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ऐसा ही होता है!
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल
साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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आर्श्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशक ई सानित्य प्रनतष्ठाि :
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशि : ९ मार्च २०२०
©esahity Pratishthan®2020
नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
•

आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता.
िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई सानित्य प्रनतष्ठािची-लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आिे.

डॉ. नितीि मोरे यािंची ईसानित्यसिंपदा:
1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक)
2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक)
3. के ल्यािे शीर्ावसि,(विनोद)
4. िाच जमूरे िाच,(विनोद)
5. अिम ब्रह्मानस्म, (विनोद)
6. मच्छर टाईम्स, (विनोद)
7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े (नर्िोद)
8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक )
9. प्रेमातुराणािं (िाटक)
10. सािंगतो ऐका (एकपात्री)
11. विय पत्रास (पत्रे)
12. नशभ्रष्टाचार! (विनोद)
13. आधुवनक कहाण्या (विनोद)
14. अिलोकन..अनुभि..मनोव्यापार (नाटक)
15. राग दरबारी (एकािंदकका )
16. िाळू तल्या रे घा (विनोद)
17. संधी साधू (िाटक )
18. न.बा.च्या (िेम) कविता (कविता)
19. व्यक्ती आवि कथा - ठें ग्यादादा.. पेद्र.ू . अँड्र्यू इ.
20. िीतीर्ी ’िेम’कथा (कादंबरी)
21. ऐसा ही होता है!

िी सर्व पुस्तके ई सानित्यच्या र्ेबसाइटर्र विनामूल्य उपलब्ध आिेत.
www.esahity.com
डॉ. वनतीन मोरे यांच्या पुस्तकांच्या ललंक्स
नाटके
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramadityacha_darbar__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_2_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf
विनोदी सावहत्य
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf
इतर
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/covpreetichiprem.jpg

अपचिपवत्रका

सिच क्षेत्रांतील नेतागिांस
सभयपुिक
च अपचि

डॉ. नितीि मोरे

डॉ. नितीि मोरे िे व्यर्सायािे डॉक्टर असूि र्सई, मुिंबई येथे
श्वसिरोग तज्ञ म्िणूि सुप्रनसद्ध आिेत.
त्यािंिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्यािंची आर्ड असल्यािे
त्यातूिच नलखाणाची आर्ड निमावण झाली.
सामान्यत: आजूबाजूच्या दैंििंददि घटिािंतील नर्सिंगती र्
त्यातूि निमावण िोणारा नर्िोद िा त्यािंचा आर्डता नर्र्य
आनण त्यातूि उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी रटप्पणी
करण्यात ते मािीर आिेत.
िेिमी ददर्ाळी अिंकातूि डॉक्टरािंच्या नर्िोदी कथा प्रकानशत
िोत असतात. ई सानित्यर्र त्यािंचे िे एकनर्सार्े पुस्तक प्रकानशत िोत आिे. त्यािंचा स्र्तःचा
असा एक र्ाचकर्गव आता निमावण झाला असूि तो त्यािंच्या पुस्तकािंची र्ाट पिात असतो.
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एकविसाव्या पुस्तकाच्या वनवमत्ताने ..

अमृताते पैजा लजंकिारी आपली माय मराठी.. वतर्ी सरकार दरबारी उपेक्षा ही आता
निीन बाब रावहली नाही. पि भाषा जगते वन तगते ती सिचसामानयांच्या िापरामुळे. ई सावहत्य
हे काम 'नेटा'ने करत आहे आवि ही भाषेच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्िार्ी बाब आहे.

एकू िर् पुस्तक व्यिहार हा नव्या लेखकाच्या दृष्टीने एक कठीि भाग असतो. वलवहिे
कदावर्त सोपे पि ते िवसद्ध करून िार्काच्या हाती ते पोहोर्ििे कठीि असा अनुभि
सगळ्यार् होतकरूंना आलेला असिार. हे एखाद्या नोकरी शोधिाऱ्या तरूिासारखे आहे..
अनुभि नाही म्हिून नोकरी नाही वन ती नाही म्हिून अनुभि नाही! िवथतयश िकाशन संस्था
निीन पुस्तकांकडे कु ठल्याही कारिाने का होईना कानाडोळा करत असताना अशा लेखकांनी
आपले वलखाि कसे िवसद्ध करािे? ई सावहत्यने हा िश्न सोडिला आहे.
पुस्तक िकाशन हा महागडा उद्योग आहे. त्यात परत िकाशकांर्ा अपारदशचक व्यिहार
(अथाचतर् काही सनमाननीय अपिाद ) .. कागद, छपाई, वितरि, विक्री आवि त्या सगळ्यांर्े
वहशेब या सगळ्यांना फाटा देत निीन तंत्रज्ञानार्ा िापर करत ई पुस्तके िकावशत करिे ही भाषा
व्यिहाराच्या दृष्टीने एक महत्त्िार्ी बाब आहे. आवि त्याबद्दल ई सावहत्य टीमर्े अवभनंदन
करायलार् हिे. त्यामुळे ककत्येक नव्या लेखकांना िार्कांसमोर येण्यास मदत झाली आहे.

