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ABSTRACT:  लषृा वायखा दाता नाशी. बायतीम वसं्कृतीभध्मे लषृांना अनन्मवाधायण भशत्तत्तल आशे. वतं 

वाहशत्तमात लषृाची भशती लणणन केरेरी आशे. जाणता याजा शळलछत्रऩती मांना लषृांची ककंभत सात शोती. 
कू्रयकभाण औयंगजेफारा लषृ प्रेभ. ऩषांची घये. वलण वलऴमाच ेसान लषृा कडून शभऱू ळकत.े लदै्मक ळास्त्र दृष्ट्मा 
आणण लसैाननक दृष्ट्मा झाडांची उऩमोगगता. धाशभणक अलग ठंन. ऩलूण वचूनांच ेसान.  लषृ  तोडताना तायतम्म 

फाऱगण्माची आलश्मकता. लषृांच ेभशत्तत्तल वलणभान्म शोत.े लषृांना देलतचेा दजाण फशार कयण्मावाठी शे रेखन.. 
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            प्राचीन काऱाऩावून लषृांच ेजतन केरे गेरे. ऩण आज मा गोष्टटीचा भाणवारा 
वलवय ऩडत आशे.  बायतात लषृांना अनन्मवाधायण भशत्तत्तल आशे. प्राचीन वंस्कृतीभध्मे 
अन्न देणाऱ्मा, ऩोऴण कयणाऱ्मा, वालरी देणाऱ्मा, लषृांना देलतेवभान भानरे  आशे.  

त ऱव , लड , वऩऩंऱ, औद ंफय मा लषृांना तय वलळऴे भशत्तत्तल प्राप्त झारे आशे. त्तमांची 
ऩूजाअचाण करून, प्राथणना करून ककंला त्तमांना देलते वभान भानून त्तमांची आयाधना केरी गेरेरी 
आशे. एका अबंगात वंत त कायाभ भशायाज म्शणतात - 
           “जमगचिमे द्लगयी, तुऱळी ल ृंदगलन 
             नगशी ते स्भळगन, र् श जगणग” 
          त ऱव शी घयातीर बाल बक्तीच ेप्रतीक आशे.  त ऱव ऩमाणलयण ळ द्ध याखणायी एक 
लनस्ऩती आशे. ती आयोग्मदामी अवल्माने नतच ेभशात्तम्म ऩयंऩयेने लाढवलरे आणण नतच ेजतन 
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केरे.औऴधी लनस्ऩती म्शणून नतच ेभशत्तल अवल्माने  धाशभणक अलग ंठण नतरा हदरे. लषृांप्रनत 
आऩरा आदय व्मक्त कयण्माच्मा दृष्टटीने त्तमांना देलतेचा दजाण फशार केरेरा हदवतो. शा दजाण 
ऩयत शभऱलण्मावाठी केरेरे रेखन. 
     वंत त कायाभांची अबंगलाणी शी भयाठी भाणवाच्मा जीलनात अवलबाज्म अगं झारी आशे 
. त कायाभांच्मा लाणीचा चा लाऩय आऩण दैनंहदन जीलनात अगदी वशजऩणे कयतो.   
‘ल षलल्री आम्शग वोमये लनियी ' अवे वंत त कायाभ म्शणतात. आभची ननवगाणळी 
ज ऱरेरी नाऱ स्ऩष्टट कयण्मावाठी माऩेषा अन्लथणक ळब्दयचना क ठरी अवणाय? आऩल्मा 
वंतांनी आऩल्मालय वंस्काय कयताना जीलनात कोणत्तमा गोष्टटी आलश्मक आशे आणण आऩण 
त्तमा आचयणात आणाव्मात मालय कामभ प्रकाळ त्तमांनी टाकरा आशे. वंत त कायाभांची दयूदृष्टटी 
त्तमांच्मा अबंगातून हदवून मेत.े जन -जागतृीवाठी यस्त्तमालय लषृलल्री आम्शा वोमये लनचयी 
अळी लचने लाचामरा शभऱतात. 
