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देवबाप्पा 
 
आस्तिकिेच्या आणि नास्तिकिचे्या मध्ये असलेल्या अदृष्य रेषेवर माझं मन नेहेमी रेंगाळि असिं. आणि िे 
फक्ि रेंगाळिच नाही, िर चक्क िळ्याि-मळ्याि खेळि असिं! िी रेषा अदृष्य यासाठी की आस्तिक म्हिावं, 
िर देव आिून दाखविा येि नाही. िो आपल्याच ददसि नाही, िर आििार कुठून! आणि नास्तिक म्हिावं, िर 
आपलं ववज्ञान अजून एवढं प्रगि नाहीये, की देवाववना मनाच्या कुिूहलाची िहान भागविा येईल! 
 
मला नेहेमी वाटिं की संतकाराच्या नावाखाली आई-बाप तयांच्या मुलांना गंडवि असिाि! म्हिजे, लहानपिी 
आयुष्याचं अगदी गोस्जरं रूप दाखवलं जािं. िवे्हा आयुष्याच े ननयमही खूप साधे असिाि. ‘चांगलं वागलं, की 
देवबाप्पा खूश होऊन बक्षीस देिो आणि वाईट वागलं, की देवबाप्पा शशक्षा करिो.’ ‘आपले आजोबा खूप म्हािारे 
झाले होि ेकी नाही, मग देवबाप्पाने तयांना बोलवून घेिलं. आिा ि े देवबाप्पाकड ेअसिाि.’ रोज संध्याकाळी 
देवापुढे ददवा लावल्यावर ‘शुभम ्करोनि’ म्हिा, शाळेि अथववशीषव म्हिा, १२वा, १५वा अध्याय म्हिा, रामरक्षा 
म्हिा. आपले आई-बाबा आपलं लहानपि अगदी देवबाप्पामय करून टाकिाि! देवबाप्पा आपल्याच कुटंुबाचा एक 
परमोच्च सदतय असिो. अगदी Highest Authority! आणि वरच्या मजल्यावर जावं िसे आपले आजोबा 
तयाच्याकड ेगेलेले असिाि..! 
 
लहान असिाना माझा देवावर अगदी ववश्वास होिा. परीक्षेच्या आधी न चुकिा तयाला नमतकार करून जायचो 
आणि देवाची आपल्यावर कृपा आहे म्हिूनच आपल्याला पेपर चांगले जािाि, असा शाळेिल्या प्रतयेक पोट्या-
सोट्यासारखाच माझाही समज होिा. रततयावरून जािाना मंददर ददसलं की नमतकार करायची मला िवे्हा 
सवयच लागली होिी. एकदा आम्ही गाडीिून परगावी चाललो होिो. तया प्रवासाि एक रतिा असा होिा, की 
तयाच्या दोन्ही बाजूला िुरळक लोकवततया अधून मधून लागायच्या. लोकवतिी लागली, की तयाि दर १० 
सेकंदाला डावीकड ेककंवा उजवीकड ेएकिरी छोटंसं मंददर असायचंच. आणि धावतया गाडीि मी एकही मंददर चुकू 
नये म्हिून दोन्हीकड ेबघून पटापट नमतकार करि होिो. अशाच एका मंददराला मी नमतकार केला आणि मला 
थोडीशी शंका आली. म्हिून मी मागे वळून बनघिलं िर ि ेमंददर नव्हिं, मुिारी होिी! आणि घाईघाईि चक्क 
मी तया मुिारीला नमतकार केला होिा! 
 
