद्योवर्कीकरण. ह्ा औद्योवर्कीकरणातनू रं्र्ारामच्या र्ावात शहराची हवा वाहायला लार्ते 

आवण त्सयात रं्र्ारामसारखी माणसे, त्सयांची कुटंुबे ही  वारा नेईल त्सया वदशनेे पाचोळयासारखी 

वाहत जातात, ह्ा अथी ‘पाचोळा’ ह ेसमपवक शीषवक लेखकाने योवजले आह.े  ‘पाचोळा’ ह्ा 

कादबंरीत ज्याप्रमाण े ‘बदल’ ह े एक तत्त्व घऊेन लेखक वाचकांसमोर वा्तव उभ ेकरतो. ह े

जसे कादबंरीच े महत्त्वाच े वैवशष््टय आह,े तसेच अजनू एक वैवशष््टय म्हणज,े  कादबंरीच्या 

शेवटी लेखक कादबंरीची वनवमववतप्रवक्रया उलर्डून सांर्तात. ह्ातनू लेखकाची जीवनाकडे 

पाहण्याची दृष्टी समजते. 

१९७१ च्या टप्यावर लेखक रा. रं. बोराडे ह्ांची ‘पाचोळा’ ही पवहलीच कादबंरी 

आपल्याला ‘बदलाला सामोरे जाण्याची आवश्यकता’ समजावनू सांर्ते. आता एकववसाव्या 

शतकात तंिज्ञानात होणारे बदल आवण त्सयामळेु माणसाच्या आयषु्यात झपाट्याने बदल होत 

आहते व ते ह्ापढेुही घडत राहतील. ह्ा वा्तवात जो समाजघटक ‘बदल हचे एक शाित 

सत्सय’ ही संकल्पना समजनू घऊे शकत नाही, तो कशा प्रकारे दलुववक्षत राहतो व वव्कळीत 

होतो, ह्ाच ेभान वाचकाला लेखक १९७१च्या काळात घडवनू दते आहते; ज ेभान आजच्या 

काळालाही लार् ूहोणारे आह.े  

                                                                                                                        कववता वर्ते 

                                                                                            (माजी ववद्यावथवनी) 

पाचोळा  

रा. रं. बोराडे 

मौज प्रकाशन  

पषृ्ठसंख्या - ११०, वकंमत - रु. ७०.     
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तमु्हाला ह ेमाहीत आह ेका ?  

(मराठी ही आपली वनजभाषा, वप्रय भाषा आवण वकत्सयेकदा ज्ञानभाषा, व्यवसायभाषा असली; तरी 

मराठी भाषा, सावहत्सय आवण सं्कृती ह्ांववषयी अनेक र्ोष्टी आपल्याला ठाऊक नसतात. त्सया 

माहीत आहते का, ह ेआपले आपल्याशी पडताळण्यासाठी एक छोटासा आरसा असे ह्ा सदराच े

्वरूप आह.े ह्ा सदरात ववचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला sahitau.marathi@ruparel.edu  

ह्ा ई-पत्त्यावर अवश्य कळवा. अचकू उत्तरे पाठववणाऱ्या ववद्यार्थयाांची नावे पढुील अकंात 

छापण्यात येतील. पवहल्या आवण दसुऱ्या अकंांतील प्रश्नांची योग्य उत्तरे पढुील अकंात छापण्यात 

येतील.) 

 

१. मराठीतील पवहली कादबंरी कोणती ?  

२. अव्वल इगं्जी काळात मराठी भाषचे्या व्याकरणलेखनावर कोणत्सया दोन भाषांच्या व्याकरणांचा  

प्रभाव होता ?  

३. मराठीतील पवहले भाषांतरकार असो कुणाला संबोवधले जाते ? त्सयांनी कोणत्सया गं्थाच ेभाषांतर 

केले ? 

४. मराठीमध्ये नवीन शब्द कोणकोणत्सया प्रकारे तयार होतात ? 

५. वव. वा. वशरवाडकर कोणत्सया टोपणनावाने काव्यलेखन करतात ? 

                                                                        

                                                                      संकलन - ज्योत्स्ना भाटवडेकर. 

 ततृीयवषव (कला) 
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खळेातनू मराठीकडे ... 

(मराठीववषयीच्या भावषक क्षमता वाढववण्याकररता काही रंजक खेळ ह्ा सदरात समाववष्ट 

करण्यात येतील. ह्ा वेळी ‘शब्दसमहूाकररता एक शब्द सचुवा’ हा खेळ दते आहोत. अस ेकाही 

खेळ माहीत असल्यास वकंवा बनववल ेअसल्यास, त्सयांववषयी ‘सवहतौ’ला अवश्य कळवावे.) 