         “िभाण्मेलगचधिगयस्ते भग परेऴ ुिदगिनभ”् शे गीता लचन आऩल्मारा कभण 
कयत याशा पऱाची अऩेषा करू नकोव अवा वंदेळ देते. गीता जे ळब्दातून वांगते तेच झाड े
आऩल्मा जीलनातून स्ऩष्टट कयीत अवतात. आऩल्मा लेदांभध्मे शी लषृायोऩण ल लषृ ऩूजनाची 
वलळऴे ऩयंऩया वांगगतरी गेरी आशे. प्रमाग षेत्राचा अषमलट, नाशळकची ऩंचलटी,  अलंतीकेचा 
शवद्धलट,  गमेचा  फोगधलषृ,  लृंदालनाचा  लंळीलट, याभामण आणण भशाबायतात ळभी लषृाच े
लणणन आशे. शी  लषृावंफंधी अवरेरी श्रद्धेची भूनत णभंत उदाशयणे शोत. लेदांभध्मे ल 
आयण्मकाभध्मे लषृांच ेभशत्तत्तल अधोयेणखत केल्माच ेआढऱते. भत्तस्मऩ याण, अग्ग्नऩ याण, 
ऩद्मऩ याण, नायदऩ याण, याभामण, बगलद्गीता इत्तमादी ग्रंथांभधनू लषृांना रोकांनी देलता भानरे 
गेल्माच ेउल्रेख मेतात. लैद्मक ळास्त्र दृष्ट्मा आणण लैसाननक दृष्ट्मा कडूननफंाची उऩमोगगता 
भान्म झारेरी आशे . फेर, वऩऩंऱ औद ंफय, त ऱव मांना आम लेदात भशत्तत्तलाच ेस्थान हदरे आशे. 
        ऩूली क णारा खोकरा, वदी झारे  की डॉक्टयकड ेन जाता अड ऱळाचा काढा, गलती  
चशाचा काढा,  आरे- व ंठेचा काढा द्मामचे.  ऩोटात द खामरा रागरे  की ओव्माचा अकण  
द्मामच े. भ का भाय रागरा  अवेर तय  ननग णडीच्मा ऩाल्माचा रेऩ गयभ करून  त्तमा बागालय 
रालामच.े जखभ झारी, तय  कोऱवणीच्मा ऩाल्माचा यव त्तमालय टाकामच े. अगंाचा दाश  शोत 
अवेर तय चदंन उगाऱून रालामच.े अळा प्रकायच्मा लनौऴधी आऩल्मा अलतीबोलती आशेत ऩण 
आऩल्मारा त्तमाफद्दर भाहशती नवते. लनऔऴधी ने ळयीयालय लाईट ऩरयणाभ शोत नाशीत. 
आम लेदात मा लनौऴधींची नाले शी त्तमांच्मा नालालरून ठेलरेरी आढऱतात. जव े दाडडभालरेश, 
अळोकारयष्टट, चदंनावल, द्राषावल, अज णनारयष्टट, इत्तमादी. आऩल्मा ऋऴी-भ नींनी प्रत्तमेक देलते 
फयोफय एका लषृाची मोजना करून ठेलरी. भशादेलाच ेभंहदय म्शटरे, की नतथे फेर आणण 
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ऩांढऱ्मा प रांची झाड ेआलश्मक ठयवलरी. दत्ततग रु फयोफय औद ंफय आरा. वलष्टणू वाठी त ऱळीची 
मोजना झारी. मा प्रत्तमेक देलारा लाशण्मावाठी प रे - ऩत्री गणऩतीवाठी द लाण ठयलून हदल्माभ ऱे 
वशजऩणे ती आलश्मक फनरी. 
