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काही �दवसांची तर गो� आह.े.

परत होतील गळाभेटी...

परत जुळतील नाती.. 

काळाला गरज आह.े. 

फ� सोबतीने झुंज दे�ाची...



       स�ह� �न�म��तवर सभोवतली घडणा�ा 

घटनांचा खुप �भाव पडत असतो. आज महामारी मुळे 

र�े �रकामे आहते, मैदान ओसाड पडले आहते, मं�दर, 

म��त बंद आहते, देश, रा�, �ज�ा सीमा बं�द� 

कर�ात आ�ा आहते.  इ�तहासात कधीच न 

पा�हलेले संकट आज मानव अनुभवत आह.े  अशा या 

संकटात ��ेक ��� या उदभवलेया प�र��तीशी 

झुंज देत आह,े लढा देत आह.े सव� लोक मग तो 

कामगार �क� वा उ�ोगपती असो, नोकरदार �क� वा 

गृ�हणी असो, �व�ाथ� �क� वा �श�क असो, गरीब 

�क� वा �ीमंत असो, तो संघष� करतो आह,े झुंज देत 

आह.े  डॉ�र,  प�रचा�रका,  पो�लस,  अ�धकारी 

�शासन आ�ण सव�सामा� नागरीक या झुंजेचे  नेतृ� 

करत आहते. याच झुंजेतुन नवीन यो�े ज�ाला 

येतील आ�ण नेहमी लोकांना �ेरणा देत राहतील.

ऑ�क� इ�डअन आ�ी �ा सव� कोरोना यो��ांना 

सलाम करत झुंज हा मराठी �वभाग ऑरा 2021 

वाचकांसाठी उपल� करत आहोत
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�ेहा : सर आमचा प�हला �� असा आह ेक�, तु�ाला 

पोलीस अ�धकारी का �ायचे होते ? 

�ी. गडदरेुसर : मला खूप आधीपासूनच पोलीस वद� 

व �ांची काम कर�ाची प�त याब�ल आकष�ण 

होतं. �ामुळे मी अगोदरपासूनच पोलीस बनव�ाचा 

�न�य केला होता. �ाच�माणे �ा समाजात आपण 

राहतो, लोकांसाठी काहीतरी कर�ाची अथा�तच या 

समाजाची सेवा कर�ाची भावना होती. �ामुळे मी ह े

�े� �नवडले

��या : खुपच छान 

सर, अथा�तच आपण 

या समाजाची 

देणेकरी आहोत. सर, 

माझा पुढचा �� होता क�, आपण नोकरीवरील 

आपले सवा�त मोठे अपयश काय मानताआ�ण �ातून 

आपण कसे �शकलात ?

�ी. गडदरेू सर :  मा�ा सग�ात मो�ा 

अपयशाब�ल बोलायला गेलो तर, एक �संग मला 

सांगावासा वाटतो. जमा माझी भरती पु�ात झाली 

होती, �ावेळची ही गो�.तीन मुलं कॅनल म�े बुडत 

होती, �ांना वाचव�ासाठी मी कशाचा �वचार न 

करता वद�वरच पा�ात उडी घेतली. �ामधून मी 

दोन मुलांना सुख�प बाहरे काढलं, पण एक मुलगा 

जो आधी बुडाला होता, �ाला पा�ातून बाहरे 

काढून खां�ावर टाकून पळत दवाखा�ात घेऊन 

गेलो. पण दवाखा�ात जाताच समजले क� पाच 

�म�नट े उशीर झा�ाने �ाचा मृ�ू झाला होता. 

�ाला आणखी थोडावेळ आधी आणले असते तर 

कदा�चत तो वाचला असता. हीच गो� माझे सवा�त 

मोठे अपयश आह ेअसं मला वाटतं.

आकाश : सर,तु�ी �तःचा जीव धो�ात घालून 

�ांचा जीव वाचला �ाब�ल मला तुमचा आदर 

वाटतो. सर, ह े खूप 

�ह�तीचे काम केले 

आह े तु�ी. तर सर 

माझा पुढचा �� 

असा होता क�, नोकरी �न�म� सव� नाग�रकांची समान 

वागणूक �मळव�ासाठी आपण कोणती रणनीती 

वापरतात ? 

�ी. गडदरेू सर : तसं पाहायला गेलं तर आपण 

लोकशाही म�े जगत आहोत. मी मा�ा परीने 

सग�ांना समान वागणूक देणे,�ां�ाशी सौज�ाने 

वागणे, सवा�त आधी �ांची अडचण समजून घेणे व 

�ानुसार �ांना समजव�ाचा �य� करतो.

�न�कता : अगदी छान सर, माझा पुढील �� असा 

होता क�, या को�वड काळात लोक आपले उ�� 

“स�ा�ा या कोरोना काळात घरात बसलेलं बर,ं असं आप�ाला वाटतं पण 

आप�ासाठी काम करणार े तसेच बे�श� लोकांना �श� लावणा�ाच काय ? 

अथा�तच ‘को�वडवॉरीअस�' �ी. आनंद गडदरुसेर ह े पोलीस आहते व स�ा�ा 

प�र��तीत ते आघाडीचे काय�कत� �णून काय�रत आहते”

मुलाखतकार : �ेहा �श�दे, ��या कानडे, आकाश धनशे�ी, �न�कता ग�, ऋतुजा घोडकेू

मुलाखत... कोरोना यो�ासोबत....
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�मळव�ाचे साधन गमावत आहते, याचा प�रणाम 

गु��ां�ा वाढीवर झाला आह ेका ?

�ी. गडदरेू सर : स�ा तरी गु��ां�ा म�े वाढ 

झालेली नाही, कारण लॉकडाउन अस�ाने कुणाला 

बाहरे जाता येत नाहीये. आधीचे भरपूर �माणात गंभीर 

गु� े घडायचे �ाचे �माण कमी झाले आह.े पण 

लॉकडाऊन संप�ानंतर मा� गु��ात वाढ हो�ाची 

श�ता आह,े कारण या काळात खूप लोकांनी 

रोजगार गमावले आह.े �ामुळे कदा�चत गु��ांचे 

�माण वाढू शकेल.

ऋतुजा : सर, या कठीण प�र��तीत आपण कुटुबं 

आ�ण काय� यां�ात कसे सामना करता ?

�ी. गडदरेू सर : मी कुटुबं आ�ण काय� या गो�ी 

वेग�ा ठेव�ा आहते. �णजेच कामावर 

अस�ावर, मी �नय�मतपणे मा� लावणे, 

सॅ�नटायझर ने हात धुणे व सोशल �ड��ंस�ग पालन 

अगदी काटकेोरपणे करतो. �ा�माणे घरी ही मी 

काळजी घेतो. �ुटी संपवून घरी गे�ावर मी 

��तेचे पालन �नय�मतपणे करतो.

�ेहा : अगदी सर ! या कठीण काळात काळजी 

घे�ाची खूप गरज आह.े सर, या साथी�ा 

प�र��तीत आपण आघाडीचे काय�कत� �णून, 

यं�णेने आपली आ�ण आप�ा कुटुबंाची कोणती 

जबाबदारी घेतली आह ेका? 

�ी.गडदरेू सर : या काळात पो�लस आ�ण डॉ�र ह े

तर ��लाइन काय�कत� आहते. �ामुळे शासनाने व 

व�र� अ�धकारी आ�ाला वेळोवेळी सूचना करतात. 

तसेच आम�ासाठी लसीची सु�वधा केली 

�ाच�माणे पो�लसांना काही अडचण येऊ नये �णून 

पो�लस मु�ालयात तफ�  पेशं�सना बेड उपल� 

क�न �दले जाते आमची वेळोवेळी चौकशीही 

करतात.

ू��या : तर, आपण पुढ�ा ��ाकडे वळया. सर, 

स���ती पाहता तु�ी कत��ा�ा वेळी आपण 

�तःला कसे �वृ� ठेवता ?  

�ी. गडदरेू सर : स�ाची ��ती पाहता, सव� 

�कारची काळजी घेणे आव�क आह.े आमचे खूप 

अ�धकारी पॉ�झ�टव झाले तरी आ�ी खचून गेलो 

नाही. ह ेसंकट कधीनाकधी ठरणारच आह ेतोपय�त 

आपण आपले काय� काळजी घेऊन पार पाडले 

पा�हजे.  मी अशीच भावना ठेवतो.

आकाश : होय सर! याकाळात खचून न जाता, 

सकारा�क ���कोन बाळगला पा�हजे. सर, काही 

लोक अ�ाप कोरोना संबं�धत �नयम आ�ण काय�ाचे 

पालन करीत नाहीत, आपण �ावर कसे काय� 

करतात ? 

�ी. गडदरेू सर : अजूनही काही लोक सं�मात आहते, 

कोरोना ब�ल भीती न बाळगता ते घराबाहरे 

�बनधा� �फरत आहते. पण �ांना याची बाधा 

झाली आह े�ांना या प�र��तीची जाणीव आह.े तर 

अशा लोकांना �णजेच जे �नयम पाळत नाहीत �ांना 

शासना�ा �नयमा�माणे दंड आकारला जातो �ांना 

समजावूनही सांग�ात येते.

�न�कता : सर, प�र��ती सामा� के�ा होईल ? 

आपण स�ा�ा जीवनशैली ब�ल काय �वचार 

करता ?  

ू ू�ी. गडदरेू सर : कोरोना हळहळ आटो�ात येईल 

पण �ाला थोडा कालावधी लागेल. तोपय�त सव� 

जण काळजी घेत रा�हले पा�हजे तरच आपण यातून 

वाचू शकतो. पण प�हला लाटमे�े जसे लोक 
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काळजी घेत होते आता तसे �� �दसत नाही. लोक 

�नयम पाळ�ाकडे दलु�� करत आहते. जोपय�त 

आपण कोरोना ला नाही हरवत तोपय�त आप�ाला ह े

�ू नॉम�ल �ीकारावे लागेल आ�ण काळजी घेत 

रा�हली पा�हजे.

ऋतुजा : सर, आपण पो�लस अ�धकारी �णून आपण 

�ा प�र��तीत शांत आ�ण संक�लत रा�हला �ा 

एका अ�ंत �ासदायक प�र��तीचे वण�न क� 

शकाल ?

�ी. गडदरेू सर : हो अशी घटना घडली होती. �ावेळी 

�शासनाने आम�ा शेतावर कारवाई केली होती 

�ामुळे मी �तः पोलीस अजून काही क� शकलो 

नाही. ते�ा मला शांततेने राहावे लागले. 

�ेहा : सर, एक पोलीस अ�धकारी �णून, आप�ा 

मजेदार आ�ण सवा�त आवड�ा आठवणीने पैक� 

आठवण सांगाल का ? 

�ी. गडदरेू सर : पो�लसां�ा आयु�ाम�े ��ेन�गचा 

काळ हा खूप मजेदार असतो. ते�ा अनेक ओळखी 

होतात तसेच �श� लावली जाते, मैदानावरील 

मजाम�ी खूप आनंददायी काळ असतो तो. �ानंतर 

एकदा पो���ग झालं क� जबाबदारी येते.

��या : अगदी सर! ��ेन�गचा कंटाळा न करता तु�ी 

�ाचा आनंद बोलला ते ऐकून छान वाटले. सर, 

आपण पो�लस अ�धकारी �णून पा�हलेली सवा�त 

वाईट गो� कोणती होती ? 

�ी. गडदरेू सर : होय ! एकदा कारवाई करताना एका 

माणसाला लवकर मदत �मळत न�ती, तो खूप 

�ासला व दवाखा�ापय�त जाता जाता �ाचा मृ�ू 

झाला.  ही मी पा�हलेली सवा�त वाईट गो� वाटते.

आकाश : सर, अशी कोणती घटना आह े�जथे आपण 

एखा�ा अटक करावी क� �ांना सोडन �ावे ह ेआपण ू

ठरवू शकत नाही ? 

�ी. गडदरेू सर : काही वेळेस अशा घटना घडतात, 

�ाम�े गु�गेाराचा नाईलाज असतो. ते�ा असा 

अनुभव अनेकदा येतो. �णजेच एकदा एका ���ने 

ूउपासमारी, बेरोजगार पणा याला कंटाळन मुलांना 

घेऊन आ�ह�ा कर�ाची घटना घडली होती, �ा 

वेळी असे अनुभव येतात.

�न�कता : सर, आमचा शेवटचा ��, भावी त�ण 

�पढीला �णजेच आ�ा इं�जनीअस�ना काय संदेश 

�ाल ? 

�ी. गडदरेू सर : तु�ी सव�जण तर इं�ज�नयस� आहात 

देशाला घडवणार,े तर मला एक सांगू वाटतं क�, खूप 

�शका �गती करा पण �ाच �माणे आप�ा देशाला 

घडवा. खूप �शकून परदेशात जाणे वगैर ेठीक आह,े 

पण येथेच रा�न आप�ा देशाला �गती�ा 

�शखरावर �ावे. आपला देशाला �गत करा, एवढेच 

माझे सांगणे . . . . .  ध�वाद !!!

03

.... मुलाखत... कोरोना यो�ासोबत....



Scan / Click on QR Code
to listen the article on

ANNUAL COLLEGE MAGAZINE

 कॉलेज�ा दसु�ा वषा�त असताना एका 

�म�ाचा वाढ�दवस होता. �ाने तो जरा वेग�ा 

प�तीने करायचा ठरवला.  कॉलेज�ा मागेच 

असले�ा एका अनाथ आ�मात आ�ी गेलो होतो. 

�तथ�ा लहान मुलांना वडापाव आ�ण एक छोटी भेट 

�णून पेन देऊन आ�ी वाढ�दवस साजरा केला. ते�ा 

�तथ�ा मुलांना झालेला आनंद पा�न खूप बर ंवाटलं 

आ�ण �ाच वेळी �ांची अव�ा पा�न वाईट ही 

वाटलं. 

 आमची गाडी, आमच े मोबाईल या सा�ा 

सा�ा गो��चं �ांना खूप अपु� वाटत होतं. �ा गो�ी 

आ�ाला अगदी सहज उपल� होत हो�ा �ा �ांना 

लवकर बघायला देखील �मळत नसत.  ते�ाच 

आपण या मुलांसाठी काहीतरी केलं पा�हजे ही 

जाणीव झाली.

 मुळेगाव मध�ा अनाथ आ�मातून मी 

सु�वात केली. तेथील मुलांना एकदा एक वेळचे 

जेवण घेऊन गेलो. एकाच भेटीत �तथ�ा मुलांचा 

लळा लागला. आ�मा�ा फेया� वाढ�ा. जे�ा 

जमेल ते�ा मुलांसाठी खाऊ �क� वा शालेय सा�ह� 

घेऊन जाऊ लागलो. 

        नंतर बाहरे �फरताना अस ं जाणवल ं क� फ� 

अनाथ मुलेच नाही तर समाजात असे अनेक लोक 

आहते �ांना मदतीची गरज आह.े मं�दरा बाहरे 

बसणार े गरजू,  फूटपाथ वर लहान झोपडी म�े 

राहणारी कुटुबंं, पोटापुरते मागून खाणाया� अपंग, अंध 

��� असे �कतीतरी घटक आहते �ां�ा कडे 

आपले दलु�� होत असते. या सवा�साठीच काहीतरी 

करावे असे वाटले. 

 सु�वात काही अ�दाना�ा उप�मांनी 

झाली.  �ांचे हाल बघून खूप वाईट वाटायचे, 

�ां�ाब�ल सहानुभूती वाटायची.  आ�ण �ांना 

�मळाले�ा थो�ा�ा मदतीने �ांना झालेला 

आनंद बघून खूप समाधान ही वाटायचे आ�ण अजून 

असे काम करायचा उ�ाह यायचा. आता आयु�भर 

अशा ���साठी काही ना काही करत राहायचे अशी 

भावना �नमा�ण झाली. आ�ण या भावनेतूनच ए. आर. 

फाऊंडेशन (अ�नकेत राठोड) ची �ापना झाली. 

        अशातच कोरोना चा काळ आला. जगाच े एका 

अ�� श�ूबरोबर जणू यु�च चालू झालं.  रोज 

“ समाजातील गरजू गरीब अनाथांसाठी काहीतरी करावे या 

भावनेने �ापना झाली, ती AR फाउंडेशनची या�ा मा�मातून 

कोरोना काळात अनेक गरजूंना मदत झाली आ�ण असे ते काम 

�चरतंर सु� राहील आ�ण AR फाउंडेशन माफ� त अनेकांना मदत 

होईल. शेवटी समाजात�ा साम��वान घटकांनी समाजातील 

दबु�ल घटकांची मदत केली तरच समाज सुखी आ�ण एकसंध 

राहील”

     "सामा�जक बांधीलक� जपणारे �व�ाथ�"

अ�नकेत राठोड
T.E. (CIVIL)
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वत�मानप�ात�ा भयावह बात�ा वाचून खूप �ास 

�ायचा. लोकांचे होणार ेहाल बघवत न�ते. �ामुळे 

बाहरे आजाराचा धोका आह ेयाची जाणीव असताना 

देखील गरजूंची मदत करायचं ठरवलं. 

 2 1  �दवसां�ा कडक लॉकडाऊन म� े

देखील ए. आर. फाऊंडेशन कडन रोज गरजूंना अ� ू

पुरवलं जात होतं. हॉ��टल मधील पेशंट असतील 

�क� वा �ांचे नातेवाईक यांना मी �तः हॉ��टल 

म�े जाऊन अ� पुरवत होतो. श� �तथे श� 

�ततक� मदत करायचा �य� केला. 

 महापा�लके माफ� त अगदी को�वड ��ांना 

ू ूदेखील अ� आ�ण गरजे�ा व�ु पुरव�ा. हळ हळ 

कोरोनाचा जोर ओसरला पण काया�चा ओघ तसाच 

चालू रा�हला. �नवारा नसले�ा लोकांना चादरी, 

कप�ांपासून ते गरीब लोकांना धा� पय�त सव� 

�कारची मदत करत रा�हलो. कारण अशा गंभीर 

प�र���त म�े आपण जरी आप�ा कुटुबंा�ा 

सहवासात सुर��त असलो तरी काही लोकां�ा अ�, 

व�, �नवारा यांसार�ा मूलभूत गरजा पूण� होत 

न��ा. 

        अशातच पु�ा कोरोनाची दसुरी लाट आली 

आ�ण हातावर पोट असणाया� लोकांचे पु�ा हाल सु� 

झाले. या काळात देखील ए. आर. फाऊंडेशनचे काय� 

अ�वरत चालू आह.े आ�ण ते असेच पुढे सु� राहील 

अशी आशा आह.े या काया�त आई, वडील व �म� यांचे 

खूप मोठे योगदान आह.े �णेल ते�ा �णेल �तथं 

कामासाठी हजर राहणार े �म� होते �ामुळे बया�च 

लोकांपय�त पोहोच�ास मदत झाली. तसेच ऑ�क� ड 

कॉलेज ने देखील अशा कामांसाठी नेहमीच �ो�ाहन 

�दले. 