 

शब्दसमहूाबद्दल एक शब्द वलहा. - 

१. आपल्याच मताप्रमाण ेचालणारा माणसू - 

२. ्वतःशी केलेले भाषण - 

३. वणवन करण्यास अशमय - 

४. ्वतः कष्ट न करता दसुऱ्याने वमळववलेले बसनू खाणारी व्यिी - 

५. कोणत्सयाही व्थतीत वजची बदु्धी व्थर राहते अशी व्यिी - 

६. जन्मापासनू मबुलक संपत्ती जवळ असणारा माणसू - 

७. वजची दसुऱ्याशी तलुना करता येणार नाही अशी र्ोष्ट - 

८. वजच ेहात र्डुघ्यापयांत पोहोचतात अशी व्यिी - 

९. सवव इच्छा पणूव करणारी र्ाय - 

१०. कायव करण्याची पािता असलेला माणसू -  

                     संकलन-  तेजल भटे्ट. 

                                       ततृीयवषव (कला) 
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शब्द शब्द जपनुी ठेव ... 

(भाषासमदृ्धीच्या दृष्टीने, मराठी भाषतेील शब्दसंपदा वाढवायला हवी, त्सयाबरोबर ती वापरायलाही 

हवी; ती वापरण्यासाठी ती माहीत व्हायला हवी. नेममया ह्ाच भवूमकेतनू प्रत्सयेक अकंात काही 

पाररभावषक शब्दांचा पररचय करून दणेार आहोत.) 

 

१. Navigation - नौकाववहार 

२. Synchronize - जळुववण,े समावतृ्ती करणे 

३. Up-to-date - अद्ययावत 

४. Brittle - वठसळू 

५. Wage - पर्ार, मोबदला 

६. Gyro-compass - होकायंि 

७. Radiation - उत्ससजवन 

८. Bail - जमीन 

९. Protein - प्रवथन 

१०. Renewal - नतूनीकरण, नवीकरण 

११. Texture - पोत 

१२. Website - संकेत्थळ 

                                      

                                                              संकलन – सावनका आठवले. 

                                                                             ततृीयवषव (कला)  
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थोडेसे वचववि 

 
  

                  - श्रद्धा कदम  

                 वद्तीयवषव (कला) 
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मराठी वाङ्मय मंडळाचे उपक्रम : अहवाल  

कायवक्रम पवहला :  

 ‘झर्मर्ाटापलीकडचे जर्’ 

शवनवार, वदनांक १९ ऑर््ट २०१७ रोजी डी. जी. रुपारेल महाववद्यालयातील २०१७

-२०१८ या शैक्षवणक वषावतील पवहला कायवक्रम पार पडला. रुपारेल महाववद्यालयातील ७ 

(कला) या वर्ावत ववद्यार्थयाांच्या प्रचडं उपव्थतीत हा कायवक्रम यश्वीररत्सया पार पडला. ह्ा 

कायवक्रमाच ेउद्घाटन करण्यासाठी डी. जी. रुपारेल महाववद्यालयातील मराठी ववभार्ाच ेमाजी 

ववद्याथी आवण सपु्रवसद्ध वदग्दशवक, नाटककार, पटकथालेखक आवण अवभनेता श्री. वप्रयदशवन 

जाधव ह ेप्रमखु पाहुण ेम्हणनू उपव्थत होते. 

कायवक्रमाच्या आरंभी मराठी-वाङ्मयमडंळाचा कायववाह आशतुोष रेवाळे ह्ाने मराठी-

वाङ्मयमडंळाच्या उपक्रमांसंबंधी मावहती वदली. रुपारेल महाववद्यालयात मराठी-

वाङ्मयमडंळातरे् दरवषी ्वरवचत काव्य्पधाव आयोवजत केली जाते. २०१६-२०१७ ह्ा 

शकै्षवणक वषावत आयोवजत करण्यात आलेल्या काव्य्पधेच्या ववजते्सयांना उद्घाटनाच्या 

कायवक्रमात वप्रयदशवन जाधव ह्ांच्या ह्ते पाररतोवषके दणे्यात आली. श्रावणी पाटील ह्ा 

ववद्यावथवनीने वप्रयदशवन जाधव ह्ांच्या कला-कारवकदीसंबंधी तयार केलेली ध्ववनवचिर्ीत ह्ा 

प्रसंर्ी दाखववण्यात आली. ह्ा कायवक्रमात मराठी वाङ्मय मडंळातील ववद्यार्थयाांच्या ‘सवहतौ’ 

ह्ा वनयतकावलकाच्या पवहल्या अकंाच े प्रमखु पाहुण्यांच्या ह्ते प्रकाशन केले रे्ले आवण 

त्सयाची ई-आवतृ्ती रुपारेल महाववद्यालयाच्या संकेत्थळावर उपलब्ध करून दणे्यात आली. 