          आज पाय भोठ्मा प्रभाणात लषृतोड शोऊ रागरेरी आशे. लनवंऩदा वंऩ ष्टटात मेते 
की काम ? अळी बीती लाटू रागरी आशे. अळा काऱात लषृायोऩण, लषृवंलधणन ल वंगोऩनाच े
कामणक्रभ भोठ्मा प्रभाणात याफवलण्माची गयज ननभाणण झारी आशे. देलयामा, गामयान,े जंगरे  
वलकावाच्मा नालाखारी बक्ष्मस्थानी ऩडत आशेत. अनेक द शभणऱ लनस्ऩती, लषृ नष्टट शोत 
आशेत. ककंफश ना शोण्माच्मा भागाणलय आशेत. ऩैळाच्मा भागे धालणाऱ्मा जगात ऩ न्शा लषृांचा 
आदय वन्भान वंगोऩनाची वंस्कृती ननभाणण करून आऩल्मा ऩथृ्लीरा शरयत बयीत ठेलणे, शे 
केलऱ आऩल्माच शातात आशे . शी आऩरी वगळमांची जफाफदायी वभजून कामण केरे ऩाहशजे. 
जंगरं यात्रीतून ननभाणण शोत नाशी. जंगरं कळी ननभाणण झारी अवालीत? माच ेउत्ततय 
लनभशवऴण भारूती गचतभऩल्री भोठ्मा भाशभणक ऩद्धतीने देतात, “जृंर्र िळी ननभगाण झगरी 
अवगलीत?  लगऱ्मगलगदऱगनृं ल षगिृं फीज जजिडृं - नतिडृं वलखुयरृं  , ऩगण्मगनृं ते 
लगशून आरृं. तय िुठृं  ऩगखयगृंनी आणून टगिरृं. जमभनीच्मग ऩोतग प्रभगणृं िुठे ते 
लगमग रे्रृं, तय िुठृं रुजरृं, लगढरृं. जनगलयगृंऩगवनू लगिरृं तेलढृं पोपगलरृं . 
तमगृंिी  झगडृं झगरी. िुठृं एिटृं - दिुट , िुठृं वभशूगनृं.” (1) अळी जंगरं 
भशत्तप्रमावाने ननभाणण शोतात. अळा जंगराचा वांबाऱ कयणे आऩरे आद्म कतणव्म आशे. 
                लषृ अकं यण्मावाठी  लऴाणन लऴे रागतात. म्शणून लषृ तोडताना तायतम्म 
फाऱगण्माची आलश्मकता आशे.  लषृ  स्लत्च्मा ग णलैशळष्ट्मांचा हदडंोया वऩटत नाशीत, तय 
मांच्मा अग्स्तत्तलातून त्तमांच ेभोठेऩण वभाजारा भान्म कयाले रागत.े स्लत् जलऱ अवरेल्मा 
गोष्टटींचा भोठेऩणा वंत वज्जनांच्मा जलऱ नवतो. त्तमाभ ऱे त्तमांच ेलैबल क्लगचत प्रवंगी 
क णाच्मा रषात मेत.े क णाच्मा रषात एखादी गोष्टट आरी नाशी म्शणून त्तमांचा भोठेऩणा कभी 
शोत नाशी, तो हदलवांगणणत लाढत जातो.               
“ र्ुरुजनगृंिडून मळितग मेणगय नगशी ते ल ष ल दर्डगृंनी ऩढवलरृंम. ल षग इतिग 
धभगातभग िोणी नगशी.” (2) अवे लषृाफद्दरच ेभारुती गचतभऩल्री मांनी काढरेरे उद्गाय 
आशेत. 
          ' लषृतोड थांफला 'शा काशी आजचा नाया नाशी. प्राचीन काऱात लषृांच ेभशत्तल 
ओऱखनू त्तमांच ेवंलधणन केल्मा जात शोते.' आसाऩत्र' मात जाणता याजा शळलछत्रऩती  मांची 
याजनीनत लणणन कयताना  आयभायारा रागणाये वाहशत्तम  वांगताना ऩ ढीर उताया आरा आशे. 