 मा�ा काया�चा कुठलाही गवगवा मला 

करायचा नाही. या लेखन �पंचामागील हतुे एकच 

आह े क� आणखी काही सधन,  स�म लोकांनी 

यापासून �े�रत होऊन श� �ा �कारची मदत गरजू 

लोकांना करावी. शेवटी समाजात�ा साम��वान 

घटकांनी समाजातील दबु�ल घटकांची मदत केली 

तरच समाज सुखी आ�ण एकसंध होईल. आ�ण या 

कठीण काळात आप�ाला याचीच सवा�त जा� 

गरज आह.े
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 दरवेळेस माणसाला यश �मळेल असं नाही... 

कधी कधी पराभवांचं चाटणं पण �ाला �ावं 

लागतं! �णूनच पराभवांनाही मह� आह!े 

"मरा�ांचा पराभव झाला तो लढाई हर�ामुळं !! 

पण ते लढाई तरी का हरले हा �� �श�कच राहतो. 

याला माझं उ�र काहीसं असं आह े= *ददु�वानं* ! 

 अगदी अशा�ीय वाटणार ंअसं ह ेकारण ! 

कदा�चत ता��ककही न वाटणार ं ! आज�ा 

चं��वासा�ा २१ �ा काळात दैव-योग-�नयती 

नशीब-भा�-राशी या आ�ण ई. गो�ी माणसं मानणार ं

नाही ह े न समज�ाइतका मी अन�भ� नाही. पण 

तरीही मी �णतो क�, आ�ी लढाई हरलो �ा 

ददु�वानं ! पण ददु�व हचे खर ंकारण. आनंदीबाई �णते 

तेच खर ंक�,

दलु�क�क ददु�वानं होतो....

     �ां�ा न�शबी आप�ाच देशबांधवांकडन ू

अवहलेना आली, अशा सा�ा �ात-अ�ात 

�ातं�वीरांना हा कृत�तेचा अ�ू... धे�ा�ा �ुव 

(ताया�चा) वेध घेऊन थोरले छ�पती �शवाजी 

महाराजांनी मराठी रा�ाची ही डौलदार नौका 

�नयती�ा अथांग सागरात �थम लोढली. बाळाजी 

�व�नाथापासून एकापे�ा एक कुशल हातांनी या 

नौकेचे सुकाणू सांभाळले होते .नौकेचा �वास ई��त 

�दशेने चालू होता .काही काळ तर या नौकेने �वशाल 

अशा अथांग सागरावर आपले अ�धरा� �ापन 

के�ाचा भास होत होता. पण पौ�ण�मेनंतर अमाव�ा 

येणे हा सृ�ीचा �म आह,े �ाच�माणे नौके�ा 

मागा�त �वशाल खडक मधूनच डोकावू लागले. ह ेशु� 

खडक कधी भीती उ�� करत, तर कधी अडथळे !

 कधी या सा�ा�ाचा �व�ासघात कर�ाचे 

पाही, तर कधी संघषा�ची परी�ा घेई. मग, पुढे या 

ू�वषयावर सागरात आ�ाळ�व�ाळ लाटा उठ 

लाग�ा. याच वेळी सागरा�ा शांत लाटांतही 

चल�बचल सु� जाहली. माग� अ�� जाहला. नौका 

"�ा" खडकावर आपटून तुटले क� काय, याची शंका 

जाण�ांना अ�� क� लागली. या वेळी सुकाणू 

होते. ते केवळ "दसु�ा बाजीराव पेश�ां�ा" हातांत 

�ा हातामागे साम�� होते पाच �प�ांचे. पण, याच 

वेळी �नयतीने या मं�ातले साम�� काढून घेतले व 

“��ेक वेळी माणसाला यश �मळेलच असे नाही कधीकधी 

आयु�ाम�े �ाला अपयशही पचवावे लागतं, आज�ा 

एक�वसा�ा शतकाम�े सु�ा देवधम� , रा�श, भा�, नशीब 

�नयती अशा �कार�ा गो�ी �ा लोकांना मा�हत असते खोटा 

आह,े तरीही �व�ास ठेवला जातो आ�ण अपयश आलं क� 

�णतो ददु�वाने झालं”.

दलु��कक ददु�वानं होतो

रा�ल आंबेवाले
B.E. (MECH)
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आप�ा मं�ावेगळया जाहले�ा दबु�ा हाताने 

बाजीराव नौकेचे सुकाणू शेवट�ा �ासापय�त 

सांभाळ�ाचा आटोकाट �य� क� लागला. आ�ण 

�ा �य�ांचाच जीवनपट आज मी उलगडणार आह े

अथा�त शेवट�ा बाजीराव पेश�ांचा ! �ा�ा 

कारक�द�त मराठी रा� नामशेष झालं, आ�ण 

�ा�ाब�ल पळपुटा एवढचं �वशेषण मराठी मनात 

आह,े अशी ही ��� ! या कथेची अखेर होते ते�ा 

इ.स. १८१८ चं वष� अध� संपलेलं असतं. 

 �ूलमानानं �ह�द�ुान�ा आ�ण �वशेष 

क�न महारा�ा�ा जीवनातील एक पव� �तथं संपतं. 

सव� अथा�नं. सामा�जक, राजक�य, सां�ृ�तक आ�ण 

धा�म�क इ�ादी. 

         यशवंतराव होळकरां�ा कार�कद�त वसईचा 

तह जाहला आ�ण पारतं�ा�ा अंधाराची �क� �चत 

झाकोळ �वचारवंतांना �ा काळातही जाणवली. ती 

सावट �ंबकज�ची कारक�द�त अ�धकच गडद 

जाहली. यशवंतरावाचे समथ� सै�नक� हात आ�ण 

�ंबकज�ची सव�कष मुस�े�गरी कुठं तरी �थटी पडली. 

�णून मग पुढं सरसावला तो शेवटचा पेशवा. 

 हात दबुळे तशी �ोतही दबुळी. पण �ा 

सवा��न होतं ते �ाचं दबुळं नशीब ! �ोत �वझली 

आ�ण पारतं�ाचा घनदाट अंधार सु� जाहला. हा जो 

शेवटचा �य� जाहला �ाचं प�रपूण� �च�ण मी 

याम�े समा�व� कर�ाचा �य� केला आह.े आशा 

करतो क�, ह े कथानक आप�ाला �ाकाळातील 

वा��वक ��ती समज�ास मदतनीस ठरले .

।। पांढर ंआभाळ ।।

 जनमानसांत बाजीरावांचं ���म� मी 

�च�ण के�ापे�ा फार वेगळं आह,े याची मला 

जाणीव आह.े "जनमानसांत" असं मी मु�ाम �णतो. 

"इ�तहासात" असं मी �णत नाही. तरीही या 

आ�कथनासाठी मी हाच नायक �नवडला. 

 अगदी हतुेत: याचं एक आ�ण अगदी उघड 

कारण असं क�, कुणी काहीही ��लं तरी �ा 

काळचा तो ���चं नायक होता. जे काही ना� �ा 

दोन वषा��ा काळात महारा�ा�ा रगंमंचावर घडलं 

�ाचा सू�धार आ�ण  नायक बाजीरावचं होता .

 अगदी अखेर�ा �णापय�त �ा�ा हातात 

एवढी स�ा होती; पेशवा श�ात एवढी जाद ूहोती 

क�, मराठी रा�ाची इ�त�ी क�न तो वनवास न 

प�रता पु�ा द��णेचं पठार र�ानं �भजणं अश� 

न�तं. सामा� �जेची ससेहोलपट पु�ा होणं अश� 

न�तं. �ाची अखेर काय �णोनी जाहली असती, हा 

एक वादाचा �वषय होऊ शकेल. पण बाजीराव हा �ा 

काळात ��� नायका�ाचं भू�मकेत वावरत होता 

याब�ल मला य��� �चतही शंका नाही.

 पण जे जाहलं ढोबळ कारण. नायक हा 

नेहमीचा तथाक�थत उदा� असावा हचे मुळी मला 

मा� नाही. तसचं पा�हलं तर मूलतः कुणीचं उदा� 

नसतो. कुणी नीच नसतो. अरsेs, ह े तर सार े �म 

पाहणा�ा�ा ��ीचे असतात. स�णु आ�ण दगुु�ण 

यांचं वा�� इतकं �नकट असतं; पर�रांत इतकं 

�मसळलेलं असतं, क� �ांपैक� एकाचचं ढोल 

बडवणं ही वा�मयीन ढ�गबाजी आह.े असं मी मानतो. 

अखेर माणूस हा माणूसचं असतो. 

 �ाचं दश�न कलाकृतीत होत आह ेक� नाही 

हा खरा ��. शौया�नं आ�ण उदा�तेनं �दपून जातानाही 

मला कुठंतरी �भ�ता आ�ण नीचता जाणवत असते; 

आ�ण �भ�ता व नीचता समोर �दसत असतानाही 
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�ातील शौय� आ�ण उदा�ता मा�ासमोर उभी राहते. 

�णून मला कुणावर छाप मारता येत नाही, कुणाला 

अ�ृ� समजता येत नाही.

 बाजीराव पेशवा तसा माणूसही आह.े या दोन 

पातळ�वर तो जगला. �ा जीवना�ा ल�णरषेा 

न��ा. �ात सर�मसळ होती. तो �ा काळाचा 

�भाव होता. पेश�ांचं आ�ण माणसाचं असं ह े

एक��त जीवन मी याम�े मांडल आह.े अं�तम 

ल�ाची �ाला झालेली जाणीव, �ाचे �य� आ�ण 

��� लढा �च�ारतानाच �ा काळातील सामा�जक 

-  राजक�य आ�ण धा�म�क जीवनातही डोकावून 

पाह�ाचा मी �य� केला आह.े तो �कतपत साधला 

आह ेह ेतु�ी सांगायचं आह.े

 पण शेवटचा बाजीराव ही एक मा�ासाठी 

सम�ाच बनलेली आह.े सम�ा अ�ासाठी क�, 

�ा�ा जीवनावर इं�जी आ�ण मराठी असं �वपुल 

वा�गमय उपल� आह.े अग�णत प�,  ख�लते, 

इ�तहास, तवारीखा, बखरी, च�र�ं, नाटकं आ�ण 

कादंब�ासु�ा �ां�ा जोडीला, �ा�ाब�लची 

जबरद� पूव� �ह सु�ा... काही जाणता काही 

अजाणता तयार झालेले ! पण इतकं असूनही �ात 

मला खराखुरा बाजीराव सापडला नाही ही माझी 

अडचण आह.े 

 �ण े बाजीराव बोल�ात फारच वाकबगार 

होता. �कतीही बोलला तरी ऐकणाया�ला अखेरीस 

�ा�ा अंतम�नाचा प�ा लागत नसे. �जतका तो 

अ�धक बोले �ततकं �ाचं मनोगत अ�धकच अ�ा� 

राहत. खु� �ा�ा च�र�ाब�लही असचं जाहलं आह.े 

�जतकं उपल� वा�गमय जा� �ततकं 

�ा�ाब�ल उपल� मा�हती कमी अशी ही सम�ा 

आह.े

 वरवर पाहता ह े�वधान �वरोधाभास सारखं 

वाटले. पण बाजीरावाचा वर उ�े�खले�ा दो�ी 

पातळ�वर मी जे�ा अ�ास क� लागलो ते�ा 

मा�ा �ानात आलं. या अ�ासातले काही ट�ेचं 

उलगडन सांगतो �णजे मा�ा �वधानातील आशय ू

�� होईल.

 बाजीरावाचं च�र� सा�ह� दोन �कार े

उपल� आहते. एक साधन �ंथ आ�ण दसुरा सा� 

�ंथ (�स� �ंथ). पैक�, �स��ंथ ह ेसाधन �ंथातील 

मा�हती�ा आधार े �ल�हलेले, परतुं लेखकाचा 

आवडी �नवडीचं ��त�ब�ब �ात पडलेलं असतं. 

�ामुळे �ाचं �ान गौण असतं. फार फार तर �ा 

�ंथा�ा लेखकाचं ते मत एवढंच �ाला मह� देता 

येतं.�ात�ा �वधानांना साधन �ंथांत आधार 

अस�ा�शवाय मह� देता येत नाही. साधन�ंथ मा� 

खया� ऐ�तहा�सक मा�हतीनं भरलेलं असतं ! आ�ण हो... 

�ात दोन पोटभेद सु�ा आहते. एक एत�े�शयांनी 

�ल�हलेले आ�ण दसुर ेपरक�यांनी, �वशेषतः इं�जांनी 

�ल�हलेले. या साधन�ंथातून बाजीरावा�ा 

���म�ाचा मागोवा घेतला तर �ा�ा जीवनावर 

काही �काश पड पड शकतो. बखर�बाबत जाता ू ू

जाता एक उ�ेख क�न ठेवतो, या पेश�ां�ा 

संबंधात जवळ जवळ सव�च बखरी या �स��ंथात 

मोडतात.

 पण साधन �ंथांचं ��प आ�ण �ां�ा 

मया�दा या नीट समजून घेत�ा नाहीत तर ह े�ंथही 

कधीकधी भलतीच कडे नेऊन सोडतात. ह ेअवधान न 

ठेवलं तर काय अनथ� घड शकतात याचं ��ुत�ा ू

नायकाकडन वेगळं उदाहरण कदा�चत शोधूनही ू
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सापडणार नाही. त�ालीन लेखकांनी �ल�हलेली 

प�ं-�हशेब वगैर े पण कागदप�ं साधन�ंधात 

मोडतात. बाजीरावाला रोज पाहणा�ा �ा�ाशी 

बोलणा�ा �ा�ा राजक�य आ�ण वैय��क 

जीवनात भाग घेणा�ा अशा ���चं �लखाण ह े

बाजीरावा�ा संबंधात वरवर पाहता फार मौ�लक 

आ�ण साधार असणार असं वाटतं. �णून तसं एखादं 

प� सापडलं क� सामा� माणूस लगेच �ावर आपली 

क�नेची इमारत बांधून टाकतो. आ�ण खरी फसगत 

होते ती इथचं.

 अपुर ं �ान ह े घातक असतं याचा इथचं 

अनुभव येतो. आतापय�त�ा साधन�ंथातील मी 

केले�ा अ�ासातून...

 बाजीरावाचे अनेक दोष ल�ात घेता मला 

असं �णावसं वाटतं क�, ”तो साव�ज�नक आयु�ात 

अगदी ददु�वी होता. कोण�ाही पेश�ा�ा कपाळी 

आली नसेल अशी हटेाळणी अशी अवहलेना 

बालपणीच सा�ा कपाळीत आली.

 बु�ीकुशल नाना फडणीस आ�ण �ाचं 

मुस�ी मंडळ यां�ा ब�ल बाजीरावानं जी �ेषबु�ी 

�ीकारली. �ाब�ल �ाचा �नषेध करावा तेवढा 

थोडाच आह े;पण �ा�ाबरोबर हहेी ल�ात ठेवलं 

पा�हजे, क� राजक�य ��ीने अ�ंत द�ुषत झाले�ा 

वातावरणात रा� कर�ाचा दभुा�� बाजीरावा�ा 

वा�ाला आलं होतं.आप�ा तीथ��पां�ा श�ूंब�ल 

कृत�ता बाळगावी अशी �ांची वागणूक ही न�ती. 

या ���कोनातून पा�हलं तर जु�ा मु��यांना वा 

सरदारांना बाजीरावानं का दरू केलं आ�ण �ंबकजी 

ड�गळे व बापू गोखले या नवीन लोकांना �ानं का 

आपलंसं केलं ते ल�ात येतं.गोखले काय �क� वा 

ड�गळे काय ह े �पढीजात सरदार न�ते ह ेखर,ं पण 

�नदान ते आप�ा ध�ाशी तरी एक�न� होते.

 छ�पती �शवाजी महाराज आ�ण सु�वातीचे 

पेशवे यां�ा परा�म आतून �नमा�ण झालेलं ह ेमराठी 

रा� बाजीरावानं घालवलं असा एक साव���क 

गैरसमज आह.े

 एकेकाळी वैभवा�ा �शखरावर असलेलं 

घराणं जे�ा धुळीला �मळतं ते�ा �ात�ा 

शेवट�ा वंशजा�ा कपाळावर हात काळा �श�ा 

नेहमीच बसतो. खर ं पा�हलं तर बाजीरावा�ा 

�कतीतरी अगोदर मराठी रा�ाची �वनाशाकडे 

वाटचाल सु� झाली आ�ण कुणीही कमतीचा 

दरू��ीचा, साम��वान, परा�मी आ�ण मु��े�गरीत 

�ा�व� असणारा दसुरा माणूस जरी �ावेळी पेशवा 

�णून गादीवर आला असता तरी �ाचा होणारा 

�वनाश थांबवणं अश� होतं. कारण- �ावेळेस ची 

झालेली �वनाशाची वाताहत सामा�जक तसेच 

राजक�य अ��रता आपांपसात मधील आंत�रक �ेष 

सूडबु�ी, बंडखोरपणा, वचनब�ता इ�ादी घटनेचा 

एकाच वेळी रा�ात होणारा आघात हा �ा 

रा�ासाठी भयंकर �लयकारी ठ� शकतो व झाला 

देखील !

         बाजीराव गादीवर आला आ�ण एकेक गो�ी 

अशा घड लाग�ा क�,��ेक घटनेनं �वनाशाचा माग� ू

अ�धक जवळचं आण�ाचा �य� केला, कालांतराने 

मराठी रा�ाचा �भाव �न�ेज होऊ लागला.आ�ण 

अशाच गो�ीचा फायदा �ा संधीसाधु फ�र�ंांनी 

घेतला. �ापारा�ा बा��पाव�न ��ेक 

सा�ा�ा�ा राजक�य तसेच सामा�जक 

अंतरगंापय�तचा मागोवा �ांनी घेतला व शेवटी 
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आप�ा चुळबुळणा�ा हातांनी तो काबीज 

कर�ाचे हातखंडे सु� केली. आ�ण शेवटी तो 

कु��स� "वसईचा तह" झाला. �ानंतर अंधारात 

चाचपडावं अशी बाजीरावाची ��ती जाहली. इं�जी 

स�ेनं आपली वटवृ�ाची पाळंमुळं खोल संपूण� 

भारतभर �जवली. �ां�ा स�ेचा वृ� पाहता पाहता 

फोफावला. इ.स. १८१८ म�े बाजीरावानं गेलेली स�ा 

ूपरत �मळवायचा �य� केला ते�ा �ाला कळन 

चुकलं क�, श�ू अ�ंत जबरद� आह.े लढाई 

हर�ातच जमा आह.े”

        आता पुढे काय? बाजीरावाचा तर अ�लं शोध 

�ायचायं, तर मग पुढे काय करावे ?

बाजीरावांब�लची माझी सम�ा कशी अवघड बनत 

गेली ह े इथपय�त मी केले�ा �ववेचनाव�न 

वाचकां�ा ल�ात आलंच असेल. मूळची अ�लं 

ऐ�तहा�सक साधनं मला काही कारणांमुळे सर 

सव�थैव �व�सनीय वाटनेात. �णून मी �ांना फारसं 

मह� �दलं नाही. अनेक �स� �ंथात�ा 

दरूा�हासाठी ते ता� ठरवले. 