जसे जसे आपि मोठे होिो, िसं िसं आपल्याला येड्याि काढलंय हे कळायला लागिं! B.Com, M.Com होऊन 
बँकेि नोकरी करिारा बाप आपल्या ‘हुशार’ मुलाला Science ला घालून पुढे engineering ला पाठविो. आणि 
ववज्ञानाची कास धरलेल्या तया मुलाच्या मनाि, रंगलेली मेंदी जशी हळू हळू ववरून जाि,े िशी देवबाप्पाची छबी 
पुसि जाऊन अतपष्ट होऊ लागि.े आणि मनी पसरि ेिी नास्तिकिा... ज्ञानाच्या सक्िीमुळे म्हिा, ज्ञानाच्या 
अशभमानामुळे म्हिा ककंवा गवावमुळे म्हिा.. आणि मीही ह्याला काही अपवाद नव्हिो.  
 
मी देवाचं नाव घेिं खरं िर शाळेि असिानाच बंद केलं होिं आणि आस्तिकिेिून पूिव नास्तिक होऊन सुद्धा 
माझ्या आयुष्याि अगदी काहीच फरक पडला नाही! ना तया देवाचा प्रकोप झाला, ना मला काही शशक्षा शमळाली, 
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ना माझं खूप काही वाईट झालं. अगदी खूप काही चांगलं झालं अशािलाही भाग नव्हिा. म्हिजे नास्तिक होऊन 
मला काही फायदाही झाला नाही. ह्याचाच अथव, आपला देवावरचा ववश्वास हा ‘no profit – no loss’ या 
ितवावर काम करिो, हे मला समजलं! 
 
िर जेव्हा ‘देव नाहीच आहे’ आणि ‘Science च खरं रे’ ह्या मिाचा मी होिो, िवे्हा गिपिीि आरिी झाल्यावर 
नमतकार करून डोळे बंद करून मी बाप्पाला म्हिायचो, “हे बघ गण्या, िुला मादहिीच आहे, की आिा काही 
माझा िुझ्यावर ववश्वास नाहीये. पि मला लहानपिापासून िुला नमतकार करायची सवय लागलीय म्हिून मी 
करिोय. मी िुझ्याकड ेकाही मागि नाही. पि जर का िू खरंच असशील(!), िर या बाकीच्या लोकांनी ज ेकाही 
मागगिलंय ि ेतयांना देऊन टाक!’ देवालाच नमतकार करून तयाच्याशीच गप्पा मारिाना तयालाच म्हिायचं, की 
‘िू नाहीच आहेस, मला मादहिीय!’ ह्यािला वेडपेिा, ननरागसिा आणि सौंदयव कळायला अजून ५-६ वषे लागली! 
 
अजून थोडा मोठा झाल्यावर जेव्हा देव आणि धमव ह्यािला संबंध कळला, आणि ‘धमव’ ह्या अनिशय फोल 
गोष्टीवर चाललेला मुखवपिा समजला िवे्हा िर देवाचा अक्षरशः रागच आला. लोकं टोळक्यांना आणि टोळकी 
समाजाला जोडली जावीि आणि समति मानवजािीचा वेगाने ववकास व्हावा म्हिून आपल्या थोर पूववजांनी ‘देव’ 
ही संकल्पना समाजाि रुजवली. तयांचा हेिू चांगलाच होिा. फक्ि ननसगावची चूक एवढीच झाली, की एकाचवेळी 
असे वेगवेगळे दैददप्यमान नेि े जगाच्या वेगवेगळ्या दठकािी निथल्या जनसमुदायाला ‘देव’ म्हिजे काय िे 
सांगि होि.े ि ेजर िवे्हा एकमेकांना ओळखि असिे, telecommunication, transportation िवेढं ववकशसि 
असि,ं िर कदागचि problem आलाच नसिा. पि झालं अस,ं की तया प्रतयेक नेतयाने देवाचं एक वेगळं गचत्र 
उभं केल.ं तयािून पुढे ‘िुझा देव खरा का माझा’ ककंवा ‘दहदं ूखरा, मुसलमान का णिश्चन’ यावरून भांडिं होिील, 
दंगली होिील, एकमेकांच े गळे कापले जािील, हे तया बबचाऱ्या साधू-संिांच्या ध्यानी-मनीही नव्हिं. आजही 
ववव्हळि असिील तयांच ेआतमे.. तवगव असेल िर तवगावि आणि जर नसेल िर तयांच्या शरीराच्या राखेने सुपीक 
झालेल्या जशमनीिही आज शभिीने वपकं येण्यास कचरि असिील.. पि धमव हा समाजासाठी असिो िर देव हा 
प्रतयेकासाठी. आज मी अशी बरीच लोकं बघिो, जी धमाांध मुळीचं नाहीयेि. पि देवावर मात्र तयांचा ववश्वास 
आहे. ‘देव सहकारी बँकेि’ तयांची personal accounts आहेि! तयामुळे देवावरचा राग आिा माझा ननवळला 
आहे.. 
 