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          “आयभगयगव तक्ते , वोंट , डोरगच्मग िगठ्मग , आदद िरून  थोय 
रगिड ेअवगली रगर्तगत. आऩरे यगज्मगत  अयण्मगत  वगर्लगनगदद  ल ष आशेत 
तमगृंि ेजे अनिूुर ऩडरे ते शुजूयि ेऩयलगनर्ीने  तोडून न्मगले. मग  वलयदशत जे 
रगरे्र त े स्लयगज्मगतीर आृंफ,े  पणव  आददलरून शेशी रगिड े आयभगयगच्मग 
प्रमोजनगिी, ऩयृंतु तमगव शगत रगल ूदेऊ नमे. िगम  म्शणोन  शी झगड े लऴगां  
दोन लऴगांनी शोतगत अवे नगशी.  यमतगृंनी शी झगड ेरगलनू रेियगृंवगयखी फशुत िगऱ 
जतन िरून लगढलरी. ती झगड ेतोडल्मगलय तमगृंि ेदु् खगव ऩगयगलगय िगम ? एिगव 
दु् ख देऊन  जे िगमा ियीत म्शटरे ते िगमा  ियणगयगवदशत  स्लल्ऩिगऱगिें फडुोन 
नगशीृंवेि शोत.े किृं फशुनग धननमगि ेऩदयी प्रजग वृंतोऴमेगिग दोऴ ऩडतो. मग ल षगृंच्मग 
अबगलें शगननशी शोत.े  मगिरयतग शे र्ोष्टी वलाथलै  शोऊ न द्मगली.  िदगचित 
एखगदें जे झगड फशुत जीणा शोऊन िगभगतून रे्रे अवेर तयी तमगि ेधन्मगव यगजी 
िरून घेऊन द्रव्म देऊन तमगृंि े वृंतोऴ तोडून न्मगले. फरगतिगय वलाथलै न 
ियगलग.” (3) याजा कवा दष अवाला माच ेवलोत्ततभ  उदाशयण म्शणून छत्रऩती शळलाजी 
भशायाज डोळमांवभोय उबे याशतात. वलकावाच्मा एकूण गयजा रषात घेता, ऩमाणलयणातीर  
लनस्ऩती' मालय नेशभीच ताण ऩडणाय आशे. मातून आऩल्मारा शळलयामांची दयूदृष्टटी हदवून 
मेत.े 
           लषृांच ेभशत्तत्तल वलाांनाच भान्म शोते. कू्रयकभाण म्शणून ओऱखल्मा जाणाऱ्मा 
औयंगजेफ फादळशारा शी  लषृ  वंगोऩनाच ेभशत्तत्तल शोत.े शे वललेक घऱवावी मांनी 
वांगगतरेल्मा कथेतून स्ऩष्टट शोते.  ती कथा अळी - 
“फगदळशग औयृंर्जेफगिग दयफगय बयरग शोतग. तवग तो ननतमगिग दयफगय शोतग. ऩण 
एि खगव दतू आल्मगने तो दयफगय वलळऴे ठयरग शोतग. तमग दतूगने फगदळशगरग 
िुननावगत िेरग आणण नम्रऩणे उबग यगदशरग. फगदळशगने तमगच्मग मेण्मगि ेिगयण 
वलिगयतग  दतू म्शणगरग, “जशगऩन्शग भी   श्रीनर्य शून आरो  आशे.” थोड ेथगृंफनू 
दतू म्शणगरग, “ एि खफय आऩल्मगऩमांत ऩोशोिवलण्मगिी जफगफदगयी भगझ्मगलय 
वोऩवलण्मगत आरी आशे. ळशयगफगशेय  अिगनि लनलग  ऩेटल्मगने खगव फगर्ेतीर 
झगड ेजऱून रे्री आणण फगरे्तल्मग भमळदे ि ेशी निुवगन झगरे.” 