 इं�जी �ंथ श�ूचे �णून ते मी �ी �च�क�ेनं 

ूचाळन बाजूला सारले. पण तरीही एका �ठकाणी मी 

अडलो. बाजीरावाब�लचे जे मत स�ा �च�लत 

आहते �ाचा मग उगम तरी कोणता? बरचे इं�जी �ंथ 

नंतर उपल� झाले. ए�लफ��नचे कागद तर अगदी 

अलीकडे �का�शत होत आह.े तरीही जनमानसांत ही 

�वकृत ��तमा कशी �ढ झाली याचा मी शोध 

घे�ाचा �य� केला.

 बाजीरावाब�ल आ�ी वेगळीच ��तमा 

मनात बाळगावी �णून इं�जांनी जी इ�तहासात 

रदबदली केली जे असामा� �य� केले �ांतून 

अगदी आपाततः दोन गो�ी पुढं आ�ा : खेळाड वृ�ी. ू

या स�णुाचे ढोल आम�ा कानीकपाळी एक सारखे 

बडव�ात आले. पराभव हसतमुखानं �ीकारावा, ह े

थोड�ात खेळाड वृ�ीचं सार ंआह.े अशी खेळाड वृ�ी ू ू

असणं ह े सुसं�ृतपणाचं ल�ण आह;े असं मानलं 

जाऊ लागलं. 

 इं�जी �वजयानं भा�न जाऊन आ�ी �ा 

अनेक पा��मा� अ�ा�-क��ा क�ना उचल�ा 

�ांपैक� ही एक. या गोळीची गुंगी माणसाला चढली 

क� पराभव सुस� होतो. जे�ाब�ल आकस �नमा�ण 

होत नाही. फार तर, आपण �ज�कावं �णून एक �नरोगी 

�धा� �नमा�ण होते असं �णतात.

 समु�ात �ह�दोळे घेत असलेला पेटता प�लता 

चरचरत �वझावा, तसाचं शा��क बुडबुडे हवेत 

सोड�ात इं�ज माणूस फार �शार. आशाळभूतपणे 

�ा बुडबु�ांकडे पाह�ात आ�ी �शार ! म�ेच 

इं�ज आ�ाला मधाचं बोट लावीतं �णत, "काय 

करावं ! तु�ी लोक तसं पा�हलं तर फार शूर. पण 

�ह�द�ुानची उ� हवा माणसाला हतबल बनवते;

 आम�ा युरोप�ा थंड हवेत माणूस सदैव 

उ�ाही राहतो." आ�ी ही -ही गोळी पटकन �गळतो. 

�ह�द�ुानची उ� हवा कधी थंड �ायला नको आ�ण 

आमचं पारतं� कधी न� �ायला नको असा हा रशेमी 

फास असे. खेळाड वृ�ी �ांपैक�च. या वृ�ीचे गोडवे ू

जेते लोक �ां�ा फाय�ासाठी नेहमी गातात, हचे 

आ�ी �वस�न गेलो. �जतांना कसली आली आह े

खेळाड वृ�ी? �ांनी पेटून उठलं पा�हजे ! जेता �दसला ू

ूक� खाऊ �क �गळ केलं पा�हजे ! पण असं केलं क� तो 

जंगली ठरतो ना! �ाऐवजी बाजीरावाचे दोष 

मोक�ा मनानं मा� करा आ�ण आप�ा उ�ाराला 
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लागा असा हा साळसद खोटा होता.

 दसुरा �य� केला तो इ�तहासाला 

राबव�ाचा. इ�तहासातून �नघालेले या नावाखाली 

काही तयार नमुने �वकायचे. �ांपैक� एक असा क�, 

"तु�ी �ह�दी लोक तसे फार शूर. पण तुम�ात 

आपापसांत फूट फार, बाजीराव ह े�ाचचं उदाहरण ! 

�णूनचं तु�ी पारतं�ात आहात! ही फूट तु�ी 

एकदा का घालवली क�, तुम�ा हातांत �ातं� 

आलेच क� !" ह ेऐकलं क� आ�ी बाजीरावाला �श�ा 

देत न�ा फूट पाड�ा�ा उ�ोगाला लागलोचं ! 

इं�जांचे ह ेसार े�य� �स�ीला गेले. लोक�हतवादी व 

पुणेवण�नकार जोशी इ�ाद�नी �ां�ा हाताला हात 

लावून म-ला-म आ�ण ग-ला-ग �टलं आ�ण 

आम�ाचं रा�क�ा�ला �श�ांची लाखोली वाहत 

आ�ी गो�ा ध�ाचे पाय चाटू लागलो.

मला �दसतं ते असं !

 पण एव�ाने मा�ासमोरचा �� काहीसा 

सुटला नाही! बाजीरावाची मी तयार केलेली नवी 

��तमा जर �ीकारायची तर एका ��ाचं उ�र 

�ायलाचं हवं. तो �� असा क�,'मग मराठी रा� न� 

तरी का झालं ?' 

 �� कठीण आह.े �ाचं उ�र ंदे�ाचा �य� 

अनेकांनी केला. �ांतले दोन �य� बरचे प�रपूण� 

�णता येईल. �णून �ांचा उ�ेख मी करतो, "मराठे 

व इं�ज" हा �ंथ केळकरांनी �ल�न �ात 

रा�नाशा�ा कारणांची �ांनी बरीच �च�क�ा 

केली आह.े रा� नाशाची �व�वध कारणे आ�ण 

��ेकाचं साधक-बाधक �ववेचन केळकरांनी �ात 

आप�ा शैलीदार भाषेत केला आह.े केळकर 

महारा�ा�ा पां�ड�ांचे �तीक. ते�ा �ांचं �ववेचन 

�कती उ�ृ� असेल याची क�नाच करावी. दसुरा 

�य� केला तो �रयासतकारांनी.

 रा�नाशा�ा कारण प�तीचा हा �वषय 

�ांनी �रयासतीत आणखी पुढे जाऊन च�च�ला आह.े 

म�ो�ा मताचा हवाला देऊन �रयासतकारांनी या 

�वषयाचा समारोप केला आह.े �ां�ा मते, "सवा�ना 

एक सू�ात वागवून �ां�ाकडन रा�काय� क�न ू

घेणारा एकही लायक पुढारी मरा�ांकडे न�ता, हचे 

रा�नाशाचं �मुख कारण आह े." 

मला ह ेमत मा� नाही.

 या �ठकाणी ह े ल�ात ठेवलं पा�हजे क�, 

केळकर- सरदेसाई- सरकार इ�ादी �व�ान पंडीत 

रा�नाशा�ा कारणांची चचा� करीत होते ते�ा, 

आ�ी गुलाम�गरीत होतो; पारतं�ात होतो! �ामुळे 

कळत-नकळत या चच�वर दोन बंधनं पडत होती... 

एक बंधन असं क�, मनातील सा�ाच गो�ी �ाकाळी 

उघडपणे आ�ण �तं�पणे बोलता येणं अश� होतं. 

आ�ण दसुर ंअसं क�, आपण ची उ��ी शोधु �तचा 

गुलाम�गरी नाहीशी करायला काहीतरी उपयोग 

झाला पा�हजे ही भावना ! �ा आशयाचं �लखाण ते 

�ावेळी करीत. 

 या दोन बंधनांनी ता��क चच�वर मया�दा 

पड�ा असं मला वाटतं! आज सुदैवानं ती प�र��ती 

नस�ानं �वशु� ता��क भू�मकेव�न या �वषयाकडे 

पाह�ाचा श� झालं आह.े

 तयाकाळात आप�ा कुटुबंाला इं�जी 

डा�र कडन 'देवी' काढून घेणारा बाजीराव �ा ू

काळात धमा�तराला परवानगी देणारा बाजीराव- �ा 

काळात मं�दर े/ म��द यांची ��� पूजा, �व�ा 

व जोपासना �ावी �णून तळमळणारा बाजीराव �ा 
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काळात पु�ात सुधारणा �ा�ात �णून 

धडपडणारा तो बाजीराव, हा �ा काळात�ा इतर 

कोण�ाही रा�क�ा�पे�ा सां�ृ�तक पातळीवर 

कमी होता, असं मला तरी वाटत नाही. कमीतकमी 

मला तर नाही. पण तरीही �ाचा पराभव झाला. 

मराठी रा� न� झालं आ�ण नुसतचं मराठी रा� न� 

झालं असं न�;े तर या भूमीवर�ा पुरातन सं�ृतीला 

जोराचा हादरा बसला. 

 �ह�द�ुान�ा इ�तहासात ही गो� फार 

मह�ाची ठरली. द��णेतील एक रा� गेलं, एवढचं 

याचं ��प नाही, या देशात�ा पुरातन सं�ृतीवर 

झालेलं आ�मण थोपवणार ं रा� �णून मराठी 

रा�ाकडे पा�हलं जात आह.े "मरा�ांनी जी �कमया 

एकदा केली, ती �कमया �ांना पु�ा करता आली 

नाही." ह ेया पराभवाचं ��प आह.े इतकचं न� ेतर 

भारतीय सं�ृतीचा सारा चेहरामोराच बदलून 

टाक�ास हा पराभव कारणीभूत ठरला आह.े 

पराभवानं ध�ा लागला तो एक�ा मरा�ांना नाही 

- तर सा�ा भारतीय अ��तेला तो बसला. �ानंतरची 

१५०  वषा�ची अंधारया�ा या पराभवानं सु� झाली.

 दैववादाकडे दलु�� करणं ही आजची चालू 

फॅशन आह ेह ेमला माहीत आह.े मी �ाचा पाठपुरावा 

करतो असंही नाही. पण जी व�ु��ती �दसते ती 

नाकार�ात काही अथ� उरत नाही असं मला वाटतं. 

मागासलेपणामुळे जर लढाया हरतात �णावं तर 

नेपो�लयनने वाटलू�ची लढाई का हरला? तु�बल 

असलेला जम�नी दोनदा का हरावा ? जगभर नेहमी 

चालणा�ा असं� लढायांत कधी एका प�ाचा 

पराभव होतो, �ावेळी नेहमी तो प� मागासलेला 

असतो �णूनच क� काय? सुधारणे�ा �शखरावर 

असलेले समाज जंगली लोकांकडन पराभव पावून न� ू

झा�ाची उदाहरणं इ�तहास आप�ाला दाखवीत 

नाही का ? या लढायांत जे�ा आलटून~पालटून' जय-

पराजय' होतात ते�ा �तथं मागासलेपणाचा काही 

संबंध असतो का ? 

 शेवटी, �य�ांची माणसानं पराका�ा करावी 

ह ेमी समजू शकतो. पण शेवटी कुठंतरी शरण जावंचं 

लागतं. �ाला दैव हचे नाव! या दैवानं मरा�ांचा 

पराभव केला, �ा दैवानंचं पु�ा �ातं�ाची मंगल 

पहाट दाख�वली. भारताचे भा��वधाते हो�ाची या 

�ां�तकारकांना संधी �दली. आता इथून उपासना 

करायची आह े ती य� या परमे�राची ! पराका�ा 

करायची आह े ती �य�ाचं ी ! दैवानं ही संधी पु�ा 

आप�ाला �दली आह.े 

 काही ��णक ता�ा�लक कारणं असतील. 

पण दैव व ददु�व हचे खर ेअं�तम कारण!आनंदीबाई 

�णते तेच खर ंक�, दलु��कक ददु�वानं होतो !! 

मला उमगलेला हा अथ� !

 श�नवारवा�ाव�न मरा�ांचा जो जरी 

पताका १५० वषा�पूव� खाली उतरला �ाची मा�ा 

मनातील फडफड ही काहीशी अशी आह.े कुणाला 

पटले- कुणाला पटणार नाही ! क�ना ऐ�या�ची नाही 

बरबादीची आह.े पण �ातही एक धुंदी आह े ! 

"पा�हले ऐ�य� तेही आह े तु�ी जे पा�हले, पा�हलं 

जा�ीचं आ�ी; बरबादीचेही पा�हले.

 रखेतली या धुंद आह ेफ� दोघां समजली, 

समजली आ�ांस आ�ण जी शंकराला समजली."
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 ज� आ�ण मृ�ू हा �नसगा�चा �नयमच आह.े 

पशु, प�ी, �ाणी, मानव या सवा�चा ज� होतो आ�ण 

�नसग� �नयमा�माणे मृ�ूदेखील होतोच. पण आपला 

ज� कुठे �ावा ह ेकाही आप�ा हातात नसतं परतुं 

आपला ज� कुठे होतो �ावर सव�काही अवलंबून 

असतं. जर मानवजातीम�े ज� झाला तर अनेक 

�ढी,चालीरीती,परपंरा या सव� गो�ी सांभाळा�ा 

लागतात. 

 काही लोक आ��क तर काही लोक 

ना��क असतात तो भाग मा� वेगळा आह.े सहसा 

आ��क असणारा ���च या सव� गो��चा जा� 

�वचार करतो तर ना��क असणारा मा� दलु�� 

करतो. 

 मानवा�ा आयु�ातील (मृ�ूप�ात) एक 

मह�ाचा असा �वधी �णजे '�प�डदान'. मानवा�ा 

मृ�ूनंतर �ा�ा मृत आ�ाला मो� �मळावा 

�णून �ा�ा कुटु�ंबयांकडन एक �कारचा �वधी ू

केला जातो �ाला �प�डदान असे �णतात. या 

�प�डदानाम�े मृत ����ा आवडी�नवडी �ा�ा 

काय इ�ा हो�ा यासवा�चा �वचार क�न हा �वधी 

पार पाडला जातो.आपण �जवंत असताना मला ह े

करायचं आह,े मला ते करायचं आह ेअशी आस ठेवून 

जगत असतो परतुं ��ेकाची ती इ�ा पूण� होतेच असे 

नाही काही लोकां�ा इ�ा पूण� होतात तर काही 

लोकां�ा पूण� होत नाहीत. �ामुळे �ा�ा मृत 

आ�ाला शांती �मळावी �णुन �प�डदान हा �वधी 

केला जातो. 

 याम�े �ामु�ाने �प�डाला कावळा �शवणे 

हा �वधी मह�ाचा आह.े जर मृत ����ा �प�डीला 

कावळा �शवला तर �ा ����ा आ�ाला मो� 

�मळाला असं समजलं जातं आ�ण जर कावळा नाही 

�शवला �ा मृत ����ा आ�ाला मो� नाही 

�मळाला असं समजलं जातं..

 �प�डदान करावा अथवा क� नये हा �ाचा 

�ाचा वैय��क �� आह.े जी ��� आ��क आह े

आ�ण या सव� गो��वर �व�ास ठेवते ती न��च याचा 

�वचार करले परतुं जी ��� ना��क आह ेती ��� 

कधीच करणार नाही. परतुं स�ा संपूण� जगावर 

कोरोना या महामारीने हाहाकार माजवलेला आह े

 “मानवा�ा आयु�ातील (मृ�ुप�ात) एक मह�ाचा 

असा �वधी �णजे �प�डदान. 

 �प�डदान करावा अथवा क� नये हा �ाचा �ाचा 

वैय��क �� आह.े �प�डदान करणे खरचे गरजेचे आह ेका ?

 �ाऐवजी माणूस �जवंत असताना �ा�ासोबत 

�ेमाने, सलगीने वागले �णजे जीवन साथ�क� लागेल.”

�प�डदान

��या कानडे
B.E. (E&TC)
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�ामुळे पूण� जगासमोर एक भयानक संकट येऊन उभे 

रा�हले आह.े ही महामारी संसग�ज� अस�ाने स�ा 

एकमेकां�ा संपका�त येणे टाळत आहते, �ातच या 

महामारीमुळे जर एखा�ा ���चा मृ�ू झाला तर 

�ा�ावर केले जाणार ेअं�तम सं�ार याचा �वचार 

के�ास कोणताही �वधी न करता फ� दोन ते चार 

लोकां�ा उप��तीम�े �ा ���ला �नरोप �दला 

जातोय.

 आप�ा घरातील ���चे �नधन झाले 

असले तरी आप�ाला �ा�ा शरीराला हात लावता 

येत नाही मग �वधी कसा पार पडणार ? हा मोठा �� 

आप�ासमोर उप��त होत आह.े पण यावरही 

�ह�दधूम� शा�ाम�े उपाय सां�गतले आहते �ानुसार 

ह े�वधी पार पाडले जातात. परतुं ह ेसव� करणे खरचे 

गरजेचे आह ेका? ह ेजर समजून �ायचे असेल तर 

आधी आप�ाला आपले धम�शा� समजून �ावे 

लागेल आ�ण मग जो काही आपला �नण�य असेल तो 

�ावा लागेल.

 मानवजातीम�े एक ना अनेक धम�, जात, 

पंथ अस�ाने ��ेक �ठकाणी वेगवेळेपण �दसून 

येते �ामुळेच या �वधीचेदेखील ��प बदलत 

अस�ाचे आपणांस जाणवेल.

' �प�डदान करणे खरेच गरजेचे आह ेका ' ?

 माणूस �जवंत असे पय�त �ाची सेवा करावी, 

एकमेकांशी आपुलक�ने वागावे एकमेकांना सहा� 

करावे आ�ण एकमेकांची साथ घेऊन आयु�ात पुढे 

चालत राहावे तर या सव� गो��चा खरा उपयोग 

होईल.परतुं आज�ा क�लयुगात याउलट सव� काही 

�वहार होत आहते �ामुळे �ामाणसाची आपण 

�जवंतपणी कधी �क� मत केली नाही मग �ा�ा मृ�ू 

प�ात रडन आ�ण ह ेसव� क�न काय सा� होणार ू

आह े हा देखील या�ठकाणी �� उप��त होतो. 

�ामुळे स�ाची ��ती पाहता �प�डदान करावे अथवा 

क� नये याचे न��च उ�र �मळेल.

 माणूस जोपय�त �जवंत आह े तोपय�त 

�ा�ाशी चार श� नीट बोलावे, एकमेकांना समजून 

घेऊन आपले जीवन जगावे, एकमेकां�ा अडी 

अडचणीम�े एकमेकांना साहा� करावे, �णजे 

आपले जीवन साथ�क� ठरले आ�ण आपण केले�ा 

�प�डदानाचा उपयोग होईल. याउलट एखा�ा ���शी 

�जवंतपणी यो� �वहार न करता �ाचा मान न 

राखता �ा�ा मृ�ूनंतर जर �ाला मो� �मळावा 

�णून आपण �प�डदान करत असू तर ते �य� न��च 

�थ� ठरणार ह ेमा� न�� आह.े
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 अ�, व� आ�ण �नवारा या मूलभूत मानवी 

गरजांम�े शेतीचा समावेश होतो.  शेतीचा उदय 

अ�युगात झाला.

 शेतीमुळे मानवाला �ैय � �ा� झाल.े  

कालानु�प शेतीम�े आमूला� बदल झाले. 

सु�वातीला शेती�ा मशागतीसाठी गाय, बैल, �सै 

या �ा�ांचा वापर केला जाई.  उदर�नवा�हासाठी 

पारपंा�रक �पके घेतली जात असत.  काळा�ा 

ओघात लोकसं�ा वाढीमुळे शेतीचे उ�� 

वाढ�व�ाची गरज �नमा�ण झाली. 

