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श्री गणेशाय नमः 
 

 
 
 

          ननसगग हा पंचमहाभूतांनी बनलेला आहे. पथृ्वी, आप, तेज, वायू , आकाश ही पंचमहाभूते 
आहेत. प्रत्येकाचे महत्त्व वेगळे आहे. पण या पंचमहाभूतांना एक दसुऱ्या शशवाय पूणगत्व प्राप्त होत नाही. 
सषृ्टीच्या ववराट दशगनाने मानव आश्चयगचककत झाला नाही तर नवलच. माणसाचे प्रथम दोन गोष्टींकड े
लक्ष गेले. आकाश आणण पथृ्वीकड.े आकाशात ग्रह नक्षत्ांचा खेळ चाललेला असतो. धरतीच्या भूगभागतील 
घडामोडींमुळे पवगतमाला नाहीशा होऊन  नतथे समुद्र ददसतो. पथृ्वीतलावरील सारेकाही अस्थथर आहे. परंतु 

Abstract: ननसगग पंचमहाभूतांनी बनलेला आहे. पंचमहाभूतांना एक दसुऱ्याशशवाय पूणगत्व प्राप्त होत 

नाही. पथृ्वी आणण आकाश या दोन गोष्टींकड ेववशेष लक्ष गेले. पथृ्वी अथथाई परंतु खगोल मात् 

चचरथथायी आहे. क्षणो  क्षणी त्या ननळ्या पटलावरील रत्नजडडत नक्षी बदलताना ददसते. आकाशाचे 
नतन्ही ऋतूतील सौंदयग ननरननराळे असते. अशा सौंदयगपूणग आकाशाचा वेध घेण्यासाठी हे लेखन. 

  
 

 

Key Words: ननसगग पंचमहाभूतांनी बनलेला - आकाशाला  महत्त्व- रत्नांनी झगमगणारे 
ननळेजांभळे दालन- ननसगग सौंदयग- आकाशाचे सौंदयग - चकोर चांदण्या साठी झुरतो- पावसाचे 
ढग आभाळभर- सुगंधी वाताग- मन प्रसन्न- आकाशाच्या सौंदयागकडे पाहून मन आकवषगत होते. 
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आकाशातील खगोल मात् चचरथथायी आहे. 
            
आकाश हा शब्द उच्चारताच गददमांची 
                            

   “ अंश विष्णुचा राम,  धरेची दहुिता ती सीता 
    गंधिााच ेसरू लागले , जयगीता गाता 
    आकाशाशी जडले नाते ऐसे धरणी मातेच े
    स्ियंिर झाल ेसीतेच”े 
       गीत रामायण हे अजरामर कलाकृती डोळ्यासमोर येऊन या काव्यओळी आठवतात. 
मारुती चचतमपल्ली म्हणतात, “आकाशाच ंखरं दशान घ्यायचं त ेपिातािरून ककंिा िाळिटंी  
प्रदेशातूनच .” (१) होय मारुती चचतमपल्ली वनाचधकारी असल्यामुळे त्यांचे बहुतेक वाथतव्य जंगलात 
गेले. त्यांनी आकाशाचे जे सौंदयग न्याहाळले ते पवगत शशखरांवरन उंच डोंगर माथ्यावरून आणण गडांच्या 
चौथऱ्यांवरून. पवगतावरून आकाश पादहल्यामुळे तारे अचधक जवळ असल्यासारखे वाटतात . उतारांवरील  
आणण खोऱ्यांतील जंगलांमधील उंच वकृ्षांवर अधांतरी लोंबत आहेत , असा भास होतो. असे सौंदयग 
पहाण्यात चचतमपल्ली गंुगून जातात. गो. नी. दांडेकरांसोबत चचतमपल्ली हे एकदा पवन  मावळातल्या 
तुंगी गडावर रात्ीच्या मुक्कामाला गेले होते. बरोबर आणखी दोघे नतघे होते.  तुंगी हा टेहळणीचा गड 
आहे. नतथून आजूबाजूच्या सुमारे सोळा गडांच ेदशगन होते. नतथल्या एका पडक्या ववदहरीजवळ बसून 
चचतमपल्ली व शमत्मंडळी रात्भर आकाशाकडे पहात जागत होते. 
 ना . धो . महानोर यांची कववता येथे आठवते, 
     “सांजिताना, िाऱ्याच्या गंधगर्ा लयीन ंओथंबनू येतं 
     िर्षौन्मादान ंपानापानांतून िसताना सोन्याच ंिस ूसांडतं ” (२) 
संध्याकाळच्या आकाशाचे सौंदयग चीतमपल्लीनीं न्याहाळले त्यांनी त ेसौंदयग वणगन करताना प्रतीकांचा 
उपयोग केलेला ददसतो. त्यांना गडावरून आकाशाच्या सौंदयागचे खरे दशगन घडले . वरती ववशाल ननळा 
घुमट, अष्टददशा ग्रह नक्षत्ांनी व्यापलेल्या. त्यात काही तारे  फार तेजथवी, सुंदर तर काही मंद व मनोहर 
असे वणगन चीतमपल्लीनीं केले आहे. 
“मी दरु्बाणीतून आर्ाळाकड ेपाहिल्यािर जो देखािा हदसला, तो केिळ अपिूा िोता. ताऱ्यांची संख्या 
जास्त हदस ूलागली.इतकंच नव्िे, तर कािी ताऱ्यांचं तेजिी विलक्षण हदस ूलागलं. कािी लाल 
मण्यायांसारखे हदसत, कािी पाचसूारखे, कािी नीलमण्यांसारखे, तर कािी आपल्या तजेान ंप्रत्यक्ष 
हिऱ्यालादेखील मागं टाकतील ."(३)  
ताऱ्यांचा  प्रकाश जेवढा धरतीवर पडलेला ददसत नाही. तेवढा तो जंगलाच्या अंधाऱ्या रात्ी जाणवू लागतो. 
 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                                       © 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 6 June 2020 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2006185 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 1373 
 