फगदळशगरग धक्िग फवरग. तो म्शणगरग, “भमळदी बोलतीि  वभोयच्मग फगजूरग 
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अवणगऱ्मग िीनगयगच्मग  ल षगृंनग आर् रगर्री?  िीनगयशी जऱून रे्रे?” तमगलय 
दतू म्शणगरग, “ अल्रगिी ि ऩग! लगयग उरट्मग ददळनेे लगशत शोतग. तमगभऱेु चिनगय 
ल ष लगिरे .” फगदळशगने वसु्िगयग टगिरग. जणू िगशी झगरेि नगशी. शे ऩगशून 
भौरलीने वलिगयर,े “आऩण चिनगयिी िौिळी िेरी. ऩण भमळदीि ेिगम? ” 
फगदळशगने भमळदीच्मग वृंदबगात िगशीि वलिगयनग न िेल्मगने भौरली ििीत झगरे 
नवते तय नलरि!  फगदळशग ळगृंतऩणे म्शणगरे, 
“भौरग जी भमळदीिी डगर्डुजी ियतग मेईर. भनगत  आरेि तय  अल्ऩिगऱगत 
दवुयी देखणी भळीदशी शी फगृंधनू घेतग मेईर. ऩण चिनगय ल ष ऩणूा लगढगमरग खूऩ 
लऴ ेरगर्तीर!” ( 4) तात्तऩमण - ईश्लयाच ेअग्स्तत्तल वजील  लनस्ऩतीत  ऩाहशरे की  भग 
लस्तूचा तोया पाय उयत नाशी. 
        वंतांनी लषृा वंफंधी आदय व्मक्त कयताना त्तमांना देलत्तल फशार केरे आशे. गीता जे 
ळब्दातून वांगते ते झाड आऩल्मा जीलनातून स्ऩष्टट कयतात. अळोक शे वौंदमाणच ेतय आम्र शे 
भांगल्माच ेप्रतीक आशे. लटलषृ जवाजवा वलळार शोतो तवा-तवा तो लैबलळारी हदवतो. 
म्शणूनच प्राचीन काऱी लटलषृारा' कल्ऩलषृ' अवेशी म्शणत.  आऩण झाडां कडून फऱ्माच 
गोष्टटी शळकण्मावायख्मा आशेत. 
        वागलानाच्मा झाडातून त्तमाच्मा आम ष्टमाचा इनतलतृ्ततांत आऩल्मारा वभजू ळकतो  . 
त्तमा झाडाच्मा खोडारा आडले काऩरे तय मा  गाभ्माऩावून व रू शोणायी ऩाय लत णऱ हदवतात. 
कधी अलऴणण ऩडरं कधी भ फरक ऩाऊव ऩडरा शे वाय त्तमालय येखाटरेरं अवतं. त्तमात 
हदवणामाणण लत णऱालरून  त्तमाचा इनतलतृ्ततांत वभजतो. जीलन शे आलतणनावायखे आशे अवे 
म्शणतात, त्तमाची भरा आठलण झारी. त्तमाशीऩरीकड े“शे ब्रह्भ ऩूणण आशे. त्तमाचप्रभाणे जग 
ऩूणण आशे. ळून्मातून ळून्म लजा केरे तय ळून्मच  याशत.े वलणत्र ळांती अवो.” अवा वंदेळ 
देणाऱ्मा 'ईळालाल्माऩननऴादा'  तीर 
      ओभ ऩणूाभद् ऩणूामभदृं 
      ऩणूगातऩणूाभदुच्मत े
      ऩणूास्म ऩणूा  भगदगम 
      ऩणूगाभेलगलमळष्म त े
      ओभ ळगृंनत् ळगृंनत्ळगृंनत् ( 5) 
       मा ळांती भंत्राची आठलण शोत.े  जीलनाची लत णऱाकाय गती व चवलणायी शी लत णऱे 
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म्शणजे भौशरक जीलन बाष्टमच शोम. शळलाम जीलनात मेणाऱ्मा चढ-उतायाच्मा लेऱी भाणवांना 
जणू हदरावा देण्मावाठी वागलान उल्रेखनीम लाटतो. 