 पारपंा�रक शेतीच े उ�� ह ेकमी होत.े  उ�� 

वाढीसाठी शेतीत रासाय�नक खतांचा वापर सु� 

झाला. �ामुळे उ�� वाढले आ�ण अ�धा�ांची गरज 

भागवली जाऊ लागली.

 अ�तरके हा �वनाशाकडे नेतो ह े खर े आह.े 

रासाय�नक खतां�ा अ�तवापरामुळे ज�मनी नापीक, 

अ�त�ार यु� झाली. रासाय�नक खते, अ�धा�, 

फळे, यांमुळे मानवी आरो� धो�ात आले. मातीचा 

कस कमी झाला. 

 स��ीय शेती हा रासाय�नक शेतीला उ�म 

पया�य आह.े स���य खतां�ा वापरामुळे शेतज�मनीचा 

पोत सुधारतो. जमीन सुपीक बनते. स��ीय शेतीतून 

�मळणार े अ�धा� ह े आरो�दायी आह.े  �ाला 

मोठया �माणात मागणी आह.े �ह शेती पया�वरणपूरक 

आह.े स��ीय शेतीचे मह� आज लोकांना पटले आह.े  

ह ेआशादायी �च� आह.े

 आधु�नक तं��ानाचा वापर शेतीम� े �ांती 

घडवत आह.े  हाय�ोफो�नक शेती,  पॉलीहाउस, 

गटशेती यांमुळे शेतीत नवनवीन �योग केले जात 

आहते.  अशा�कार े अ�युगापासून ते तं��ान 

युगापय�त शेतीचा �वास पाहायला �मळतो. 

 यातून शेतीच े मानवी जीवनात असणार े

मह�ाचे �ान �� होते.

  ”शेती हा मानवी जीवनात असणारा मह�ाचा भाग. 

कालानु�प शेतीम�े अमुला� बदल झाले. 

 उ��वाढीसाठी शेतीत रासाय�नक खतांचा वापर सु� 

झाला. तसेच रासाय�नक खतां�ा अ�तवापरामुळे ज�मनी 

नापीक अ�त�ारयु� झाली.”

�वास शेतीचा

शुभम शेळके
T.E. (CSE)
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 पौरजन मला घाबरत होते ! मी �णजे जगात 

असले�ा नसले�ा सव�चं दगुु�णांचा �जवंत पुतळा...  

 मी �णजे अहकंाराचा एक महावटवृ�, 

मा�ा डो�ांत जगाला द� करणारा महाभयानक 

अ�ी आह े असा अनेकांचा समजचं जणू , अनेकदा 

�ां�ा बोल�ातून तो मला �तीत होई. तो 

अपसमज आह े क� नाही ते मला काहीच सांगायचं 

नाही; पण �ाला जग दगुु�ण �णतं तो दगुु�ण �णजे 

नेमकं तरी काय ?

 कुणाला तरी ते �न��तपणानं सांगता येईल 

काय ? कारण मला मा�हत आह,े 'दबु�ा मना�ा 

कतृ��शू� माणसांनी �नमा�ण केले�ा �ा सव� 

खो�ा आ�ण खु�ा ��पा�ा भावना आहते... 

क�ना आहते ! कारण, �ा कृतीला जग एकदा 

स�णु �णतं; �ाचं कृतीला दसु�ा वेळी ते दगुु�ण 

�णतं ! आ�ण ते ��चत बरोबरही असतं.

 उदाहरण �ायचं झालं तर माणसा�ा 

ह�ेचं देता येईल. एखादा �लंत देश�ेमी माणूस 

आप�ा रा�ातील एखा�ा घरभे�ाला ठार मारतो; 

जग अशा मारणा�ाला रा�भ� �णून ओळखतं. 

�ा�ा नावाचा जयजयकार करतं. पण एखादा 

लुटा� धना�ा लोभानं एखा�ा वाटस��ा डो�ातं 

परशु घालतो, �ावेळी जग �ाला ह�ारा �णतं. 

कृती एकाच �कारची असते. एका माणसाकडन ू

दसु�ा माणसा�ा ह�ेची.

 पण जग एका मारके�ाला "रा�भ�" �णतं 

तर दसु�ाला "खुनी" ! एका �ठकाणी तो स�णुी 

मानला जातो तर दसु�ा �ठकाणी तोच दगुु�णी ! दो�ी 

गो�ी बरोबर असतात. �णूनच मी �णतो क�, 

स�णु-दगुु�ण �ा केवळ मनी क�ना आहते. 'काही 

वेळा भी� मना�ा भेकड माणसांनी आपली दबु�लता 

लपव�ासाठी �ा मु�ाम तयार केले�ा असतात. 

वेडं जग �ा क�नांना आदश� मानून हजारो वष� 

चालत आलेलं आह े! ' परतुं मा�ा मते, जगात फ� 

एकच स�णु �े� आह े! जगात फ� एकच क�ना 

�चरतंन अथवा �व�मान आह,े शा�त आह े! आजपय�त 

ह े जग फ� एकाच �ब�दपुुढं नमलं आह.े तो स�णु 

�णजे  साम�� .

 “�ाला धाडसाची आवडत नाही तो पु�ष न�.े संयम 

सहनश�� �ाग व स�ह�ुता ह ेसगळे श� ऐकतानाच चांगले 

वाटतात जीवन ह े एक ज�-मृ�ू�ा �ासो�ासाने नटलेले 

रणांगण आह.े दबु�ा मना�ा कत�� शू� माणसाने या सव� 

खो�ा ��पा�ा भावना क�ना असतात”

दयु�धन

रा�ल आंबेवाले
B.E. (MECH)
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 साम�ा��शवाय माणूस �णजे मुळा�शवाय 

वटवृ� आ�ण मुठी�शवाय खड़ग ! साम�� ! नुसतं ्

दंडाचचं न�.े.. तर बु�ी आ�ण दंड या दोह�चं 

एकवटलेलं साम�� ! आ�ण मी अशा साम�ा�ला 

�क� मत देतो. अशा साम�ा�नं नटलेला पु�ष�े� 

आकाशाचा पट फाडन तारकांचीही �हर-ेमाणकं ू

पृ�ीवर आणू शकतो. मी अशा साम�ा�चा पूजक 

पुर�ता� ! आ�ण �णूनचं जग मला घम�डखोर मानीत 

होतं. अहमं� �णत होतं.

 सगळं ह��नापूर मा�ा प�ात मा�ा 

नावानं बोट ं मोडत होतं ! दबु�ल तेवढचं तर क� 

शकतात नाss ! मी घमंडी-अहकंारी न�तो असा 

कंठशोष क�न मला कुणालाही सांगायचं नाही. 

कारण, मी ते तसं सांगून कुणाला पटणारही नाही.

 अरsे s . . . " पृ�ीवर रग� णा�ा �क�ांना 

आकाशात �ैरपणे भटकणा�ा मेघराजाची कोण 

क�ना येणार ? " लोकं मला अहमं� आ�ण �ाथ� 

�णतं होते. खुशाल �णोत ! मला �ाची आता �भती 

न�ती. कारण मला पूण�पणे माहीत होतं क�, 

"जगापुढं नमून आ�ण दबून वागलं क� हचे जग �ाला 

मवाळ आ�ण अळणी �णेल." मग जगात माणसानं 

वागावं तरी कसं ? �ाचा… �ाचा जो �ायीभाव 

असेल �ा�माणं ! आ�संयमा�ा ग�ा कोणी 

मारीत असेलही, पण आप�ा �ायीभावा �माणचं 

जो तो वागतं असतो. आ�ण ते �नसगा�ला ध�नच आह,े 

�ात वावगं ते काय ? 'वाघा�ा �प�ांना हरणं कशी 

पकडावीत ह े �शकवताना कधी वाघाला कुणीतरी 

पा�हलं आह े काय ?' माणसांचही तसचं आह े ! 

माणसानं कसं मदम�-ह�ीसारखं असावं ! तसाच 

एखादा �संग आ�ास जगाला कायमची आठवण 

रहावी अशी जबरद� धडक दे�ाची धमक �ा�ा 

म�कात असावी ! आ�ण यात चूक तरी काय आह े?

 �ाला धाडसाची आवडचं नाही तो पु�षचं 

न� े! संयम- सहनश��- औदाय�- �ाग - स�ह�ुता 

ह े सगळे स�णु घोटीव दगडा�ा सुडौल मं�दरात 

बसून धुपा�ा सुगंधात ऐकताना बर ेवाटणार ेकेवळ 

पोकळ श� आहते; भ�गळ पुराणं आहते.

 कारण जीवन ह ेएक असं मं�दर मुळीच नाही ! 

ते तर, एक सदैव पेटलेलं धगधगतं य�कंुड !! "ज�-

मृ�ू�ा �ासो�वासांनी रटरटलेलं ते एक अखंड 

रणांगण आह े ! रणांगणात एकाच गो�ीला मह� 

असतं, आ�ण ते �णजे साम�ा�ला ! साम�ा�तून 

�नमा�ण होणा�ा �ा धाडसाला ! जे ग�त��य असतात 

�ांनाच ह े पटतं ! जे ��ती��य आहते, �ांना ह े

पटणारही नाही ! उलट ते पांचट त��ानाचा शा��क 

�कस काढ�ात म� असतात."

 मी जीवनभर �नधा�रानं आ�ण �न�यानं कास 

धरली होती ती साम�ा�ची आ�ण धाडसाची ! आ�ण 

काय वाटले ते झालं तरी मी शेवटपय�त ती तशीच 

धरणार होतो. नगरजन �ाला स�णु �णोत वा दगुु�ण 

�णोत ! मला ते दयु�धन �णोत वा यु�ध�ीर �णोत, 

तसचं सुयोधन �णोत ! �ाचा �वचार कर�ाइतपतं 

अवसरही मा�ाकडे न�ता ! राजानं तो कधी क�ही 

नये !

 दसुरा मह�ाचा आ�ेप होता तो मा�ा 

घा�ा डो�ांवर ! सगळेजण मा�ा घा�ा 

डो�ांब�ल नेहमी आपांपसात काहीतरी कुजबुजत ! 

ू�ां�ा मते, माझे घार े डोळे ह े जगाला जाळन 

टाकणार ेआहते ! मा�ासमोर तसं कुणीच उघडपणे 

बोलत न�तं, तसंच बोल�ाचं धाडस कुणी केलचं 
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असतं तर मी �ाला ताडकन उ�र �दलो असतो क�," 

ही केवळ शु� असूया आह.े"

 आजपय�त काय या जगात घा�ा डो�ांची 

माणसं कधी झालीच नाही ? �ा सवा�नी काय 

ूवा��वक जग जाळनच काढलं आह े? आ�ण का, 

काढलं असेल तर तु�ी �जवंत तरी कसे ? �जवंत 

आहात तर ती काय जगाची राख आहात ?

 वा��वक घार े डोळे ह े एक स�दया�चं 

अ��तम ल�ण. आप�ाला असे डोळे �मळाले नाही 

�णून सव�जण मा�ाबाबत अशी चो�न टीका 

करतात ! ती असूया न� ेतर दसुर ंहोतं तरी काय ? 

 रा��व�ार पावू शकतात; �ांचा संकोच 

�वभाजन या क�नांना राजनीतीत धारा नाही. कुणी 

आ�ान �दलं तर, ���य �णून ते �ीकारणं हा 

माझा धम� आह.े भारतवषा��ा इ�तहासाने मला �े� 

नाही ठरवलं तरी चालेल; सव�नाशाचा �णेता �णवून 

भावी �प�ांनी माझी �न�दा-नाल�ी केली तरी हरकत 

नाही, पण भूमीशी �ोह क�न �त�ा �व�ेदनाचं पाप 

मी करणार नाही, �ाण गेला तरी राजधम� मी सोडणार 

नाही ! 'पु�षाने ताठ रहावं, �ानं मोडावं पण कुणापुढे 

कधी वाकू नये', ह ेमातंग ऋष�चं वचनं मला आजही 

आयु�ाचा आधार वाटतो. मा�ा �तथ��पांनी पूव� जे 

क�तेयांना �दलेलं रा� होतं, ते दान होतं = ह� 

न�!े

 अध� रा�च काय... सुई�ा अ�ावर मावेल 

इतका या भूमीचा धू�लकणही मी �जवंत असेपय�त 

�ांना �मळणार नाही !  ��वार श� नाही.
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रोगराई पासून संर�ण करणारी मरीआई�ा 

भ�ावरच स�ा उपासमारीची वेळ. लॉकडाऊन व 

संचार बंदी मुळे गावपातळीवर मरीआई �ा 

ढोलक�चा आवाज झाला बंद.

                   रोगराई पासून गावाचे व जनतेचे संर�ण 

करणारी देवता �णून ओळखली जाणारी मरीआई व 

�ाचा भ� पोतराज स�ा कोरोना महामारी�ा 

भीषण संकटात अडकला गेला आह.ेकारण गे�ा 

वष�भरापासून कोरोना महामारी मुळे संचार बंदी, 

लॉकडाऊन, जनता क�ू� लाद�ात आ�ाने 

भटकंती करत �त:चे पोट भ�न घेणा�ा कुटुबंीयांची 

मा� पुरती पंचायत झाली आह.े ज�परपंरनेे 

लहानपणापासून पायात घुंगर ं बांधून डो�ावर 

मरीआईचे देऊळ घेऊन आयु�भर देवी�ा नावावर 

भटकंती करत �त:चे आ�ण कुटुबाचे उपजी�वका 

भागवणा�ा मरीआईचे भ� पोतराज आ�ण �ां�ा 

कुटुबंीयांवरच गे�ा वष�भरापासून उपासमारीची वेळ 

येऊन ठेपली आह.ेया भट�ा जमातीतील लोकांना 

��र जीवन मा� कधीच मा�हत नसते. स�ा मा� 

भटकंती करणेच गु�ा मानत अस�ाने ह ेभटके जीवन 

जगणारी माणस जगायचे कसे ? हा मोठा �� या 

भट�ा जमाती समोर उभा रा�हला आह.ेदर वष� या 

लोकांची आषाढ म�ह�ापासून भटकंतीला सु�वात 

होते. मरीआईचं देऊळ डो�ावर घेऊन �त:�ा 

कुटुबंाची उपजी�वका भाग�व�ासाठी गावोगावी 

�फरत असतात. गावात पोहचताच �ां�ा बरोबर 

असले�ा पैक� एक �ी ढोलकं वाजवयाला सु�वात 

करते. आवाजाने सव� बाल-गोपाळ मंडळी 

�ां�ाभोवती गराडा घालतात आ�ण पोतराज 

धुपा�ी �णतो. धुपा�ीला ढोल�ाची साथ असते. 

यावेळी पोतराज देवळापुढे आसन घालून बसतो. दार 

उघड�ासाठी देवीला �वन�वतो. कोरडा उज�ा 

हातात घेऊन हवेत जोराने �फर�वतो. �ाचे फटाफट 

हवेत आवाज करतो. अंगावर मा�न घेतो.पु�ा �वनंती 

करतो. एवढी �वनवणी क�नही दार उघडलं जात 

नाही. �ावेळी तो ���प धारण क�न दंडाम�े 

दाभण खुपसावयाला सु�वात करतो. दंडातून र� 

वाहायला लागते. �ानंतरही देवी �स� झाली नाही 

“काळा�ा ओघात ह ेजे संकट आज पोतराजा वर उलटले आह े

�ा स� ��तीला सामोर ेजाता मरीआई काय भ�ाचे र�ण 

कर�ास पोहोचली नाही . अशा यात भा�कत �वचारांचा आता 

उपयोग नाही तरी अंध��ा न बाळगता आले�ा संकटात त�ड 

दे�ाची श�� �तःम�े ठेवा.” 

पोतराज

�चीती पाटील
F.E. (CSE)
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अशी �ा�ा मनाची खा�ी झा�ानंतर �त:चे 

मनगट त�डात धरतो. �ावेळी �ा�ा �क� वा 

साथीदारा�ा अंगात येते.देवीला �स� कर�ासाठी 

अशा �कार ेपोतराज अनेक माग� �ीकारतो.नंतर मा� 

देवीचे दार उघडले जाते. जमले�ा भो�ा-भाब�ा 

आया-बाया देवीला साकडं घालतात. गतवष� केलेले 

नवस फेडतात. या वेळी पोतराज पुढील वषा�चे 

भ�व� कथन करतो. पाऊस-पाणी पडेल �क� वा नाही. 

�दवस कसे येतील, पाऊस कसा येणार या �वषयी तो 

भा�कत करत �भ�ा मागतो.हा पोतराज पु�ष असूनही 

�ा�ा डो�ावर �ी �माणे केस असतात. �ांचा 

आंबाडा बांधलेला असतो. कमर�ेा घाग�ाला नवे-

जुने अनेक �हरवे खण ल�बत असतात. कमरलेा 

सैलसर घुंगराची माळ अडकवलेली असते. पायात 

खुळखु�ा �णजे वाज�ासाठी आत खडे भरलेले 

भले मोठे पोकळ �पतळी वाळे असतात. कपाळावर 

हळदी-कंुकवाचे प�े असतात.असा हा वष�भराचा 

काय��म पोतराज मरीआई चा देवारा डो�ावर घेऊन 

�फरत असतो.परतुं स�ा कोरोना महामारी मुळे 

मरीआई आ�ण पोतराज ही �दसेनास झाले आहते. 

नाहीतर दरवष� ए��ल व मे या सुगी�ा �दवसात 

�ामीण भागातून सव�� ढोलक�चा आवाज कानी 

पडताना �दसून येत होता. यंदा मा� हा आवाज बंद 

झा�ाचे �च� पहायला �मळत आह.े मरीआईचा 

दे�ारा डो�ावर घेऊन गावोगाव �फरणारा पोतराज 

मरीआई�ा या�े�ा वेळी �तला क�बडा, बकरा, 

म�ढा, रडेा यांचा बली �दला जातो. यंदा मा� सव�� 

संचार बंदी व लॉकडाऊन स�� प�र�ीती अस�ाने 

��ेक गावात व शहरात सामसूम पसर�ाचे �च� 

पहायला �मळत आह.ेगावात मरीआई आली क� 

गावावरील रोगराईचे संकट टळते, अशी लोकांची 

��ा आह.ेपोतराज हा मरीआईचा भ� �णून 

ओळखला जातो. गावात आले�ा रोगराईला 

सीमापार करणा�ा पोतराजा वरच स�ा रोगराईचे 

संकट उभे टाकले गेले आह.े
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महाभारत ही �ापार युगात घडलेली एक महान 

संघष�मयी गाथा आह,े �ा युगात चांग�ा आ�ण 

वाईट श��चे वा�� ह ेएकाच कुटुबंात असायचे 

असे �टले जाते. सदर लेखात महाभारतामागची 

कारणे तसेच �ामधून �मळालेली महान �शकवण, 

बोध �� कर�ाचा एक �य� केलेला आह.े

        महाभारत! समजायचे झाले तर भारतवष� 

�णजेच कधी काळा�ा आया��त मधील एक 

पौरा�णक कथा,एक संघष�मय महान गाथा.या कथेत 

मानवाचे वत�न, चुका, �ाचे यो� तसेच अयो� 

�नण�य, इ�ा, मह�ाकां�ा,कत���न�ता या सवा�ची 

��चती येते. अखेरीस भगवत गीते�ा मा�मातून 

धमा�चा उलगडा करणार ेई�री �ान देखील �मळते.