“जंगलातील तळी, सरोिरं, जलाशय आणण दलदली यांर्ोिती रात्री आणण पिाटेच्या िळेी र्टकताना 
मोठं गूढ  िाटे. यक्षक्षणींचं आणण ककन्नरीचं ततथं िास्तव्य असािं असं िाटे. साऱ्या साऱ्या 
आर्ाळाचं प्रततर्बबं पाण्यात पडलेले असे. िाटे की, िे जलाशय गरुु शकु्ांच्या  डोळयांनी आपणाकड ं
पिात आिेत.” (४) 
आकाशाच्या प्रतीबबबंा मुळे जलाशयात गुरु शुक्र हे ग्रह जशमनीवर अवतरले आणण ते आपल्याकड ेपहात 
आहेत. हा ववचार  मनाला सुखावून  जातो. या अद्भतु वणगनाने मन प्रसन्न होते. चचतमपल्ली पक्षी 
ननरीक्षणाच्या छंदामुळे पहाटे पूवीच्या काळोखात तळ्याकाठी जात असत. त्यामुळे त्यांना बरेचदा 
ग्रहताऱ्यांनी भरलेल्या आकाशाचे मंगल दशगन झाले. पाखरांना जाग येऊन  त्यांचा मंजुळ आवाज केव्हा 
कानावर पडले, त्याची वाट पाहात चचतमपल्ली तळ्याकाठी उभे राहून आकाशाकड ेपाहत असत.  बरेचदा 
ते ननरीक्षण करण्यासाठी उंच मनोऱ् यात रात्ी बसलेले असत. डोक्यावर छप्पर नसे . चारीबाजंूनी घनदाट 
जंगल. याच्या तुकड्यात तेज:पुंज दहरे माणकादी  रत्नांनी झगमगणारे ननळेजांभळे दालन असे आपल्या 
डोक्यावर आहे असे वाटे. क्षणोक्षणी ननळ्यापटलावरील रत्नजडडत नक्षी बदलताना ददसायची. थवभूगसंगम ही 
संकल्पना केशवसुतांपासून अनेक आधुननक कवींनी मांडली.' कल्पकता' ही सवग कलांची जननीआहे. हे 
थपष्ट करून ते म्हणतात, 
       “आली र् ूकुतकेु ततथे ततस ततने त ेिस्त्र लेिविले; 
       तो त्या िदृ्ध िसुंधरेिरर पिा! तारुण्य ओथंबले 
       र्देुिी मग  हृष्ट िोऊतन मनी, नाचािया लागली, 
       आता स्िगा मला  स्ियेच िरण्या िे बोलली"(५) 
अनुर्ि, सौंदया, कल्पना यांचा संगम झाला आिे. अशािेळी चचतमपल्लीचे लेखन  गद्यकाव्य िाटते. 
पानगळीच्या झाडाचे सौंदया िणान करताना चचतमपल्ली ललहितात, “पानगळीच्या  हदिसात सारे िकृ्ष 
पणािीन झालेले असत. फक्त त्यांच्या फांद्या डिाळया यांची नक्षी आर्ाळाच्या पार्शिार्मूीिर 
कोरलेली हदसायची. क्षणात असा र्ास िोई की, सि नक्षत्रांची पानंफुलं लेिनू िी अलंकृत झालेली 
झाड ंउर्ी आिेत. काळयाशार डोिातील पाण्यात काठािरच्या झाडाचा देखणं, कंप पािणारं प्रततर्बबं 
पडलेलं असायचं."(६) हे खरे तर पणगहीन झाड ेदृष्टीला बरे वाटत नाहीत. झाडांचे सारे सौंदयग त्याच्या 
दहरव्या पसरलेल्या फांद्यामध्येच असते, पण चचतमपल्लीना मात् ही पणगहीन झाड ेग्रह नक्षत्ांची पाने फुले 
ल्यायल्यामुळे आणखीनच सुंदर ददसतात. ननसगागत कुठेही कुरुपता नाही. हा ववचार माशमगक आणण 
महत्वाचा आहे. ननसगग हा सौंदयागची मुक्त 
 उधळण करीत असतो, पण त्याकडे पाहण्याचा सौंदयागचा आथवाद घेण्याचा दृस्ष्टकोन असावा लागतो. 
एकदा  का जर हा दृस्ष्टकोन ननमागण झाला तर, ननसगागच्या प्रत्येक घटकात असलेल्या  सौंदयागत आपण 
आकंठ बुडून जाऊ याची खात्ी वाटते. या सौंदयागच्या दृष्टीमुळे कुसुमाग्रजांनी तर ,'पथृ्वीचे पे्रमगीत' ही 
अप्रनतम कववताच शलदहली. सूयग हे थवगीय सामथ्यागचे प्रतीक आहे. 
           “ अमयााद लमत्रा, तुझी थोरिी अन ्
           मला ज्ञात मी एक धलुलकण (७) 
       असे  म्हणणारी पथृ्वी युगानुयुगे त्याच्यावर पे्रम करीत आहे. ननसगागवरील पे्रम वषागनुवषग सुरू 
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आहे. तेच आकाश, तीच पथृ्वी, तोच समुद्र सवग जरी जुने असले, रोजचे असले , तरी आपण त्यांच्यातील 
सौंदयागने रोज आकवषगत होतो. त्यामुळेच पथृ्वीचे आणण आकाशाचे सौंदयग आबाचधत असावे, असे वाटते. 
         बालकवींना ननसगागचा साक्षात्कार झाला होता. हे त्यांच्या आजही प्रशसद्ध असलेल्या कववतेतून 
आपल्याला ददसून येते. 