      िडूननृंफ, िडूननृंफगिी ओऱख आऩल्मगरग फगरर्ीतगृंभधनू झगरेरी आशे. 
      “िगृंदोफग िगृंदोफग बगर्रगव िग? 
      ननृंफोणीच्मग झगडगभगरे् रऩरगव िग? ” 
शे गीत अवो ककंला 
         “ननृंफोणीच्मग झगडगभगरे्  िृंद्र झोऩरग र्! फगई 
        आज भगझ्मग  ऩगडवगरग झोऩ िग र् मेत नगशी?” 
        आजशी शे झाड मा गीतातून ग्जलंत आशे. कड ननफंाच्मा झाडालय कालळमांची दयलऴी 
नलीन घयटी हदवतात. कालळमांना आश्रम देणाऱ्मा लषृांना ऋग्लेदात काकाम्फीय म्शंटरआशे. लैळाख 

भहशन्मात मा लषृालय कालळमांची घयटी कयणे ऩ ढे व काऱ अवल्माचं रषण आशे. चदं्रप्रकाळात मा 
झाडाच्मा वौंदमाणत बय ऩडत.े औऴधी ग णम क्त  झाड म्शणून मा झाडाकड ेऩहशरे जाते. 
आजशी ग्राभीण बागात नागऩंचभी वायख्मा वणांना आरेल्मा भाशेयलाशळन भ रींवाठी मा 
झाडाच्मा पांद्मांना झोका फांधनू  ळृंगाय गीत गाण्माची ऩद्धत आशे . ळ द्ध शलेवाठी कदागचत 
माच झाडालय झोके फांधत अवाले. भजफूत आणण रलगचक शे झाड अवते. कड शरफंाची ऩाने 
वदा हशयलीगाय अवतात. कडू शरफंारा ऩांढया नाजूक व ंदय प रोया मेतो. शा प रोया लऴाणतून 
दोनदा मेतो. चतै्र प्रनतऩदेरा कड शरफंाची ऩान, प रोया, कैयी आणण चण्माची डाऱ  घारून 
चटणी लाटतात. तवेच कड शरफंाची ऩान प रं आणण गूऱ माचा नैलेद्म ग ढीरा दाखलतात. तो 
प्रवाद म्शणून प्राळन कयतात. शे त्तमाच्मा औऴधी ग णधभाणभ ऱे मेत अवेर. शरफंोणीच्मा 
बफमांऩावून तेर काढतात. त्तमाचा उऩमोग जंत नाळक द्रव्म औऴधी फनवलण्माकरयता शोतो. 
धान्मारा कीड रागू नमे म्शणून  कड शरफंाचा ऩारा धान्म टाकतात. 
        ऩाच ते वशा भीटय ऩमांत झाडालय चढत जाणायी ऩानगऱी ल फारयक  पांद्माची लेर 
वाऱ्मा बायतबय आढऱते. शी लेर क व भग ंजा ची अवते. ग ंजा च ेदोन प्रकाय आशेत. एक 
ऩांढयी आणण द वयी तांफडी. जवा भधभाळांच्मा ऩोळमातीर  भेणाच्मा  नछद्राचा आकाय अचकू 
ऴटकोणी अवतो, तवाच प्रत्तमेक ग ंज एक वायखा आकायाचा ल लजनाचा अवतो. मातून 
ननवगाणच्मा  गणणताची ककभमा हदवून मेते. मालरून अवे लाटते ननवगाणतून भाणूव वगऱेच 
वलऴम शळकू ळकतो.९६ ग ंजा म्शणजे एक तोऱा शे ननवगाणच्मा गणणतातीर ककभमा नाशीतय 
द वये काम? ननवगण भाणवाचा वलाांगीण वलकाव करू ळकतो. शी ळक्मता नाकायता मेणाय 
नाशी. भारुती गचतभऩल्री मांच ेग ंजा मा लेरीने रष लेधरे ते बूकंऩाच्मा ऩूलण वूचनांच ेसान  
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मा लेरीरा शोत,े अवे वभजरे तेव्शा. ग ंजा ची ऩाने राजाऱूच्मा ऩानांवायखी शभटतात. 