     या संघष�मयी गाथेची सु�वात होते ती केवळ 

एका ��त�ेमुळे. कु� वंशाचा परा�मी राजकुमार 

भी�ाने आजीवन ��चय�ची ��त�ा घेतली. ��त�ेचे 

मह� ह ेआहचे.परतुं आप�ा व�डलां�ा �णभंगुर 

सुखक�रता समाजाचा �वचार न करता घेतलेला 

�नण�य हा �कतपत यो� समजावा?

सव� काही �ात असून देखील फ� पु� �ेमापोटी 

�जे�ा सुखावरती धृतरा�ाचे पाणी सोडणे ह े

राजा�ा कत��ापुढे तर अपराधच. याचाच प�रणाम 

�णून व�डलां�ा मृ�ूनंतर पांडव आप�ाच 

रा�ात परके बनले.

कंुतीने आप�ा पु�ांवर यो� ते �हतकारी सं�ार 

केले पण गांधारीने �तः�ा पु�ां�ा चुकांकडे दलु�� 

केले �ांवर देखील मोहाची प�ी बांधली.

गु�: ��ा गु�: �व�ु..

    गु�चे �ान ह ेई�रापे�ाही �े� समजले जाते.परतुं 

तेच गु� �ोणाचाय� जे�ा पु��ेम आ�ण वैय��क 

�ाथ�,सूड भावने मुळे जे�ा फ� �श�क बनून 

राहतात ते�ा अघ�टत ह े घडणारच. इ�त नरोवा 

कंुजरोवा:..अध�स�ामुळे या गु�ंचे पतन झाले.

यो�ता असून देखील जे�ा तु�पणाची वागणूक 

न�शबी येते ते�ा अनंत पीडा होणारच.परतुं याच 

�पडेचा आधार जे�ा अधमा�ला जातो ते�ा अधमा�चे 

साम�� ह े �वनाकारण वाढते.आप�ा साम�ा�चा 

वापर हा आप�ा सार�ाच शो�षत लोकांसाठी 

केला जावा. शूरवीर कणा�ची सुय�कवच व कंुडले 

 महाभारत ही एक कधी काळा�ा आय��त मधील 

पौरा�णक कथा. एक संघष�मय महान गाथा. या संघष�मय 

खा�ाची सु�वात होते ती केवळ एका ��त�ा मुळे. यामधील 

��ेक पा� �व�वध गो�ी दश�वतात आ�ण ��ेक कृती अथवा 

करमत यांचे प�रणाम ह े ई�री �णजेच �नसगा�चे फळ 

दश�वतात.

महाभारत – एक महान उलगडा

वेदांत ढगे
B.E. (CIVIL)
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दयु�धन आ�ण कौरवांचा �णजेच अधमा�चा भ�म 

आधार बनली. धम� हा कोण�ाही बंधनात माणसाला 

जखडन न ठेवता �ाला सव� बंधनातून मु�� देतो ह ेू

माणसाने वेळीच ओळखले असते तर एवढा अनथ� 

टाळता आला असता.

    फ� वैय��क सुड भावने�ा इ�ेने जे�ा माणूस 

छळ कपट करतच जातो. ते�ा �ाचा अंत हा देखील 

शकुनी सारखा छळ कपटानेच होतो.

    धम� �णजे काय? धम� �णजे कत��,स�ावना.जो 

आप�ाला व समाजाला दःुखातून मु�� देतो.परतुं 

याच धमा�चे खर े ��प जे�ा मो�ा मो�ा 

महारथ�ना समजतं नाही ते�ा �वनाश हा अटळ 

असतोच.

    या सवा�म�े महामं�ी �वदरु यांचे कम� ह े�य�शील 

होते. �ांनी सव�तोपरी �य� ह ेकेलेच.परतुं अखेरीस 

�नब�लपणा मुळे झुकले.

     �ी ही पु�षाचे सौभा� आह.े�ा समाजात �ीचा 

आदर केला जात नाही, �त�ा सोबत चुक�चा 

�वहार होतो अशा समाजाची मू�े �कती अथ�हीन 

असणार. पांचाळनरशे धृपद सारखी �तः�ाच 

मुली�ा संघष�मयी न�शबाची मागणी करणे �णजे 

�वनाशासाठी �न�म�मा� बनणे.

     कोणी वैय��क संक�ामुळे,कोणी 

पु��ेमापोटी, कोणी सुडभावानेसाठी तर कोणी आपले 

�ातं� अधमा��ा �ाधीन के�ामुळे मौन राहतं. 

समोर अ�ाय होत अस�ाचे पा�न देखील साम�� 

असताना फ� �तःचा खोटा अहकंार जप�ाने दसुर े

होणार तरी काय..फ� �वनाश. पांडवांकडे देखील 

�चंड साम�� होते परतुं अधम� माणसांना �दले�ा 

फ� एका वचनेपायी डो�ान देखत अ�ाय पाहणे 

�णजे अधमा�चा भा�गदार आ�ण मानवतेचा अपराधी 

होणेच!

     ही सव� कृ�ेचं मानवाला �ा भयंकर 

महायु�ाकडे घेऊन गेली. परतुं �न�ाथ� भ�� समोर 

दगुु�णांचे आ��व ह े असे �कती काळ �टकणार. 

�णतात ना देव तारी �ाला कोण मारी!

     भगवान �ीकृ�ाला एका �णांत सव� अनथ� 

थांबवता आला असता. परतुं मनु� हा �ाचे कम� 

�तः करतो आ�ण �ाचे फळ देखील �ाला 

�तःलाच भोगावे लागते. फळ दे�ाची जबाबदारी 

अथा�त ई�राकडे असते. ई�र �णा अथवा �कृती 

�णा. दोघेही वेगळे नाहीत.

     पावलोपावली पांडवांना तसेच कु��े�ावर साहस 

गमावून बसले�ा अजु�नाला गीतेचा ई�री तसेच 

क�ाणकारी उपदेश �ीकृ�ामुळे �मळाला.कारण 

स� आ�ण स�ावनेसोबत ई�र हा नेहमी असतोच 

आ�ण तेथून धमा�ची वाटचाल सु� झाली.

गीते�ा मा�मातून �कृतीचे ई�री �ान संपूण� 

मानवजातीला �मळाले,�ाम�े जगतातील सव� 

सम�ांचे समाधान दडले आह,ेधम�,कम�,भ�� सवा�चा 

उलगडा आह.े �ामुळेच अजु�न ��तकाराला उभा 

ठाकला.

      �नसगा�चा �नयम आह.े�ा गो��ची सु�वात ही 

छळ कपटाने होते �ांचा अंत देखील तसाच होतो. १८ 

�दवसां�ा �ा भीषण यु�ाम�े दजु�नांसोबत �पंच 

होतच गेले ते देखील सा�ात भगवान �ीकृ�ा�ा 

माग�दश�ना खाली. एक�कडे कौरावांची अ�ो�हनी सेना 

तर दसुरीकडे फ� �नःश� कृ�.पावलो पावली 

अधम� होत गेला आ�ण �ातूनच स�ाची �ापना 

झाली.
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अ�ह�सा परामो धम�:, धम�: �ह�सा तथैवच!

      या सव� त�ांचा आदश� घेऊनच भारता�ा 

इ�तहासात अनेक महान राजे होऊन गेले �ांचे नाव 

आज अजरामर आह.े

आपण ह� अथवा �ज� कू परतुं कम� �णजेच कत�� ह े

सव��े� ह ेवीर अ�भम�ूने दाखवून �दले. �ामुळे तो 

इ�तहासाम�े अजरामर झाला.

      ह ेएवढे भयंकर यु�द झाले ते फ� धमा��ा 

�ापने करीता. महाभारत ही केवळ एक पौरा�णक 

कथा नसून ती एक महान संघष�मयी गाथा आह.े ई�री 

संदेशांचा सार आह.े यामधील ��ेक पा� �व�वध 

गो�ी दश�वतात आ�ण ��ेक कृती अथवा कम� �ांचे 

प�रणाम ह ेई�री �णजेच �नसगा�चे फळ दश�वतात. 

�णूनच ही अजरामर महान गाथा आ�ण असे ह ेमहान 

�ान मनु�ाला काळा�ा अंतापय�त कायम 

माग�दश�न करतच रा�हल.
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    �ीमान योगी ही छ�पती �शवाजी महाराजां�ा 

जीवनावरील अ�तशय उ�ृ� कादंबरी आह.े २०२१ 

साली फे�ुवारी ते ए��ल या कालावधीत मी ती 

वाचली. यात मांडले�ा इ�तहासातील घटनांची 

स�ता �कती हा मा�ा या पु�क परी�णाचा हतूे 

नाही आ�ण �ाब�ल भा� कर�ाची माझी यो�ता 

नाही. �कब�ना या कादंबरीचे "परी�ण" कर�ाची 

पण माझी यो�ता नाही कारण मी इ�तहास त� नाही. 

पण फ� महारा�च नाही, तर संपूण� जगासाठी 

आदश�वत असणा�ा �शवाजी महाराजांब��ल ही 

कादंबरी आप�ाला भरभ�न मा�हती देते आ�ण 

�ामुळे न राहवून इतरांनासु�ा �ाब�ल थोडेसे 

सांगावे आ�ण सग�ांनी ती कादंबरी वाचावी असे 

वाट�ाने मी या कादंबरीब�ल माझे �वचार एक 

सामा� वाचक �णून मांडत आह.े

     या कादंबरीचे एकूण अकरा भाग आहते आ�ण 

��ेक भागात अनेक �करणं आहते. पूण� कादंबरीत 

कुठेही घटनां�ा तारखा आ�ण साल न �द�ाने 

वाचणे सुस� होते. अ�था पा��मातील 

इ�तहासाचे पु�क वाचतो असे वाटत रा�हले असते. 

पु�का�ा शेवटी ��ेक भागानुसार तारीखवार 

घटना�म �दलेला आहचे. �ामुळे गरज पड�ास तो 

अधून मधून संदभा�साठी बघता येतो. रणजीत देसाई 

यांनी आप�ा लेखणीतून संपूण� ऐ�तहा�सक 

कालखंड अ�रशः �जवंत केला आह.े �ामागची 

�ांची मेहनत आ�ण �ांनी केलेले संशोधन ��ेक 

�करणात �दसून येते. अशा थोर पु�षा�ा जीवनावर 

कादंबरी �ल�हणे ह े�चंड मोठे �शवधनु� रणजीत 

देसाई यांनी समथ�पणे पेलले आह.े या कादंबरीतून 

आप�ाला महाराजां�ा जीवनातील अशा अनेक 

गो�ी वाचायला �मळतात �ा आतापय�त मी कधी 

ऐक�ा न��ा.

      �शवाजी महाराजांचा संपूण� जीवनकाल यात 

समा�व� केला आह.े यातून आप�ाला जवळपास 

प�ास वषा��ा ऐ�तहा�सक कालखंडातील घटना 

कळतात तसेच राजां�ा खासगी जीवनाब�ल सु�ा 

मा�हती �मळते. �ावेळची वेशभूषा, वातावरण, 

सामा�जक काळ, �रती �रवाज याचे वण�न लेखकाने 

अनेक ऐ�तहा�सक श� वाप�न �जवंत केले आहते. 

 इ�तहासा�ा पा�पु�कातून आ�ण थोड�ात 

च�र� वण�न करणा�ा अनेक पु�कांम�े �शवाजी 

महाराजां�ा जीवनातील ठळक घटना जुजबीपणे आपण 

वाचले�ा असतात.  अशाच एका कादंबरीब�ल " �ीमान 

योगी." 

�ीमान योगी – कादंबरीब�ल

यश टोळे
S.E. (CIVIL)
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राजांनी अनेकांना "�ा काळ�ा भाषेत" �ल�हलेली 

प�े लेखकाने जशी�ा तशी �दलेली आहते �ामुळे 

वाचतांना एक वेगळीच जाणीव आ�ण वातावरण 

�न�म�ती होते.

    �शवाजी महाराज लहान असताना बंगलोरला 

शहाजीराजां�ा रा�ात (जहा�गरीत) �जजाऊंसोबत 

जातात ते�ाचे �तथले वातावरण, �शवाज�चे साव� 

भाऊ वगैर े (हा भाग मला मा�हत न�ता) यात 

वाचायला �मळतो. राजमाता �जजाऊ �शवाज�ना 

ब�गलोरला न रा� दे�ाचा �नण�य का घेतात ते सव� 

कळते.

    �रा� �न�म�ती आ�ण �शवाज�ची जडणघडण 

यात �जजाऊंसोबत अनेक जणांचा वाटा आह.े दादोजी 

क�डदेव, नेताजी पालकर, येसाजी कंक, बाजी�भू 

देशपांडे, �फरगंोजी नरसाळे, जीवा महाला, हबंीरराव 

मो�हते, बाळाजी आवजी, पानसंबळ, तानाजी 

मालुसर,े मोरोपंत, �ंबकपंत डबीर अशी आणखी खूप 

नावे घेता येतील. �ां�ाशी असलेले राजांचे बंध, 

तसेच आई �जजामाता, वडील शहाजीराजे तसेच 

�शवाजीराजां�ा रा�ा, मुलगी सखुबाई, मुलं संभाजी 

व राजाराम आ�ण इतर नातेसंबंध यांचा संपूण� परामश� 

लेखकाने घेतला आह.े

    शहाजी राजां�ा मृ�ूनंतर �ा �कार े�शवाजी 

ूमहाराज �जजाऊंना सांभाळन घेऊन �नराशेतून बाहरे 

काढतात �ाच �कार े नंतर �मझा�राजे जय�स�ग 

यां�ासोबत झाले�ा तहामुळे गमावले�ा गड 

आ�ण �क�ांमुळे �नराश झाले�ा राजांना �जजाऊ 

�नराशेतून बाहरे काढतात आ�ण दोघांचा जग�ाचा 

नेहमेी एकच उ�े� असतो - �रा�! याची ते 

एकमेकांना आठवण क�न देतात.

    राजांचे संत तुकाराम महाराज आ�ण �ी रामदास 

�ामी यां�ाशी असले�ा बंधाचेही दश�न 

आप�ाला यातून होते. �ांचा राजां�ा जीवनावर 

आ�ण �वचारांवर होणारा प�रणामसु�ा यात �दसतो.

    औरगंजेबा�ा तावडीतून आ�ा�न छो�ा 

संभाजीसह ना�मय सुटकेनंतर कादंबरीत 

�न�लपुरी, कवी कलश, गागा भ� अशी नवीन पा�े 

कादंबरीत �वेश करतात.

    यात हीच पा�े आहते असे नाहीत तर �शवनेरी, 

रो�हडा, राजगड, तोरणा, प�ाळा, �वशालगड, लाल 

महाल, रायगड, जं�जरा, लोहगड, कना�ळा, �तापगड, 

पुरधंर, चाकण, क�ढाणा ही सु�ा �तं� पा�ेच 

�णावी लागतील इतके �ांचे �रा�ातील मह� 

आह.े

    �मझा�राजां�ा मृ�ूनंतर आ�ण औरगंजेब तह मोडन ू

�ह�दंवूर �ज�झया कर लादतो �ानंतर वेग�ाच 

घटना घडायला लागतात. �वशेषत: रा�ा�भषेक 

झा�ानंतर आ�ण �जजाबा��ा मृ�ूनंतर नेमके 

काय काय होते ह ेयात अगदी तपशीलवार वाचायला 

�मळते.

    पु� संभाजी सोबत राजांचा (आ�ण अ��धान 

मंडळाचा) असलेला संघष� अचूकपणे �टपला गेला 

आह.े संभाजीराजे मोगलांशी हात�मळवणी क�न नंतर 

पु�ा जे�ा �रा�ात परत येतात ते�ा �शवाजी राजे 

व संभाजी राजे यांची भेट होते ते�ाचा दोघांमधला 

दीघ� संवाद �णजे रण�जत देसा��ा लेखणीची 

कमाल आह.े राजां�ा अखेर�ा काळातील 

रायगडावरील अंतग�त राजकारण वाचून मन �वष� 

आ�ण �वदीण� होते.

    औरगंजेब द��णेकडे मोगली स�ा �ापन 
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कर�ा�ा उ�ेशाने येणार असतो आ�ण �ा�ा 

पाडावासाठी राजांनी बनवलेली योजना राजां�ा 

मृ�ूमुळे अपूण�च रहाते याचे खूप वाईट वाटत रहाते. 

एकाच आयु�ात राजे इत�ा गो�ी करतात क� ते 

अवतारी युगपु�षच होते यावर �श�ामोत�ब होते.

    नुसतेच आ�दलशाही आ�ण मोगलाई यां�ाशीच 

राजांना आयु�भर लढावे लागले नाही तर इं�जांना 

आ�ण पोतु��गजांना पण राजे वेळोवेळी वठणीवर 

आणतात. अनेक �क�यसु�ा राजां�ा �वरोधात 

जातात पण �ा सव� गो�ीसु�ा राजे समथ�पणे 

हाताळतात.

     इ�तहासा�ा पा�पु�कात आ�ण थोड�ात 

चरी� वण�न करणा�ा इतर अनेक पु�कांम�े 

�शवाजी महाराजां�ा जीवनातील ठळक घटना 

जुजबीपणे आपण वाचले�ा असतात परतुं 

�ामागचा संगतवार घटना�म, �ा घटनांमागची 

अनेक कारणे आ�ण �ा घटनांचे प�रणाम ह ेजाणून 

असतील तर या कादंबरी�शवाय पया�य नाही. तसेच 

अनेक संकटांतून मात कर�ासाठीचे सकारा�क 

बळ ही कादंबरी न��च आप�ाला देते. बाक� 

जा� मी काही सांगत नाही. मा� एवढे न�� सांगतो 

क�, ही कादंबरी ज�र वाचा!

जय महारा�, जय �शवराय!
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 भारतात म�मवग� व गरीबवग� हा 

राजकारणाबाबत खूप उदा�सन आह.े म�मवग�य 

लोक आपण जसे आहोत तसे सु�ी आहोत असा 

�वचार क�न राजकारणापासून पाठ �फरवतात. गरीब 

वगा�ला राजकारण ही सं�ा मुळातच मा�हत नसते. 

फ� पैशांवर राजकारण चालते राजकारण �णजे 

घराणेशाही आह ेअसे ��ेकांचे मत असते. ही मुख� 

जनता थो�ा पैशा�ा अ�मषाला बळी पडते आ�ण 

मतदान करतात आ�ण परत पाच वष� �ाच 

प�र��तीला �ीकारतात.