‘सवहतौ’च्या प्रकाशनानंतर प्रमखु पाहणु ेवप्रयदशवन जाधव ह्ांनी ‘झर्मर्ाटापलीकडचे 

जर्’ ह्ा ववषयावर ववद्यार्थयाांशी संवाद साधला. कलाकार म्हणनू काम करत असताना त्सयांना 

आलेले चांर्ले-वाईट अनभुव त्सयांनी मांडले. ‘दरुून डोंर्र साजरे’ ह्ा म्हणीप्रमाण े वरवर 

वदसणाऱ्या प्रवसद्धीच्या वलयापाठी असलेली महेनत, कष्ट ह्ांववषयी ते ववद्यार्थयाांशी बोलले; 

आवण ्पधेच्या जर्ात ्वतःला वटकवताना, प्रवसद्धी वमळवताना ‘जर्ण ंववसरता कामा नये’, 

असेही ते म्हणाले. त्सयाचबरोबर रुपारेलच्या आठवणी, घडणीच्या काळातील त्सयांच े अनभुव 

ह्ांववषयीदखेील ते भरभरून बोलले. प्रश्नोत्तरांनंतर पाहुण्यांना ववद्यार्थयाांनी आणलेल्या भटेव्त ू

दऊेन, सवाांच े आभार माननू कायवक्रमाची सांर्ता करण्यात आली. सावनी र्ोर्टे ह्ा 

ववद्यावथवनीने सदर कायवक्रमाच े सिूसंचालन केले आवण अमतृा अरभावी ह्ा ववद्यावथवनीने 

आभार प्रदवशवत केले. 
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रुपारेल महाववद्यालयाच े भतूपवूव प्राचायव डॉ. प्रदीप कुलकणी, महाववद्यालयाच े उप-

प्राचायव डॉ. वदलीप म्के, उप-प्राचायव डॉ. नीता ताटके, मराठी-ववभार्प्रमखु प्रा. वैशाली 

जावळेकर, मराठी ववभार्ातील प्राध्यापक डॉ. अनघा मांडवकर, अन्य ववभार्ांतील प्राध्यापक 

आवण ववद्याथी ह्ांच्या उपव्थतीत सदर कायवक्रम संपन्न झाला.  

 

कायवक्रम दसुरा :  

‘कावळयांची शाळा’ : अवभवाचन  

 र्रुुवार वदनांक, १४ सप्टेंबर २०१७  रोजी डी. जी. रुपारेल महाववद्यालयातील २०१७-

२०१८ या शकै्षवणक वषावतील मराठी वाङ्मय मडंळाचा दसुरा कायवक्रम पार पडला. यंदाच्या 

प्रथमवषव कला शाखेच्या ववद्यार्थयाांनी हा कायवक्रम सादर केला. त्सयांच्या अभ्यासक्रमात 

समाववष्ट असलेल्या ववजय तेंडुलकर-वलवखत ‘कावळयांची शाळा’ ह्ा नाटकाच्या अध्ययनास 

परूक उपक्रम म्हणनू ववद्यार्थयाांनी सदर नाटकाच े अवभवाचन सादर केले. हा कायवक्रम 

महाववद्यालयातील २ (ववज्ञान) ह्ा वर्ावत दपुारी १२ ते २ या वेळेत आयोवजत करण्यात आला 

होता. 

 कायवक्रमाच्या सरुुवातीला ववजय तेंडुलकर व ‘कावळयांची शाळा’ ह्ांबद्दल 

उपव्थतांना मावहती सांर्ण्यात आली व त्सयानंतर अवभवाचनास सरुुवात झाली. ह्ा कायवक्रमास 

पे्रक्षकांचा भरघोस प्रवतसाद लाभला. अवभवाचनानंतर ववद्यार्थयाांनी ह्ा नाटकाववषयीच े त्सयांच े

आकलन मांडले व शवेटी सवाांच े आभार माननू या कायवक्रमाची सांर्ता झाली. मराठी 

ववभार्प्रमखु प्रा. वैशाली जावळेकर ह्ांच्या ह्ते र्लुाबपषु्प दऊेन प्रथमवषव कला शाखेच्या 

ववद्यार्थयाांना प्रोत्ससाहन दणे्यात आले. मराठी ववभार्ातील प्राध्यापक डॉ. अनघा मांडवकर, 

रुपारेल महाववद्यालयातील राज्यशास्त्र ववभार्ातील प्रा. प्राची र्डके ह्ादखेील ह्ा कायवक्रमास 

उपव्थत होत्सया.   

                                                                         संकलन -   अमतृा अरुण. 

                                                                                        आशतुोष रेवाळे. 

                                                                                        सावनी  र्ोर्टे.  
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