काही वषाांपूवी मी इथं अमेररकेला आलो, आणि मला एका वेगळ्याच देवाने दशवन ददले! असं म्हििाि एखादी 
गोष्ट आपल्या आयुष्यािून ननघून गेली, की तयाची आपल्याला ककंमि कळि.े तयाचीच प्रचीिी पुन्हा एकदा 
आली. इकड ेपदहल्यावषी गिपिी आले आणि उतसवाववनाच ननघूनही गेले. गिपिीची िी प्रसन्न मूिी नव्हिी. 
छोटासा उंदीर नव्हिा. आरास नव्हिी. मोदक नव्हिे. िबकािला जळिारा िो कापूर नव्हिा. आरतयांच े तवर 
नव्हिे. ढोल िाशांच े घुमिारे आवाज नव्हिे. गुलाल नव्हिा आणि लयीि नाचिारी पावलंही नव्हिी.. भारिाि 
सगळीकड ेउतसव चालू होिा. निकड ेघरी गिपिी बसला होिा. आईकडून सगळं फोनवर ऐकि होिो. पि काहीच 
जािवि नव्हिं. खूप वेळ मांडी घालून बसल्यावर पायाला मुगं्या येऊन जशी बगधरिा येिे, िसंच काहीसं मनाचं 
झालं होिं. 
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दसऱ्याला केशरी-वपवळ्या झेंडूला बहुिके डोळे शोधि होिे. सारखं अतवतथ वाटि होिं. आपट्याची पानंही कुठे 
ददसली नाहीि. माझ्या टेबलवर दहा डॉलरची नोट खूप ददवसांपासून पडून होिी. संध्याकाळी सहज िी हािाि 
घेिली. िवे्हा पैशाच्या राक्षसाने दसऱ्याच्याच ददवशी तयाच्या दहा िोंडांसकट मला दशवन ददल्यासारखं वाटलं! 
 
कोरडी ददवाळी िर मनाला अक्षरशः चटका लावून गेली. ददवाळी माझी सगळ्याि लाडकी. तयामुळे सगळंच खूप 
प्रकषावने जािवू लागलं. माझा जन्मही ददवाळीिला. खूप प्रदषूि होिं, हे बुद्धीला ककिीही पटि असलं िरी मला 
फटाक्यांच ेआवाज लागिािच! ‘फटाक्यांववना ददवाळी’ वगैरे माझ्या कल्पनेच्याही पलीकडची होिी. आिा िर मी 
ि ेप्रतयक्ष अनुभवि होिो! साधा एक लवंगी फटाकाही नव्हिा हो! डोळ्यांना तविःकड ेबघायला लाविाऱ्या तया 
असंख्य पितया नव्हतया. पितया मला नेहेमी ७-८ वषाांच्या, परकर-पोलकं आणि केसांचा बो घािलेल्या 
मुलींसारख्या वाटिाि. तया गचमुकल्या िोंडािून, गोड आवाजाि सिि बडबड करिाऱ्या.. वारा आला आणि 
पितयांची ज्योि फडफडली, की तया पोरींची बडबड वाढिे! तया पितयांचीही खूप आठवि येि होिी. घराबाहेर 
आकाशकंदील नव्हिा. उटिं लावून अभ्यंगतनान नव्हिं. ओवाळिं नव्हिं की नािवेाईकांना भेटिं नव्हिं... घरून 
ददवाळीचा फराळ आला होिा, पि तयाला ददवाळीपिच नव्हिं. लाडू, गचवडा, चकली, सगळंच छान झालं होिं. 
पि िवे्हा ि ेनुसिचे पदाथव होि.े तयाचं फराळतवच हरवलं होिं.. 
 