         आप�ा भारतातील राजकारण व इतर 

देशातील राजकारण यात खुप फरक आह.े भारतात 

एका सु�श��त मुलाला जर का �वचारले क� आप�ा 

भारताचे रा�पती कोण? तर �ाला उ�रच देता येत 

नाही. राजकारणाबाबतची जागृकताच �ा�ात 

नसते. पण अमे�रके�ा �भका�ाला जाऊन �वचारा तो 

�ां�ा रा�ा��ां�ा नावांस�हत �ांची धोरणे 

काय ते सु�ा सांगतो, कारण राजकारणाबाबत जनता 

सतक�  आह.े

          राजकारण ह ेजनतेसाठी आह ेआप�ा जनतेने 

�ाबाबत गंभीरतेने �वचार केला पा�हजे. एखा�ाला 

स�ेवर �नवडन आण�ानंतर �ाने जर का जनतेकडे ू

दलु�� केलं तर �ाला परत �नवडन आण�ाची ू

घोडचुक जनतेने क� नये. आजचा सु�श��त 

त�णवग � मा� राजकारणाब�ल फारच उदा�सन 

�दसतो. राजकारण �णजे फ� एक �� �व�ा 

असाच समज त�णांम�े आह.े कोणतेही वत�मानप� 

अथवा �ुज चॅनेल लावले क� ��ाचाराची बातमी 

हमखास पहावयास �मळते.

          एखा�ा खा�ातील ��ाचार बाहरे �नघाला 

क� हजार� कोट�वर आकडे असतात. �ा सामा� 

लोकांना एक कोटी �णजे �कती शु� हचे मा�हत 

नसते. ह े जर बदलायचे असेल तर आपण 

�तःपासुनच इमानदारीची सु�वात क�न 

राजकारणातच का होईना इमानदारीने मतदान करावे. 

हा देश माझा आह.े या ह�ाने वागावे, असेच माझे 

मत.

 म�मवग�यांनी व ग�रबांनी राजकारणाचा अथ �

समजून घेतला पा�हजे. एका चांग�ा प�ाचे धोरणे व उ��� े

लोकां�ा क�ाणासाठी असेल, तर �ांना �नवडन �दले पा�हजे ू

आप�ा देशातील युवकांना यो� राजकारणा�ा गो�ी 

�शकवले पा�हजे .

 

कोणासाठी करता राजकारण ?

�स�ाम�ा उडचाण
S.E. (CIVIL)
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आपले वेद आ�ण �ाचीन �ान संपूण� थोतांड आह े? 

आ�ण आधु�नक �व�ान प�रपूण� आह े?

         सदरील लेखात आपण �व�ान आ�ण वै�ा�नक 

आ�ण �ांचे शा�ीय ��ीकोन याचा उहापोह केला 

आह.े ठीक आह.े �व�ानात वै�ा�नक �नसग� �नयमाना 

जाणून घे�ासाठी �� �वचारतो, उ�र े शोधतो. 

तका�वर आधा�रत �स�ांत मांडतो. ते ग�णतीय प�त 

वाप�न �स� करतो �ह सगळी ता�क� क ��ी आह.े 

आपला हा सु�ा दावा आह े�क मानवाने ३०० वषा�त 

अफाट �गती केलेली आह.े

    सूय�-चं� �हणे, कोण�ा �दवशी, नेम�ा 

कोण�ा वेळी, जगात कुठे, कशी �दसतील याची 

अचूक ग�णते या �स�ांता�ा आधार े आपण गेली 

तीनशे वष� करीत आहोत. असा आपला दावा आह.े

       �ा माणसाला वेद �णजे काय आह ेह ेमा�हत 

नाही. �ा माणसाला उप�नषदे �णजे काय ह ेमा�हत 

नाही. �ा माणसाला �ाचीन भारतीय ग�णती प�त 

�णजे काय ह ेमा�हत नाही. �ा माणसाला �ाचीन 

भारतीय खगोलशा�, अंतराळशा� काय ह ेमा�हत 

नाही �ा माणसाला हा लेख वाचून �व�ानाब�ल 

�ेमाचे भरते येणे �ाभा�वक आह.े परतुं ह ेसगळे अध� 

स� आह.े �व�ानाचे जे �ेमी असतील �ांनी आवजू�न 

हा लेख वाचावा मा�ा मु��ां�ा ब�ल काही 

आ�ेप असतील ते न�दवावे.

१) कैलाश मं�दर वे�ळ : वे�ळ येथील लेण��ा 

म�े असणार ेकैलास मं�दर ह ेजगातील प�हले आधी 

कळस मग पाया या प�तीने बांधलेले मं�दर आह.े 

७�ा शतकात बांधलेले ह े मं�दर एकाच 

शीलाखंडाला पूण�पणे को�न बनवले आह.े कमीत 

कमी तीन �प�ा या मं�दरा�ा �न�म�तीसाठी राब�ा 

आहते. �ा काळातील लोकांना एकच इतका मोठा 

दगड कसा ओळखू आला असेल. �ाचे माप कसे 

कळले असेल �क �ांनी बरोबर तीन मजली मं�दर उभे 

केले. आधी कळस मग पाया प�ती वाप�न 

बनवलेले ह ेएकमेव मं�दर �णजे �श�कलेचा आ�ण 

त�ालीन लोकां�ा भूमी�ा गभा��ा अ�ासाचा 

एक �जवंत नमुना आह.े

२) बाण �ंभ : सोरटी सोमनाथाचे सु��स� मं�दर 

आप�ा सग�ांनाच मा�हत आह.े बारा 

 “�ा माणसाला वेद �णज े काय आह ेह ेमाहीत नाही, 

�ा माणसाला उप�नषदे �णजे काय ह े माहीत नाही, �ा 

माणसाला �ाचीन भारतीय खगोलशा�, अंतराळ शा� काय 

आह े ह े माहीत नाही,  �ा माणसाला हा लेख वाचून 

�व�ानाब�ल �ेमाचे भरते येणे �ाभा�वक आह.े”

मं�दरातील अदभुत �व�ान

संदीप खरे
T.E. (MECH)
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�ो�त�ल�गापैक� एक असणार े ह े मं�दर गझनी�ा 

मोहमदने १७ वेळा लुटले होते. या मं�दरात एक 

बाण�ंभ आह.े �ा �ंभावर सं�ृत म�े असे कोरले 

आह े�क या �ंभापासून अंत��� का पय�त सरळ रषेा 

मारली तर भूमी लागत नाही. या लेखासोबत �ा�ा 

�ल�क सु�ा �द�ा आहते. गुगल मॅप चा फोटो सु�ा 

�दला आह.े �ा काळातील लोकां�ाकडे आज 

असणारी कोणतीही सामु�ी नसताना सु�ा ते या 

प�तीची घोषणा कशी काय क� शकले असतील ? 

आज �ा �व�ानाकडे याचे उ�र आह े? �ांनी न�� 

कोणती यं�े, कोणती तं�े वापरली असतील �ामुळे 

�ांना ह े�ान �ा� झाले ?

३) कोणाक� चे सूय� मं�दर: संपूण�पणे लो�कांत दगड 

वाप�न बनवलेले मं�दर �णजे कोणाक�  चे सूय� मं�दर. 

या मं�दराचे वै�श� �णजे ह े लो�कांत दगड 

एकमेकांचे चुंबक�य बल संतुलन क�न घ� बसवले 

होते. �ा नंतर �ावर �श�े घडवली. मं�दराचा 

कळस हा सु�ा लो�कांत दजा�चा होता आ�ण तो 

कळस संपूण� मं�दराचे चुंबक�य बल �नयं��त करत 

असे. या मं�दरा�ा आत जे राशी च� काढले होते ते 

या प�तीचे होते �क रोज सूय� उगवताना �ा राशीत 

असेल �ा राशीवर बरोबर सूया�चे प�हले �करण 

पडणार. अथा�त रोज राशी बदलला अनुस�न 

�करणांची जागा बदलणार. क�ना करा याला 

भूगोल आ�ण �ाप�ाचा काय दजा�चा अ�ास 

लागला असेल.

      या मं�दराची मला मा�हत असणारी कथा सांगतो. 

ह ेमं�दर समु� �कना�ा�ा जवळ आह.े आ�ण �ा 

भागात समु� �कनारा अ�ंत खडकाळ आह.े या 

�कना�ाजवळ येणारी जहाजे �ातील लोखंड या 

चुंब�कय बलाने ओढली जाऊन खडकावर आपटून 

फुटून जात असत. �ावेळी वा�ो द गामा भारतात 

आला �ा�ा दोन पैक� एका जहाजाचा याच 

ूप�तीने खडकावर आदळन अंत झाला. �ाला यात 

मं�दराचा काही तरी प�रणाम आह े ह े ल�ात आले 

�ाने जहाजाव�न तोफा डाग�ा. �ामुळे मं�दराचा 

कळस �नखळला. कळस �नघा�ाने सगळे चुंबक�य 

बल असंतुलन झाले आ�ण मं�दर जवळ जवळ उ�� 

झाले. नंतर ��टीश कालखंडात �ीटीशांना क�ना 

होती �क आपण ह ेमं�दर पूव�वत क� शकत नाही. 

�ांनी मं�दरा�ा गभ�गृहात च� कॉ���ट ठासून 

भरले.

४) �ाचीन भारतातील सात �शव मं�दर े एकाच 

अ�ांशाला संदभ� घेऊन बांधली आहते. सव� मं�दर े

एकमेकां�ा पासून कमीत कमी काही हजार 

�कलोमीटर दरू आहते. असे असताना �ांना ती एका 

रांगेत बांधता आली याचा अथ� �ांचे भूगोलाचे आ�ण 

अ�ांश आ�ण रखेांशाचे �ान �कती प�रपूण� होते याचे 

�ोतक आहे

      मी इथे �दलेली मा�हती �णजे सागरातील काही 

थ�ब आहते. श�तो ��ेक मु�ाचे ��ीकरण सु�ा 

दे�ाचा �य� केला आह.े आधु�नक �व�ान �णजे 

कचरा आह ेअसे माझे �बलकुल मत नाही. आधु�नक 

�व�ानाची ��ी वेगळी आह.े �ाचीन ऋष�ची ��ी 

वेगळी होती. �ां�ा ��ीत लोकक�ाणाची 

तळमळ अ�धक होती. �ांची ��ी अ�धक �नसग�पूरक 

होती. ददु�वाने स�ाचे �व�ान ह े�नसगा�ला आ�ान 

दे�ासाठी �वक�सत होते आह.े भारतीय ऋष�नी 

�वक�सत केलेले �व�ान ह े�नसग� आ�ण मानव यांनी 

शांततापूव�क सहजीवन �तीत करावे असे होते.
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           तु�ी �नसगा��ा �नयमांना बांधील रा�न 

काही �नमा�ण केले तर �नसग� ते �टक�ास मदत 

करतो. तु�ी �नसगा�ला आ�ान देऊन काही �नमा�ण 

केले तर �नसग� ते उ�� कर�ा�ा उ�ोगाला 

लागतो. आपले आजचे �व�ान असे संहारक होऊ 

लागले आह े आ�ण �ाचा प�रणाम �णून आपण 

पया�वरणा�ा बदलांशी झुंजतो आहोत.

कोरोना ह े�ाचेच एक उदाहरण."
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|| लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरचेा रवा|| 

       ह े फ� ऐकायला छान वाटतो पण आयु�ात 

असं नसतं फ� मुल� ब�ल . मुलगी ज�ाला आली 

क� आई वडीलां�ा डो�ाला भार, �तचं ल� या पय�त 

�वचार. पण ह ेकुणाला कळत नाही क� �त�ामुळे 

अ� पुण� घर फुलतो, बागडतो, आनंदात असतं. तरी 

�तला आयु�भर समाज, कुटुबं एक भार समजतो. 

लहान वयातच �तला बं�द� आयु� जगायला भाग 

पाडतात. सासरी नाव ठेवतात �णून �श�णा�ा 

ऐवजी घरकामात सरस हो असं ठणकावून सांगतात. 

       लहान असताना व�डलांवर अवलंबून पु�ा भाऊ, 

नंतर नवरा, नंतर मुलगा ह ेस� सु� असतं. 

पण �तला कोणीही �त�ा मनात�ा काय इ�ा 

असतात कोणीही �वचारत नाहीत. �त�ा आयु�ाला 

एक छोटीशी �क� मत नाही. कायम झुकत असावं 

मुल�नी हचे कुटुबं, समाज �शकवत असतो. 

चूक असो �क� वा नसो �तला कायम चुक��ा प�तीने 

वागवलं जातं . काही झालं तर मुली�ा सं�ारावर 

बोट ठेवलं जातं. संपुण � आयु�भर �जवंत असूनही 

मे�ासारखं जगावं लागतं. 

      आयु�भर एखा�ा मोलकरणी सारखं जीवन 

काढावा लागतं. तरीही �तला �तचा नीट मोबदला 

�मळत नाही. कारण समाज �तला द�ुम �ानावर 

मान देतो. एखादी म�हला पुढे सरसावली तरीही 

समाज �तला नाकारतो. समाजात फ� �तला एका 

व�ू �माणे वापरला जातं. काम झालं क� फेकायचं. 

ू��ेक मुली�ा आई-व�डलांना एकच कळकळन 

�वनंती! 

      मुलगी झाली तर एखा�ा सणा�माणे चा 

ज��दवस साजरा करा. �तला इतकं �ावलंबी बनवा 

क� कधीही ती कुणाकडे हात पस� नये.. आयु�ात 

कधीही खचून जाऊ नये इतक� �तला कणखर बनवा. 

मग बघा कोण�ाही आई-व�डलांना मुलांची कधीही 

कमतरता भासणार नाही. कधी जाणीवही होणार 

नाही. ��ेक आईचं कत�� एकच आह ेक�, �तः�ा 

मुल�ना कधीही कोणाचा �ास सहन कर, चूक 

नसतानाही मा� कर, ही �शकवण देऊ नका. कारण 

हचे सव� पु�ा �त�ासाठी भयंकर प�र��ती उभा 

करतो. ह ेसव� काही तरी असेल असे वाटले पण ही 

 “ समाजात काही �ठकाणी अजूनही �ीला द�ुम 

समजले जातं. आता सव� �ठकाणी ��या आघाडीवर आहते. 

तरीही काही �ठकाणी �तला मोलकरणीची वागणूक �दली 

जाते. ��यांब�ल आदर ही काळाची गरज आह.े”

�तची कहाणी

सा�ी गायकवाड
T.E. (E&TC)

31

https://youtu.be/uLlQdfiwMs4


ANNUAL COLLEGE MAGAZINE

काळाची गरज आह.े 

      आज एक�वसा�ा शतकात असलं तरीही �वचार 

मा� जुनेच! जगाने �गती केली तरीही ते म�हलां�ा 

सुर��ततेबाबत अधोगतीतच आहते. सु�वात एका 

कुटुबं पासूनच करावी मगच आपण समाज बदलू 

शकतो ! 
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 रा�ा�भषेक झाला,  �शवाजी महाराज 

आप�ा रा�ा�ा सुर��ततेसाठी खूप सावध होते”. 

 एका राजा जो जनतेसाठी जगला , एक यो�ा 

जो अ�ाया�व�� आ�ण लोक�हतासाठी लढला , 

एक नेता �ाने गुलामासारखं जगणं नाकारलं आ�ण 

ज� �दला जगातील एका ��त��त अशा मराठी 

सा�ा�ाला ते महणजे "�ीमंत �ी छ�पती �शवाजी 

महाराज". 

     �शवाजी महाराजांचा ज� �णजे मुघलांनी 

�ासले�ा जनतेसाठी एक अपशकुनच होता . �� 

जनतेला �शवरायां�ा ज�ानंतर एक आशेचा �करण 

�दसु लागला . छ�पती �शवाजी महाराजांचा ज� १ ९ 

फे�ुवारी १६३० रोजी पु�ातील जु�र मधील �शवनेवी 

गडावर झाला. 

     �शवाजी महाराजां�ा अंगी ज�तःच ने�ृ� 

अमला होती. �ांनी सहका�ांसमवेत स�ा�ी�ा 

कडेकोप�ा �फ�न काढ�ा आ�ण आप�ा 

�देशाब�ल मा�हती आ�सात क�न घेतली. 

वया�ा पधरा�ा वष� �ांनी काही �व�ासु 

माव�ांना जमवून �रा� �न�म�तीची शपथ घेतली . 

हचे मावळे �ां�ा �रा� �न�म�ती�ा �वासात 

�ांचे सोबती होते ह ेमावळे �रा� भावनेने �ेरीत 

होते आ�ण �रा�ासाठी आ�ण �शवरायांसाठी 

आप�ा �ाणाची आ�ती �ायला तयार होते. १ ९ ४० 

म�े �शवरायांचा �ववाह सईबाई �न�बाळकर 

�ां�ाशी झाला.

 समथ�शाली असे मराठी सा�ा� 

पसर�ानंतर �शवाजी महाराजांचा रा�ा�भषेक 

कर�ात आला. ६ जुन १६७४ रोजी रायगडावर 

आयो�जत रा�ा�भषेक सोह�ात महाराजांना 

मराठा�ा राजा छ�पती �णून गौरव�ात आला. 

�ा रा�ा�भषेकेत �शवरायांना छ�पती ���य 

कुलवंतास आ�ण �ह�द ु धम��ारक अशा नावानी 

गौरव�ात आला. 

       �शवाजी महाराजांची एक कुशल राजकता� 

�णून �ाती होती. �ांनी अ��धान मंडळ �ापन 

केले. �ाम�े ��ेक ���स एक ठरा�वक 

जबाबदारी दे�ात आलेली असे. �ांनी �ी 

�ातं�ाला �ो�ाहन �दले आ�ण ते कायम �ीयांचा 

 एक राजा जो जनतेसाठी जगला,  लोक�हतासाठी 

आ�ण अ�ाया�व�� लढला.�ांचा ज� १९ फे�ुवारी १६३० 

रोजी �शवनेरी गडावर झाला.  समथ�शाली मराठी सा�ा� 

पसर�ानंतर महाराजांचा रा�ा�भषेक झाला �शवाजी महाराज 

आप�ा रा�ा�ा सुर��ततेसाठी खूप सावध होते.

�ह�दवी �रा� सं�ापक

�काश साळी
B.E. (CIVIL)
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आदर करत. �ानं ी �ा�ा माव�ांनादेखील 

कोण�ाही �ीला इजा �क� वा अनादर होणार नाही 

अशी वागणूक वागायला सांगायचे . �शवाजी महाराज 

�ह�द�ु , मराठी आ�ण सं�ृत भाषे�� समथ�क होते 

परतुं �ांनी नेहमी दसु�ा धमा�चा आदर कला . 

�ां�ा सै�ाम�े सव� जाती धमा�च लोक / सै� होते.

 छ�पती �शवाजी महाराजाचे एक आ�ाप� 

ह े प� �तः �शवाजी महाराज आप�ा मश�ल 

(लोकमा�), अनाम (लोक), जुलमेदार (सरकारी 

अ�धकारी), हवालदार (तालु�ाचा अ�धकारी) 

आ�ण कारकुन यां�ा पदा�धका�ाना महाराज 

आ�ाप� �ल�हतात या प�ात महाराजांनी आप�ा 

पदा�धका�ांना आ�ा देतात क�, ते जनतेशी कसे 

वागावेत . इथे एक घटना आह.े या घटनेत पावसळा 

ऋतू आह े आ�ण �शवाजी महाराजांची सै� ही 

ू�चपळन (कोकण) येथे मु�ामास आह ेआ�ण अशा 

प�र���तत तेथे �चंड पाऊस पडत असताना सै� 

जनावरांसाठी चारा साठवलेले असताना जर कोणी 

धु�पान केले असता तर �ाची �ठणगी पेटली आ�ण 

�ाचे �पांतर मो�ा आगीत होऊन पूण� छावणी 

जळेल आ�ण �ांचे जनावरांचे हाल होतील आ�ण 

जनावरांना चारा �मळव�ासाठी सै�नक जर तेथील 

�ानीक लोकांकडन पैसे न देता चारा घेत असेल तर ू

तेथे �ा�नक शेतक�ांचे / लोकांचे नुकसान होतील 

�शवाजी महाराजांचे �कती बारीक ल� आप�ा 

�जेवर , सै�नकांवर आह े आ�ण �ांना काही �ास 

होणार नाही याची काळजी महाराज गडावर बसुन 

�ायचे आ�ण �ांची �रा�ब�लची आदर, 

आपुलक� �ा गो�ी �दसून येतात ह ेप� ' मराठांचा 

कालखंड - ८ ' या पु�कात उ�ेख आह े. 