           “नीलनर्ी नक्षत्र कसे 
           डोकाितुन िें पाितस;े 
           कुणास बघते? मोदाला! 
           मोद रे्टला का त्याला?(८) 
' आनंदी आनंद' या कववतेतील पदहल्या ओळी मराठी वाचकांच्या ओठावर अजरामर  झाल्या आहेत. 
           'आनंदी आनंद गड!े 
          इकड ेततकड ेचोहिकड,े 
          िरती खाली मोद र्रे; 
          िायसंूगे मोद कफरे" 
       ते संबंधी कुसुमाग्रज शलदहतात, “माणसाच्या परमोच्च आनंदाच ेतनधान मानिी व्यििारात 
नसनू  तनसगासौंदयााच्या तनरामय आविष्कारात आिे, अशी बालकिींची श्रद्धा िोती.”(९) ननसगागतील 
देण्याला घेण्याची अपेक्षाच नसते. परथपरांववषयी चा मत्सर  नसतो.' मन आकाशासारखे मोठे असावे' त्या 
आकाशाकडून थवीकारण्यास सारखे बरेच काही आहे. 
         चंद्र, सूयग , तारका पथृ्वीवर नसल्या, तरी पथृ्वीचे सौंदयग त्यान ेसमदृ्ध झाले आहे. ताऱ्यांच्या 
समूहाला नक्षत् म्हणतात. तारकांचा प्रवेश केवळ आकाशात नव्हे , तर आपल्या मनातही होतो. 
          पौणणगमेच्या रात्ीचा पूणग चंद्र  आपले मन आकवषगत करतो. शलबंोणीच्या झाडामागे असलेल्या 
सुंदर चंद्राला पहात रहावसं वाटतं. चंद्र  म्हणजे  आकाशाला शमळालेला महत्त्वाचा अलंकाराच वाटतो. 
सुंदर थत्ीच्या मुखाचंद्राची ंतुलना चंद्रबबबंाशी केलेली असते.अशा ननसगागतील उपमा सौंदयग पे्रमी वापरताना 
आढळून येतात. चंद्राच्या आगमनाप्रमाणे समुद्राला भरती ओहोटी  येते. पौणणगमेचा चंद्र आकाशात कुठेही 
असला, तरी आपली वाट पाहत बाहेर उभा आहे, असे वाटते. पौणणगमेच्या दाट चांदण्यात व चंद्रबबबंात सवग 
संवेदना तरल होतात. प्रत्येक पोणणगमेच्या पुणगचंद्राचे  वेगळेपण रम्य वाटते. चकोर चांदणीसाठी  झुरतो, 
पक्षीही आकाशातील ताऱ्यांच्या सौंदयागने आकवषगत होतात. जून मदहन्याच्या सुरुवातीला चातक आपल्या 
नननादाने पावसाच ेआगमन सूचचत करतो. आकाशातील हालचालींनी मानवाला संदेश देण्याचे काम पक्षी 
करतात. पक्षांचा ननसगगवेध शाळा म्हणून आपण अभ्यास केल्यास आकाशातील घडामोडींचा अदंाज घेऊ 
शकतो. 
       ननसगगसौंदयागत भर टाकतात ते  सांजसकाळचे पूवगपस्श्चमेचे रंग रोजच मनाला सुखदायक 
वाटतात. वाऱ्याच्या  झुळूकेचा  थपशग आनंद देऊन जातात. पावसाच्या सरींच्या नादाने मन आकवषगत होते. 
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उन्हाळा संपतो आभाळ भरून येते. पावसाचे ढग आकाशभर पसरलेली असतात. उकाडा वाढतो. पण 
इतक्यात कुठून तरी मातीचा सुगंध येतो. आल्हाददायक वाऱ्याची झुळूक पाऊस आल्याची  सुगंधी वाताग 
देते. मन प्रसन्न होते. उन्हाळा पावसाळा हे ऋत ू हातात हात घालून भटकंती करतात. वारे आणण ढग 
यांची हातशमळवणी झालेली असते. पावसाळ्यातील ढगांचा भारदथतपणा आपल्या कृतीतून सुटत नाही. 
सावली आणण उजेड या दोघांनाही आपल्या पोटात साठणारे ढग उगवत्या सूयागच्या लालीलाही थांबवतात. 
ढगांवरच्या छटेवरून सूयोदय झाला, असे समजते. 
          सकाळ, दपुार ,संध्याकाळ हे नतन्ही बत्काळ आकाशातील ग्रहताऱ्यांच्या मुळे आपल्याला 
समजतात. आकाशातील इंद्रधनुष्याच्या  सप्त रंगांच ेअशभनव दशगन घडते. उन्हाळा ,पावसाळा, दहवाळा या 
नतन्ही ऋतूत प्रकाशाचे सौंदयग ननरननराळे असते. पहाटेची लाली वेगळी, दपुारचे ऊन वेगळे, संध्यासमयी 
चा संधीप्रकाश वेगळा.  म्हणूनच तर  सूयोदय आणण सूयागथत पाहण्यासाठी ननसगगपे्रमी रशसक दरू दरू 
पयतं जाऊन आकाश सौंदयग बघण्याची तहाण भागवत असतात. आकाशाच्या सौंदयागने मानवी मनाला 
मोहून टाकले आहे. 
 या  क्षणी ग. ह . पाटील यांची लहानपणी शशकलेल्या कववतेची आठवण झाल्याशशवाय राहणार नाही. 
काव्यओळी अशा - 
 