दसुऱ्या वषी ठरवल ंकी परि असं होऊ द्यायचं नाही. तया गिपिीि तवि:हून enjoy करायचा प्रयतन केला. 
सगळे शमत्र जमलो. जेविाचा खास बेि केला. एवढंच नाही िर ‘You Tube’ वर गिपिीच्या आरतया ऐकल्या 
आणि ववसजवनाला शमरविुका बनघिल्या. ददवाळीि झब्बा-सलवार घालून Indian Student Association च्या 
cultural program ला गेलो. ददव्यांची माळ आिून घरासमोर लावली. आणि एवढं सगळं करून मग घरून 
आलेला फराळ खाल्ला.. पि कशाचाच फारसा उपयोग झाला नाही.  
 
‘हे असं सगळं का होि?ं’ असा ववचार करि असिाना अचानक 'tube पेटली' आणि एका ‘खऱ्या’ देवाचं दशवन 
झालं! गिपिीची आरास, िबकािला कापूर, ननरांजन, रंगपंचमीच े रंग, दहीहंडी, आकाशकंदील, शमरविुकीिला 
गुलाल, पितयांच्या ज्योिी, फटाके, नागपंचमीचा िो टोपलीिला नाग आणि पुंगीवाला गारुडी, नंदीबैल, झेंडू, 
आंब्यांच्या पानांची िोरिं, गुढी, दारािली रांगोळी... यांसारख्या फारसा काही अथव नसलेल्या मानवननशमवि गोष्टी 
सि ककंवा उतसव कसे उभे करू शकिाि? मनामनाि उतसाह पेरून आनंदाची हंगामी वपकं कशी आिू शकिाि? 
एवढं सामर्थयव तयांच्याि येिं कुठून? याचं एकमेव कारि म्हिजे या सगळ्या गोष्टींमध्ये ओिप्रोि चैिन्य 
भरलेलं आहे. आणि हाच िो देव! 
 
घरी माझा नीट अभ्यास होि नसला की मी लायब्ररीि जािो. निथल्या ‘अभ्यास’ू वािावरिाि मग माझा चांगला 
अभ्यास होिो. हे वािािावरि ियार होिं निकड ेअभ्यास करिाऱ्या लोकांमुळे. वािावरि हाच िो देव! आई घरी 
असली की घरािला उतसाह दपु्पटीने वाढिो. घर जिू बोलकं होिं. हाच िो देव! ननसगावच्या सास्न्नध्यािलं शांि 
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वाटिं, शशक्षकांच्या सहवासािलं प्रोतसादहि वाटिं, शमत्राच्या सहवासािलं हलकं वाटिं आणि पे्रयसीच्या 
सहवासािलं िरंगिं... हाच िो देव! 
 
मी ववचार केला, समजा आत्ता या क्षिी समति मानवजाि नष्ट झाली. सगळे प्रािी, वनतपिी, कीटक.. म्हिजे 
सगळेच सजीव नाहीसे झाले िर काय उरेल? ओसाड कॉकं्रीटचा पसारा उरेल, उजाड जशमनी उरिील आणि 
इलेक्रोननक्सचा कचरा उरेल.. सगळं चैिन्य हरपून जाईल.. तया क्षिासाठी िी परृ्थवीची मिृावतथा असेल.. 
 
हा ववचार होिाच मला संिांच्या शशकविीचा अथव कळला. देव मािसाि, ननसगावि कसा असिो, हे उमगलं. मला 
माझा ‘देवबाप्पा’ भेटला..! 
 
 

- सुशांि खोपकर 
 