 �शवाजी महाराज आप�ा रा�ा�ा 

सुर��तेब�ल खुप सावध होते. �ांना गड �क�ांची 

ताकद माहीत होती आ�ण �णूनच �ांनी महारा�ात 

तसेच पूण� भारतभर �क�े उभारले. समु�माग� 

येणा�ा श�ु पासून सुर�ा कर�ासाठी महाराजांनी 

समु� �क�े उभारले. १६ �ा शतकात समु�ाम�े 

�क�ा ही संक�नाच खुप नवीन होती . या �ां�ा 

संक�नेतून ह े �स� होते क�, ते कोणा �ाप�ा 

अ�भयं�ापे�ा काही कमी न�ते .

          अखेरकार ३ ए��ल १६८० रोजी आजारामुळे 

रायगडावर �शवाजी महाराजांची �ाण�ोत मावळली 

. ते अनंतात �वलीन झाले . �ांचे जीवनकाळ ह ेअवघे 

प�ास वष� होते . �ां�ा मृ�ूनंतरही मुघलांसोबतची 

मराठा�ाची लढाई चालूच रा�हली. �शवाजी 

महाराजानंतर �ांचे पु� " छ�पती संभाजी राज�नी " 

�रा�ाची सु�े हाती घेतली

 �शवाजी महाराज एक उ�ृ� राजा, 

धम��नरपे� रा�कत� आ�ण दरू��ी असणार े यो�ा 

होते. ते जनते�ा क�ाणासाठी लढत रा�हले. 

�णूनच �ांना " जाणता राजा " संबोधतात राज�ब�ल 

मान आ�ण आदर आजही लोकांम�े �दसून येतो . जर 

आज �शवाजी महाराज �जवंत असते तर �ा जनतेचं 

�ां�ाब�लच �ेम बघून भारावून गेले असते. पण 

�ाचबरोबर देशात चालले�ा ��ाचार, दंगली 

आ�ण ह�े बघून उदास ही झाले असते .
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        नुकताच दोन ए��ल ला भारतीय ��केट संघाने 

2011चा �व�चषक �ज� कून दहा वष� पूण� झाली. आ�ण 

तो रवी शा�ी यांचा आवाज आजही आप�ा सवा��ा 

कानाम�े �ततकाच नवीन वाटतो. 2011 चा तो 

फायनल आठवला क� मग लगेचच आप�ा सवा��ा 

डो�ासमोर येतात ते धोनीन े मारलेला उ�ुंग षटकार 

आ�ण �ाने केलेली 91 धावांची खेळी. त�ल 28 वष� 

�ा गो�ीची सग�ा भारतीय ��केट�ेम�ना आतुरता 

होती अखेर ते �� मह�� �स�ग धोनीने पूण� केलं. 

सगळीकडे उ�ाह, आनंदाचा वातावरण ,फटा�ांची 

आ�तषबाजी आ�ण �मठाई वाटप सु� होतं क� आपण 

सव�जण �ा वष� दोन वेळा ‘�दवाळी' अनुभवली �ा 

फायनल मॅच सामनावीरचा पुर�ारही धोनीला 

दे�ात आला. 

          पण या सव� गो��म�े सवा�ना एक गो� जणू 

आठवणच नाही, ती �णजे गौतम गंभीर ने केलेली 97 

धावांची अभे� खेळी. जे�ा वीर��  सेहवाग आ�ण 

स�चन त�डलकर 'आऊट' झाले ते�ा तर अनेकांनी ु

आशा सोडन �द�ा हो�ा, काह�नी तर टी�ी बंद ू

क�न टाकला. अशा “गंभीर” प�र��तीम�े गौतम 

गंभीर ने सावकाशपणे संघाला �वजयी �कॅवर 

आण�ास आपले योगदान �दले. पण ददु�वाने 

अव�ा तीन धावांनी �ाचे शतक �कलं. फ� 

इतकेच न� े तर 2007 �ा प�ह�ा टी-20 

�व�चषक म�े सु�ा सवा�त जा� धावा करणारा 

खेळाड ठरला होता. आ�ण तेथेही फायनल म�े 75 ू

धावा क�न गौतम गंभीरने भारताला �वजय �मळवून 

�दला. सेहवाग ने तर �ाला " इं�डयाज सेकंड वॉल " 

असे संबोधले आह.े �ूझीलंड �व���ा पाच वन-डे 

साखळी साम�ात �ाला भारताचं कण�धारपद 

दे�ात आलं होतं. आ�ण �वशेष �णजे �ा पाचही 

साम�ात भारताने �वजय �ा� केलं आ�ण तेथेही 

गौतम गंभीर हा सवा��धक धावा करणारा खेळाड ू

ठरला. 2011 �ा आयपीएल �ललावाम�े सवा�त 

महागडा खेळाड चा मान �मळवला. आ�ण ू

आयपीएलम�ेही �ाने आप�ा काम�गरीची छाप 

पाडत “कोलक�ा नाईट रायडस�” या संघाला 2012 

आ�ण 2014 म�े आप�ा कण�धार पदा�ा बळावर 

�वजेतेपद �मळवून �दलं. अशा�कार े ��केट�ा 

 “नुकताच भारतीय ��केट संघान े �व�चषक �ज� कून 

दहा वष� पूण� झाली, सगळीकडे उ�ाह आनंदाचा वातावरण 

फटा�ांची आ�तषबाजी आ�ण �मठाई वाटप असं सु� होतं.

 पण या सव � गो��म� े सवा�ना एक गो� जण ू आठवली 

नाही ती �णजे गौतम गंभीरने केलेली 97 धावांची अभे� खेळी.” 

गौतम गंभीर - भारतीय ��केटचा अ�कत�त नायक

रोहन कलशे�ी
S.E. (MECH)
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सग�ा फॉम�ट म�े �ाने आपले कौश� ��ा�पत 

केले. 

           थोडासा “रागीट” आ�ण नावा�माणेच “गंभीर” 

�भावा�ा गौतम चा ज� 14 ऑ�ोबर 1981 ला 

�द�ीमधील एका सव�सामा� कुटुबंात झाला. 

काही �दवसानंतरच �ाचा संभाळ �ाचे आजी-

आजोबा करत होते. नंतर काही वषा�नी तो आप�ा 

मामाकडे राहायला गेला. आ�ण केवळ दहा वषा�चा 

असताना �ा�ा मामाने �ाला ��केट �ब जॉईन 

क�न �दले. जेथे तो सकाळी आ�ण सं�ाकाळी भरपूर 

�ॅ��स करायचा. खरतंर �ाला भारतीय सेनेम�े 

जायची �चंड इ�ा होती, पण ��केटमधलं �ाचं 

कौश� ह े अ�धक सुंदर आह े ह े �ा�ा मामाने 

ओळखलं. सतत देशा�ा �हताचा �वचार करणारा 

गौतम आप�ा मदतीचा हात ��ेक वेळी पुढे केला. 

आज पय�त, अनेक जवान जे शहीद झाले आहते 

�ां�ा मुलांचा �श�णाचा जो काही खच� होईल ते 

पूण� खच� उठ�व�ाचा �नण�य गंभीरने घेतला आह.े 

असं �णतात क�, नेहमी सवा��ा �हताचा �वचार 

करणार े लोक कधीच थांबत नसतात. याचं उ�म 

उदाहरण �णजे “गौतम गंभीर”. कारण ��केटम�े 

�नवृ� झा�ानंतरही तो थांबला नाही. अनेक फ�डेशन 

तो स�ा चालवतो. गरीब लोकांचा नेहमीच �वचार 

करणारा �ांना सहा� करणारा गंभीर 

खासदारक�ला उभारला आ�ण �नवडनही आला आ�ण ू

आता जनतेची सेवा करतोय. कोरना सार�ा कठीण 

महामारी म�े तो ऑ��जन पुरव�ाचं काम 

करतोय. एवढेच न� े तर सतत आ�थ�क मदतही 

करतोय. अशा रा��ेमी आ�ण भारता�ा हीरो ला 

माझा सलाम ! 
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    वरचं �शष�क वाचून तु�ी �णाल ह ेकसल �शष�क 

? पण �म�ांनो जर आपण �वचार केला गे�ा दोन 

वषा�त तर सव� साव�ज�नक धा�म�क �ाथ�ना �ठकाण बंद 

होते, जे लोक धमा�चा नावावर भांडत होते ते �ठकाण 

�नसगा�ने बंद केले. कारण लोक जे धमा�चा नावावर 

�तः �ा भाकरी शेकत होते ते �तः �नसग� एका 

�कार ेदेवानेच बंद केलं.

         लहानपणी ३-४ पु�कात फोटो होता, 

माणसाचा पाठीवर ऑ��जन चा �स�ल�डर घेऊन 

लोक �फरतात, ते फोटो इत�ा लवकर खर होईल 

वाटल न�त, आज कोरोना ची प�र�ीत सग�ांना 

मा�हती आह,े�ा �कार ेमाणसाने सगळे जंगल तोडन ू

झाड ह े �क नेत होता तसच आता ऑ��जन 

आणतोय. �ा �कार ेपृ�ी ही �द�ुषत होत चालली 

होती �ाला खर तर डीटॉ� कर�ा साठी कोरोना  

पाठव�ा सारख ं झालं. कारण पूण� १ वष� माणूस हा 

घरात बसला ते पण सव� देशाच े लोक. याने लोकांना 

प�ह�ांदा कळले असेल क� �ाणी कसे राहतात 

�ा�णसं�ालयाम�े. 

       लॉकडाऊन मुळे जे �ाणी होते ते सव� मोकळे होते 

आ�ण माणूस हा घरात होतो. भरपूर सा�ा सव�नुसार 

पृ�ी�ा शंभर वषा�त इतक� �� हवा झाली 

न�ती एवढी माणूस फ� एका वषा�त बस�ावर 

झाली. लॉकडाऊन मुळे भरपुर वेगवेग�ा �कारचे 

प�ी ह े बाहरे पडायला लागले मी �तः आम�ा 

घरा�ा इथे जे प�ी कधीच ब�घतले न�ते ते 

बघायला भेटले, तसेच समु�ात जर ब�घतला तर 

�ूजला दाखवले �क भरपूर �काश मासे समु�ा�ा 

�कना�ावर आले, आ�ण याचा �योग प�रणाम �णून 

पाऊस चांगला झाला. न��च ला◌ॅकडाऊन मुळे 

भरपूर लोकांना �ास झाला पण �नसगा� ला जो इतके 

वष� �ास झाला ते भ�न काड�ाचा �य� केला.

        माणूस पुढे जातोय चागलं आह ेपण �ा बरोबर 

�नसग�ला पण वाडवल पा�हजे, शेवटी समतोल असणं 

मह�ाचं आह,े आपण जसे �ब���ग चे जंगल 

बांधतोय तसेच झाडांना पण झपला पा�हजे, गरज 

नसेल तर गाडी वापर ना करता चाल पा�हजे, 

आजकाल घरात असायला ५ जन आ�ण गाडी 

��ेकाला वेगळी, नुसता ��ती ला पया�वरण �दवस 

 “होय मी �नसग � ! कराव े तस े भराव'े  हचे त� मी 

सृ�ी�ा अ���ा�ा मुळांशी �जवला आह.े

 �णून �णतो माणसांनो माझा नाश तोच तुमचाही 

नाश.. वाचवा तर मग, �तःचे जीवन आ�ण माझंही.”

�नसग� - The Ultimate God

आ�द� गायकवाड
T.E. (MECH)
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चे �टेस लावून ते नीट होणार नाही, आप�ा रोजच 

जीवनात थोड- थोड क�न नीट करावे लागणार.

              कारण �नसग� ह ेशेवटी आपण जे �नसगा�ला 

देऊ तो दपुटी ने देणार, कारण �नसग� नेहमी आप�ा 

पुढं राहतो आपण �कती पण �गती क�. �नदान 

आपण चागलं करत नसू तर �नदान वाईट पण नाही 

करायचं �नसगा�चा आ�ण ते वाचवणे ह ेआपले कत�� 

आह.े
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     गे�ा म�ह�ाभरा�ा आत�ा काही अशा 

आ�ह�े�ा घटना कानी पड�ा क� �ा 

कोण�ाही सव� सामा�ा�ा बु��ला पटणा-या 

न��ा!!सहज �म� प�रवारात चचा� करत असताना 

आमचा एक �म� बोलून गेला, �म�ा अस काही तरी 

�ल, जेणेक�न येणा-या काळात आ�ह�ेचा �वचार 

जर कु�ा भाब�ा मनात घ�गावत असेल तर �णभर 

का होईना �ांनी थांबून �वचारच केला पा�हजे! �ाच 

अनुषंगाने सव�प�र अनुभवातून �लहलेला हा लेख!

    आ�ह�ा कर�ामाग�ा कारणांचा जर अ�ास 

केला तर असं कोणतही कारण तु�ा आ�ास 

शोधूनही सापडणार नाही क� अमुक तमुक, 

गो�/बाब/घटना/�संग आप�ा बरोबर घडावा अन 

�ाला पया�य केवळ आ�ण केवळ आपला 

महागामोलाचा जीव तोही �ता�ाच हाताने �तःच 

�ावा, या�ा इतक घणघोर द�ुम� काहीच असू 

शकत नाही!

गे�ा म�ह�ाभरात�ा जर काही घटना ब�घत�ा 

तर मन सु� करणा-या, काय वयं काय होती �ांची 

20, 22, 24, 25,दहावी बारावीची पोरहंी! माणूस 

�णून जगताना या �न�ाप �जवाक�रता कुठना कुठं 

का होईना �जव तुटतो हो ! 

कोणतीही कसलीही सम�ा, अडचण असली तर 

बाबानो तुम�ा आईवडीलाना सांगा तु�ाला जर 

�ांना सांगाव अस वाटत नसेल तर तुम�ा जवळ�ा 

�म�-मै�ीणीना ,नातेवाईकाला कुणालाही सांगा पण 

एकदा का होईना कुठंतरी मन मोकळ करा पण 

आ�ह�ा ह ेटोकाच पाऊल कदा�प ऊचलू नका 

    आयु�ात�ा �क�ेक अडचणी बोल�ान 

चुटक�सरशी सूटताना आजही पहायला �मळतात 

�ामुळे कुठे का होईना बोला पण बोलाच!

    आ�ह�े�ा मागची कारणे ब�घतली तर ��ेक 

माणसाला आप�ा आयु�ात कुठे ना कुठे कधी ना 

कधी अडचण आलेली असते ब�दा ती सारखीच 

असते ��चत एखादी सम�ा ही वेगळी असू शकते, 

��ेक सम�ेला तोडगा असतोच, तो फ� 

आप�ाला शोधता आला पा�हजे �ासाठी संयम 

नावाची गो� आप�ा जवळ असणं �ततकंच 

मह�ाचं.सव� �थम मला आईव�डलांना सांगावंसं 

 “आ�ह�ा कर�ामाग�ा कारणांचा जर अ�ास 

केला तर असं कोणतही कारण तु�ा आ�ास शोधनूही 

सापडणार नाही क� अमकु  तमकु , गो� / बाब / घटना / �सगं 

आप�ा बरोबर घडावा, अन �ाला पया�य केवळ आ�ण केवळ 

आपला महागामोलाचा जीव तोही �ता�ाच हाताने �तःच 

�ावा, या�ाईतक घणघोर द�ुम� काहीच असू शकत नाही !” 

आ�ह�ा

अ�लुमू�ीत �ह�रगे
S.E. (CIVIL)
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वाटतं क� मा� आह े ह े �ध�च युग आह े तु�ाला 

तुम�ा मुलाबाळां�ा भ�व�ाची काळजी असणंही 

सहा�जक आह ेपरतुं ��ेकाची बौ��क कुवत ही वेग 

वेगळी असते ह ेआप�ा मनाला एकदा नाही शंभर 

वेळा समजावून सांगा 

आप�ा मुलाबाळांना �दवसातून �कमान थोडा तरी 

वेळ दया �ां�ा अपे�ा काय आहते हहेी जाणून �ा 

यो� अयो�, चांगल वाईट या बाबतीचं �ान वेळीच 

�ांना �ा �ां�ा कुवती�माणे तुम�ा ही ई�ा 

आकां�ा बाळगा. मुलाबाळांसह वागताना तु�ाला 

आले�ा अनुभवांची आ�ण अनुभूतीची सांगड घाला : 

आई व�डलांपैक� एक�ाला तरी आप�ा 

मुलांन/मुलीनं आप�ा मनात�ा गो�ी 

   सांगाव �कमान एवढीतरी काळजी �ा जेणेक�न 

�ां�ा मनावर दडपण राहणार नाही आ�ण 

आ�ह�ेसारखं कु�वचार �ां�ा आसपास ही 

भटकणार नाही 

�ाच�माणे ��ेकाने आप�ा आईव�डलांना 

आप�ा �म� मै��णी सारख एकदा समजून �ा 

�ां�ाशी मनमोकळेपणाने बोला मग पहा तेच तुमचे 

जीवलग बनून जातील आ�ण कोण�ाही सम�ेवर 

तु�ाला सहजासहजी मात करता येईल

        शेवटी एवढंच-एखा�ा माणसा�ा �नघून 

जा�ाने �नमा�ण झालेली पोकळी ही कधीच भ�न 

�नघणे नाही

आ�ह�ा ह ेपया�य नाही.
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काही �दवसांची तर गो� आह.े.

परत होतील गळाभेटी...

परत जुळतील नाती.. 

काळाला गरज आह.े. 

फ� सोबतीने झुंज दे�ाची...

का�रका�रका�र



Scan / Click on QR Code
to listen the article on

पावन�ख�डीत बाजी हाय ..!

सौरभ कोळेकर

BE CIVIL

कहाणी �ा वीराची, गड �ो प�ाळा �ता..   

स�दखानाकडन बाजीनी �ो �ज�कला �ता..!                                                    ू

�कर � काळोखात जौहरान ं गद� वेढा टाकला..

�नसगा�च ं देण ं पाहता, 

राजांसारखा �शवा �ावी अवतरला..!!

��त�ब�ब देखण ं जण ू �बे�ब राजच ं �णायच.ं .

�रा�ा�ा काया�साठी कायम पुढं राहायच.ं .!

ऐन राती�ा येळी आखला राजान ं बेत हाय..                            