त्तमालेऱेव बूकंऩ, ज्लाराभ खी आणण शलाभानातीर प्रचडं उत्तऩात माची ऩूलणवूचना देत अवल्माच े
लनस्ऩती ळास्त्रसांना आढऱून आरे. शी ननवगाणची रीरा वभजून घेतरी, तय आऩणारा ऩ ष्टकऱ 
ऩूलणवूचना शभऱतीर. ऩ ष्टकऱ लाईट गोष्टटी ननवगण अभ्मावाने आऩण टाऱू ळकू. 
           भाणवांच्मा वोफती ऩेषा भारुती गचतभऩल्री शे लषृांच्मा वाननध्मात अगधक 
काऱ लालयरे. लषृांच्मा वशलावातच त्तमांच्मा आम ष्टमाचा अगधक काऱ गेरा. झाडांच्मा वालरीत 
कपयताना एकटेऩणाची जाणील कधी झारीच नाशी. ते म्शणतात, 
            

“झगडगइतिृं   वखु, आनृंद आणण वभगधगन अऩलगद लर्ऱल्मगव भरग दवुयृं 
िोणी देऊ ळिरृं नगशी.” (6)  इतक  झाडाच भोठेऩण  त्तमांच्मा रेखी आशे. भग शी 
भोठी झाड आऩल्मा दृष्टटीवशी आऩण ठेलरी ऩाहशजे. वतत देत याशणे शा लषृाचा स्लबाल 
आऩण जय स्लीकायरा तय आऩल्मावायखा द वया दाता नाशी. 
         फारकलींची, 
        “ऐर तटगलय ऩरै तटगलय दशयलगऱी घेऊन 
       ननऱगवगलऱग झयग लगशतो फेटगफेटगृंतुन 
       िगय घयगृंि ेर्गल चिभिुरे ऩरै टेिडीिड;े 
       ळतेभळमगृंिी दगट रगर्री दशयली र्यदी ऩढेु 
       ऩगमलगट ऩगृंढयी तमगतुनन अडली नतडली ऩड े            
       दशयव्मग िुयणगृंभधनू िगररी िगऱमग डोशगिड े
       झगिऱुनी जऱ र्ोड िगमऱभग ऩवयी रगटगृंलय 
       ऩगम टगिुनी जऱगृंत फवरग अवरग औदुृंफय"(7) 
        कवलता लाचरी म्शणजे झाडांनी  कलींना ब यऱ घातल्माच ेहदवते. ननवगाणळी 
तादात्तम्म ऩालणे फारकलींना जभरे. 
फांफू शा देखीर काव्म वलऴम झारा आशे. फांफू लजनाने शरका, ऩोकऱ ल भजफूत तवेच 
रलगचक अळा ग णधभाणभ ऱे फांफू फश उदे्दळीम झारा आशे. येडडओचा प्रवायाच्मा व रुलातीच्मा 
काऱात एरयमरची  गयज शोती म्शणून घयाच्मा उंच बागी दोन टोकांना फांफू उबारून 
त्तमालय ताय ककंला जाऱी लाऩयीत. शे दृश्म ऩाशून, 
          लन फगृंफिू ेवऩलळमग र्गत े
         आिगळगतीर आधोयेणखते (8) 
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अळा ओऱी भढेकयांना व चल्मा. खेड्मात घयाच्मा फांधकाभावाठी फांफू लाऩयतात. 