देिा तुझ ेककती सुंदर आकाश सुंदर प्रकाश सयूा देतो 
सुंदर चांदण्या चंद्र िा सुदंर चांदणे सुंदर पड ेत्याच े
 
बालपणी लागलेल्या आकाशाची ओढ आजही कायम आहे. तांबत्क जीवन जगताना त्याकड े दलुगक्ष झाले एवढंच. 

उन्हाळ्यातील रात्ीचे अंगणात झोपणे आता बंद झाले आहे. त्यामुळे बहीण भावा मधील चांदण्यांच्या आकृत्यांचे 

खेळ नाहीसे झाले. माझ्या मुलांना चांदण्यांच्या आकृत्यांचे खेळ खेळता येत नाही. ही खंत मनाला  बोचल्या वाचून 

रहात नाही. सगळ्यांना ननखळ सौंदयागचा आथवाद घेता आला पादहजे. बालपणी पाठ केलेल्या कववता ंसोबत 

ननसगागचा घटक असलेल्या आकाशाकड ेडोळे भरून पाहता आले पादहजे.  
 
संदर्ा गं्रथ 

१. पाखरमाया:-          मारुती चचतमपल्ली 
२. रानातल्या कविता:-  ना धो मिानोर 
३ .िरपले शे्रय:-          केशिसतु 

४. विशाखा:-                   कुसमुाग्रज 

५. फुलराणी बालकिीचंी:- संपादक कुसमुाग्रज 
  तनिडक कविता: 

http://www.ijcrt.org/
https://www.bsarkari.com/%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B3/meaning-en-marathi/14583