बाजी-फुलाजी संग २ पाल�ा, 

मावळे सरदार सोबती रहाय..!

बातमी कळताच राजा�ा �नसट�ाची..

फौज धाडली जौहरान ं सरदार मसुदाखानाची..!

�कर � काळोखात लढवून श�ल, 

पालखी पुढं राजाची धाडली..

न�शबा�ा आघातान ं �शवा �ावीची पालखी, 

�शवाजी राजा समजून मसु�ा�ा हाती लागली..!!

ही बातमी कळताच जौहरचा आनंद आसमंतात घूमला..

फाजलखान, मसु�ासंग बेभान होवून सलाम घेऊ लागला..!!

पण आ�दलशाही हजेाबान ंवळीखला नकली �शव अवतार..

संतापान ं फाजलखानान ं केली तलवार आरपार..!

जौहरान ं मसु�ासंग लावली फौज राजा�ा पाठोपाठ..

मावळे सद�रांसह सै� बाज�च धाव े �वराट..! 

चा�ल लागताच पाठलागाची, 

बाज�नी केला �वचार �ख�ड लढव�ाचा..

३०० धारक�ांसह �नण�य घेतला 

राजांना खेळणा गडी पाठव�ाचा..!!

मणघ� क�न �नघाल े राज े संग े वीरांच.े .

पोहचताच गडावर वार �ा तीन तोफांच.े .

येताच फौज मसुदाखानाची, तुक�ा पाड�ा वीरां�ा..

पाळीपाळीन ं लढवली �ख�ड मदतीन े � बंधू�ा..!

गज�ख��डत तलवारीचा खणखणाट चौफेर वाजत �ता..

बाजी फुलाजी आप�ा दानप��ान 

एक एक गनीम कापत �ता..!!

तोफे�ा बाराची वाट पाहत, दोघा भावांत उसंत नाय..

�च��ा �च��ा के�ा श�ूं�ा,

�ानी मनी राजाची आस हाय..!!

राजाची �च�ता करत, वार ऐकल े तोफेच.े .

मन भ�न आल ं बा�ज�च पण देह मातल े र�ाच.े .!

शेवट जाहला जीवाचा तरी नाव �शवाजी वाहत हाय..

कृपा जगदंबेची साद घालती, 

*पावन�ख�डीत बाजी हाय*....

 *पावन�ख�डीत बाजी हाय ssss..!!*

https://youtu.be/Hc10szOo47M 
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ूहळच �शान बोलली....

�शवलीला ज�े

 F.E. (CSE)

कसे उपकार मानू तुझे आज 

भूक माझी सरली

क�नी मानवाला भ�.                                                              

ूहळच �शान बोलली !!

आग �वझली पोटाची.

�व�वाचा घास केला. 

आस होती एका दोघाची.

खानावळ घेऊनी आला !!

फुलांनी सजवून थाळी. 

कधीतरी देत होत.े

काळ बदलला आता.

पास�ल �ा��क मधी येत े ॥

वेशी बाहरे देवून ढेकर. 

क�ोळ गावात माजला.

राख उ�ी पडली ताटात.

�ाया कुणी नाही आला

ध� ध� देवा तुझ.े ..  आता भुक माझी सरली.

ूआता नको धाड कुणाला. हळच �शान बोलली.!!" ू

�र�तका नोरा

BE CSE

�णभर तरी

आई ए आई ये ना ग तू, �णभर तरी या जगात ये…                                                                   

वावर त ू मा�ा सोबतीन,े  खेळ त ू मा�ा बा�लीन,े

भरव त ू तु�ा हातान,े  ओरड त ू तु�ा ह�ान,े

आई ए आई य े ना ग त,ू  �णभर तरी या जगात य…े  

होतीस त ू ते�ा देत होती �ह�मत,

तरी न�ती तुला �क� मत,

कळाल े ग तुझ े मोल आ�ा, 

आहसे त ू एक अनमोल �हरा,

मा�ा एका हाकन े पळत येई त,ू

आता कुठे हरवली आहसे त.ू  

आई, ए आई य े ना ग त,ू  �णभर तरी या जगात य…े  

तु�ा�शवाय ह ेजग अपुर,े तु�ा�शवाय ना अ� �जर,े

तु�ा�शवाय ना घेता येई �ास,

आता तुझी मला लागली आह ेआस. 

माणसाला पावसात वाचवत े छ�ी,

आ�ा सवा�ची आहसे त ू छ�ी. 

वाचवशील त ू आ�ा ��ेक वादळात,

राहतेस त ू आता फ� काळजात… 

मा�ा एका हाकान े पळत येई त,ू

पण आता कुठे हरवली आहसे त,ू  

आई, ए आई य े ना ग त,ू  �णभर तरी या जगात य…े

https://youtu.be/tWqAui5lmlE
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सरण

�शवलीला ज�े

FE CSE

"एका मेले�ा माणसाने �कती छान �टंलय.... 

सजवत होते मला, मी शांत �नजलो होतो

 ब�तेक अ�ूं�ा धारांनी मी �च�ब �भजलो होतो...

शेवटची अंघोळ ती होती गरम पा�ाची, 

�ाला �ाला घाई मला डोळे भ�न पाह�ाची.. 

�ां�ा खां�ावर माझ ं गेल ं होत ं बालपण, 

शेवटी �ांनीच मला उचलून घेतल ं आजपण....

जवळच े सगळे होत,े  होत ं कुणीतरी परकं,

नेऊ नका, मो�ान े �णत होत े सारख.ं ..

आज वेगळच काही तरी घडत होत,ं  

वै�ांचेही �ेम मा�ावर पडत होत.ं ..

�तथपय�त नेऊन सु�दा मा�ावर �ेम लुटवत होत,े  

जोरजोरात रडन सगळे मला उठवत होत.े ..ू

अजून चार लाकड �ा �णज े �ात भागेल, 

मा�ाच कोणीतरी �वचारल ं अजून �कती वेळ लागेल...

सरणावर झोपून मी मौन पाळल होत,ं  

जीव लावणा�ा मा�ांनीच मला जाळल ं होत.ं .."

क�लका गावडे

TE CIVIL

ग�रबा�ा डो�ावरची मोळी घेणं चांगलं...

ग�रबा�ा डो�ावरची मोळी घेणं चांगलं

कधी कधी फ�कराची झोळी घेणं चांगलं...                                                       

श�ू�ा छावणीत �फतूर हो�ापे�ा.. 

देशासाठी बंदकु�ची गोळी घेण ं चांगल.ं . 

कधीकधी आयु�ाची होळी घेण ं चांगल.ं . 

भुकेले�ा पोटासाठी पोळी घेण ं चांगल.ं . 

शोभेसाठी भरजरी व� घे�ापे�ा.. 

उघडा माय ब�हणीची चोळी घेण ं चांगल.ं . 

ग�रबा�ा डो�ावरची मोळी घेण ं चांगल ं ||१||

�ानासाठी समु�ाची बुडी होण ं चांगल ं .. 

कधीकधी आकाशाची �शडी होण ं चांगल ं ... 

नारळा�ा झाडाच ं फळ हो�ापे�ा... 

कधीकधी गुलाबाची कळी होण ं चांगल.ं . 

ग�रबा�ा डो�ावरची मोळी घेण ं चांगल ं ||१||

जीवनात साखरचेी गोडी होण ं चांगल.ं . 

कधीकधी पावसाची झडी होण ं चांगल ं ... 

�वषमतेची �वषारी �ढी हो�ापे�ा.. 

घरोघरी समतेची गुढी होण ं चांगल ं .. 

ग�रबा�ा डो�ावरची मोळी घेण ं चांगल.ं . 

कधी कधी फ�कराची झोळी घेण ं चांगल.ं .. .. 

https://youtu.be/qkwtegYYGUs
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कारण आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय ...

�काश साळी 

BE CIVIL

आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय                                      

सकाळी रोज उ�शरा उठायचंय                                        

                 गरम पा�ासाठी नशीब आजमावायचंय 

                 अंघोळ न करताच ले�रला �नघायचंय   

                 कारण आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय ... 

ले�रला येऊन परत झोपायचंय 

रोल कॉल आ�ावर जाग ं �ायचंय 

�� कॅ�ीनम� े ' पाणीदार ' चहा �ायचंय

कारण आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय ...

                सकाळच ं जेवण सं�ाकाळी करायचंय 

                रा�ी उशीरा भुकेन ं तळमळायचंय 

                कारण आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय.. 

�ॅ�ीकल ला थोडं उ�शरा जायचंय 

ए��परीम�ट ला जादचुा खेळ समजून 

जून ं जन�ल कॉपी करायचंय 

कारण आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय ... 

              ट�े आ�ावर पु�क उघडायचंय 

              �सलॅबस शोधत दरुवर �फरायचंय 

              ऑपशन टाकून सव � संपवायचंय 

कारण,कारण आ�ाला इं�ज�नयर �ायचंय ..."

आँनलाईन वारकरी

�ेया केसकर

FE CSE 

ग�ात माळ हातात टाळ                                                                     

मुखातून येणा�ा पांडरगंाच े नावु

डो�ावर वृंदावन अन ् चपळाईन े खेळ खेळत

येतात आषाढी का�त�क� पंढरी

नाही �ीण ना कधी त�ार 

�स� अंतःकरणान े धरतो हा वारकरी 

माझी वाट दरवष�......

�व�ल नामान े तुडंब भरणारी पंढरीु

यंदा मा� पडली ओसाड 

गरीब भो�ा भ�ांनी 

�दली मला भेट 'ऑनलाईन सा�ात'

पालखीही माझी आणली मॉडन � ग�डान े

�ातही पालखी माग े महारा� पोलीस सारे

आता मा� ह� झाली सारी 

ही �श�ा तर मला झाली भारी 

���णी हसून �णाली मला 

माऊली �णून तु�ीही जगा लेकराच दःुख जरा 

आता मीच घेतो याची जबाबदारी 

तु�ी सव � �न���त रहा �तः�ा घरी 

ूकरोनाचा खा�ा क� मायलेक �मळनी.......

https://youtu.be/JVYfos6oYNw
https://youtu.be/FjZNvGrYT7Q
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��य ��यकर

रो�हणी जाधव

BE CIVIL

काय �लहावे सुचत नहीये.....             

पण वाटल े पहाव े क�न.....                                                                  

��य मा�ा ��यकराला.....

पहाव े प� �ल�न.....

भेट ती अनोखी होती.....

एकमेकांच े श� ु जण.ू ....

आस तर मै�ीची होती.....

चला सु�वात तर जोरात होती.....

ूकाय म�हती कुठन आला..... 

वेडा �म� हा.....

नुसता �ास देतो.....

अ�तशहाणा कुठला.....

ूकस े अचानक जुळन आल े सुर तुज़ े नी माज़.े ....

तु�ा भांडणात �ेम होत े

कळायला थोडा वेळ लागला.....

सु�वात होती जण ू ती एका न�वन पवा�ची.....

�ज ू होत असले�ा �ा न�ा ��ांची.....

ड�र चा हाटब� ीट �ायला 

तुला वेळ नाही लागला.....

कळालच नाही �दयाचा ठोका 

तुला पा�न कधी चुकला.....

फुलत फ़ुलवत नात तुटायला ही आल.....

पु�ा �ेमात पड�ाच कारनही �ानेच �दल.....

पु�ा तोच �वास �तच वाट न�ाने भावू लागली.....

�तः�ा ही नकळत तुझी �ेयसी 

तु�ाच �ेमात गुंत ू लागली.....

बह�न आले�ा �ा ऋतुत नभांचेही वा�व होत.े ....

�न�ाशार आकाशाला �ा �ांनीच 

भ�न टाकल े होत.े ....

या वेळी मा� मला साथ तुझी होती.....

�जवलगांनी �भजवलेली आपुल�कन े

सारी ज�मन सजली .....

�णुनच कदाचीत इ�धनुन े ही हजेरी लावली.....

बरसणा�ा ��ेक पावसात 

तुझीच आठवन �व�न जात.े ....

येणारी ��ेक सर तुझेच गाण े गाऊन जात.े ....

��ेक �ण सोबतीचा �ा �ेमाचा सा�ीदार ठरला.....

��य माझा ��यकर आता मा�ासाठी 

माकड ही झाला.....

पडत सावरत वाट आता चालायची होती.....

नखरले �ेयसी �ाची आता �ालाच झेलायची होती.....

चं� झाला तो मलाच चमकव�ासाठी.....

चांदणी बनुन राहीन रोज तुलाच भेट�ासाठी.....

https://youtu.be/yMQ-KjmU92c
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बरसून गेला

रो�हणी जाधव

BE CIVIL

खुप दाटून आल होत �ाला 

सगळीकडे काळोख पसरला.....                                                            

संथ �नळा असणारा तो.....

खुप �दवसांनी बरसून गेला.....

नाराज असावा ब�दा तोही.....

अचानकच ं कडाड लागला.....ू

ु�ेमाची झुळक देणारा तो.....

आज अचानक वादळ घेउन आला.....

खुप साठवल होत ब�दा �ानेही.....

मनसो� सवा�ना �भजवुन गेला.....

बोलता बोलता तो अखेरीस बरसून गेला.....

आपलही असच असाव कद�चत.....

�न�ाशार नभात अचानक काळोख पसरतो.....

प�ांचा थाट सजवणारा तो.....

कधीतरी �तः �तःच े मह� सांगून जातो.....

वाटत े आपणही कधी कधी �� �ाव.े ....

शांत असनारया माणसानेही कधीतरी कडाडन पहाव.े ....ू

इं�धनूच का कधीतरी वीजही �ाव.े ....

बरसणा�ा �ा स�र�नी सार ेकाही फुलवाव.े ....

कधी �तःसाठी तर कधी दसु�ांसाठी जगाव.े ....

जाणाव े कधी तोही खुप काही �शकवून गेला.....

तहानलेला तो सग�ांची तहान भागवुन गेला.....

शेवटी आज तोही तृ� झाला.....

बघता बघता तो संपूण � बरसून गेला.....

ती

अनंत मुडे

SE MECH

नाकावर राग �त�ा,     

ओठांवर हस ू हसायच.ं                                                                        

न�तरांच े डोळे �तच,े

पाहताच �तला �ेमात पड वाटायच.ंू

कोमल अशी काया �तची,

रशेमी केस काळे.

पा�न �तला बावर ेह ेमन,

नेहमी शांत व संयमी असणार.े

घडलं नाही आधी अस कधी,

पण पडलो �ेमात �त�ा.

का कुणास ठाऊक,

पण ह ेमा�ा सोबत पण झालं

माझ ं प�हल �ेम अध�वट ठरल.

फार काळ झाला,

बोलो नाही �त�ाशी.

आज ही �तला पा�न होत,े

धक धक काळजा म� े अशी

जण ू प�ह�ांदाच भेटतो आह े�त�ाशी.

आज आली आठवण तुझी,

फार काळ जगलो.

ज े बोलो नाही कधी तुला,त े क�वत े म� े

�लह�ाचा �य� केला.

https://youtu.be/RI18pLXw1YE
https://youtu.be/3VcUqIzRplI
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ताठ घेऊनी काटी

�स� हनमंगाव

B.E. (ENTC)

ताठ घेऊनी काटी                                                                                  

उभा रा�हला �व�ल                                                                                    

पो�लसां�ा �पान े भेटला 

मला माझा �व�ल 

आषाढी वारीला �नघालो 

नाव घेत पांडरगं ु

घात झाला कोरोनाचा 

रा�हली वारी अध�वट

चाल ू केला परतीचा �वास 

ुघेऊन �वठरायाच े (पो�लस) दश�न 

मन झाल े मंगल 

�प पा�नी तुझ े

ताठ घेऊनी काटी 

उभा रा�हला �व�ल 

पो�लसां�ा �पान े भेटला 

मला माझा �व�ल 

पांडरगं | पांडरगं |ु ु

शुभम सदाफुले

SE MECH

लॉकडाऊन

अटक मटक चवळी चटक ||              

लॉकडाऊन न पाळणा�ाला                                                                     

ध�न पटक ||

अथ � का �बथ � अटक होईल 

�णून सटक ||

भाजी मंडईतुन आ�ावर 

�ताला चांगला झटका ||

पैस े नको हाती घेऊ ,

ऑनलाईन पैस े देऊन सठक ||

लॉकडाऊन सा�ांना तारी 

घरी बसून जीव वाचवा आता तरी ||

https://youtu.be/KQfhd_wF0K8
https://youtu.be/-o0BITq_DWE
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बाबा

�स�ाम�ा उडचाण

SE CIVIL

तुम�ा मायेची उब मला सदैव हवी आह े                     

मा�ा जीवनाला शोभा तुम�ा 

सं�ारान े �दली आह.े                         

उ�मो�म दे�ासाठी कायम 

धडपडत असतात.

तुमच ं �ेम कळत ं मला तु�ी 

काहीही न सांगता

ददु�व �णून ज�ली मुलगी

अस े लोक �णतात.

पण माझ े बाबा माझ े कौतुक

मो�ा अ�भमानान ं सांगतात या 

आनंददायक अनेक गो�ी आहते

�ाच �ेमाने मला सुखावणारी

एक गो� आह.े

खूप छान वाटत ं मला

मी मुलगी आह.े

�कती मोठी झाल े तरी

तुम�ासाठी लहानच राहणार,

पण तुम�ा �ातारपणी मी तुमची

आई होणार बाबा.... 

भाव मनीचे

ऐ�या� अवताडे

SE ENTC

श�ात श� गुंफता                                            

उमटत े एक क�वता                           

स�रगं लेवुनी का�ाच े

सजतात भाव मनीच े ||

पडता सुखाच े पाऊल 

फूलता फुलोर ेहषा�च े

येता दःुखाची चा�ल 

झुरतात भाव मनीच े ||

आठवणीतील �ण अनमोल 

साठवून या बंद कुपीत 

�दयी क�न घालमेल 

�रतात भाव मनीच े ||

https://youtu.be/1Nkex96Gn9U
https://youtu.be/gYOb8SAqDBk
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ऐ�या� नवले

SE CIVIL

माणसे अशी का �नघून चालली

12 �णता हजार झाली                                                                        

पाप�ाची �कनार ना ओलावली                                                             

कधीच न�ती इतक� हतबल झाली 

मयतीला झुंडी �दस�ा नाहीत

नाहीत कोणी सां�न करणारे

बदलून कस े गेल े वार ेसार े

आ�ण ह ेलोक मरणार े

�ाला थयथय नाच ू लाग�ा 

�शानात कोणता उ�व आह.े.???

�नप�चत मुं�ांची रांग �तथ े लागली

का हा माझा भास आह े

ओलांडन सीमा गेल े भय आता ू

कठोर काळीज झाले

खुशाली �वस�न एकमेकांना 

�वचारती लोक आज कोण मेले

फुलल े बहरल े कधीकाळी झाड

�ा झाडांनी पानगळ ही पा�हली

कोणा�ा नशीबी अस े का जगणे

आज फांदीवर कळी कोमेजली

खुशाल जग�ा �क�ेक �प�ा 

एकमेकांना खुशाली �वचारीत

आज माणस े अशी का �नघून चालली

न बोलता न भेटता न सांगता अव�चत"

https://youtu.be/1Zy8xnaqtPU
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