हशलाळमात  फांफूची ऩाने घोड्मांना चायरी तय ती ळग्क्तलधणक अवतात. तवेच शत्ततींना 
वऩऩंऱाची ऩाने आलडतात. वऩऩंऱाची शला  ननयोगी अवते म्शणून शत्ततीच ेआयोग्म चांगरे 
याशण्मावाठी त्तमारा वऩऩंऱाचा चाया देतात. 
            बायतीम भाणूव स्लत्बोलती ग यपटरेरा आशे. त्तमारा भी आणण भाझ े
माऩ ढे काशी व चत नाशी  . ऩण  जऩानी वंस्कृतीने लषृांच ेभशत्तत्तल जऩरेरे हदवते. 
 चरेयलय त्तमांनी शामकू शरहशल्मा आशेत. आऩरा ऩऱवशी प रल्मालय व ंदय हदवतो. रष 
लेधरे जाते. ऩण आऩण त्तमाकड ेवोईस्कय रयत्तमा द रणष कयतो. 
       ऩूली गाल ऩयत्तले लड ल वऩऩंऱाच ेऩाय अवामचे.  माचा भ ख्म उदे्दळ ळतेीच ेयषण 
कयणे शा अवाला. लड , वऩऩंऱ जेव्शा फशयतात तेव्शा  ऩाखयांना ल भाकडांना  बयऩूय 
खाद्म शभऱते. म्शणून ती ळतेाऩमांत न कवान कयण्माव ऩोशोचत नाशी. तवेच गचचंचे ेझाड 
गालाच्मा लेळीलय अवामच.े त्तमाभ ऱे गाल आरे शे रषात मामच.े ऩण आता लषृतोड 
झाल्माभ ऱे गचचंचे ेझाड गालाच्मा लेळीलय हदवत नाशी. शी वायी झाड ेऩळ ऩक्ष्मांची झाड े
आशेत. लषृांना वौंदमण फशार कयणायी वायंगगाये ककत्तमेक लेऱा लडाच्मा झाडालय अवतात. 
शी झाड ेजवजळी वलळार शोतात तवतळी ती लैबलळारी हदवतात. 
            गहदभां  शी झाडांच्मा भोशात ऩडरे, म्शणूनच की काम, 
             “ शे  चिृंििे ेझगड  ददवे भज चिनगय ल षगऩयी 
              ददवळी तू नलतरुणी िगजमभयी” 
       त्तमांच ेशे भयाठीतीर रोकवप्रम गीत आज आऩल्मा ऩमांत आरे आशे.  अळा मा 
अनेक लषृांच ेवौंदमण नलीन वऩढीरा अन बलता आरे नाशी. त्तमांना गाण्मालय वभाधान 
भानाले रागते शी ळोकांनतका आशे. 
          झाड लाढत्तमा लमाफयोफय ननवगाणच ेवौंदमण लाढलतो. ऩण भाणूव भात्र लाढत्तमा 
लमाफयोफय क रूऩ  हदवू रागतो. शी लास्तवलकता रषात घेऊन आऩण लषृ वंऩत्ततीच े
भशत्तत्तल जाणरे ऩाहशजे. “ल षग वगयखृं ननतमनलीन अवृं व ष्टीत िगशी नवगलृं.” (9) 
मा गचतभऩल्री मांच्मा वलचायाने आऩण अतंभ णख शोऊन जातो. नलीनतेतीर वौंदमण 
जऩण्मावाठी शात ऩ ढे करू मा. ननवगाणतीर अद्भ त ककभमांचा राब घेऊ मा. ननवगाणतीर 
भशत्तत्तलाचा घटक म्शणून लषृांकड ेफघूमा. लषृ आशे तय श्लाव आशे. आणण श्लाव आशे तय 
आऩण आशोत. शे गणणत एकदा  वभजालून घेतरे ऩाहशजे. 
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