माझी शाळा म्हिजे गोरे गािर्ी अ.वभ.गोरे गािकर इं वग्लश स्कू ल. शाळे ने आम्हाला
घडिले हे खरे. दामोदर सामंत सर आम्हांला मराठी वशकित. त्यांच्या मराठीच्या िगाचमुळेर्
भाषेर्े सौंदयच समजत गेले. भाषा महत्त्िार्ी खरीर्. वतच्यामुळेर् संिाद साधला जातो वन
वतच्यामुळेर् विसंिाद ही होऊ शकतो. दैनंकदन जीिनातही भाषा सिच काही व्यापून असते. तीर्

भाषा जेव्हा वलखािात िापरली जाते तेव्हा वतच्या सौंदयाचर्ी भुरळ सावहत्य िार्नात पडत
राहतेर्. मेवडकलच्या पुढील वशक्षिात भाषा एक विषय म्हिून मागे पडला. शास्त्रीय वशक्षिात
भाषेर्े काम विशेष नसले तरी भाषेर्ा उपयोग होतोर् सगळीकडे. अगदी पेशंट्सच्या वहस्टरी
टेककं गसाठीही. भाषा िेगिेगळ्या पद्धतीने बोलत पेशंट्सकडू न मावहती काढिे हे कठीि काम.
खरे तर सिाचत कठीि मेवडकल वशक्षिात काही असेल तर हे वहस्टरी टेककं ग. विविध शैक्षविक
पातळीिरील रूग्ि, त्यांर्ी बोलण्यार्ी वन आपले वसम्पट्म्स सांगण्यार्ी पद्धत िेगळी. त्यातून
हिी ती मावहती काढू न घेिे हे खरे कौशल्यार्े काम. येथे भाषेर्े बारकािे उपयोगी पडतात.
अथाचत सावहवत्यक भाषेर्ी गरज नसते त्यासाठी पि संिाद साधला जािे महत्त्िार्े.
वलखािार्ी आिड मला अगदी लहानपिापासूनर्ी. शाळे त वभत्तीपत्रके असायर्ी त्यात
काही ना काही वलवहलेले आठिते अजूनही. कॉलेजात मराठी िाङमय मंडळाच्या बोडाचिरही मध्ये
मध्ये वलखाि र्ाले. खरेतर िार्नार्ी िर्ंड हौस होती शाळे त असताना. मे मवहनयाच्या सुट्टीत
दर कदिशी एक या िमािे पुस्तके िार्ल्यार्ी आठितात मला. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात
तशी हजारो पुस्तके असल्याने ती उपलब्धही व्हायर्ी सहज. त्या िार्नात कादंबऱ्या, कथा,
र्ररत्रे, आत्मर्ररत्रे, ऐवतहावसक पुस्तके असे सारे काही असायर्े. िार्ून तसे काहीतरी वलहायर्ा
ियत्न व्हायर्ा. आवि त्या शाळकरी ियात काहीतरी मोठे पिार्ा आि आित गंभीर काही
वलहायर्ा ियत्न व्हायर्ा. मला िाटते नििीत असताना असेल.. गकदमा गेले वन शाळे त
त्यांच्यािर वनबंध वलहायला सांवगतलेला बाईंनी. तो एके काने िार्ायर्ा सगळ्यांसमोर. मला
आठितेय, भारी भारी वन कठीि शब्द वनिडू न वलवहलेला तो वनबंध मी. अजून आठिते मला, तो
िार्ला मी आवि शेिटी माझ्यार् लक्षात आले, भाषेर्े सौंदयच वतच्यातल्या कठीि शब्दांत वन
िाक्यांत नाही, वक्लष्टपिात तर नाहीर् नाही, तर साध्या, सोप्या आवि त्या त्या रठकािी बसू
शकिाऱ्या र्पखल शब्दांत आहे. पुढेही काहीही वलवहत असे मी. एका कु ठल्याशा क्षिी िीस तीस
कवितांर्ा संग्रह वलहून काढलेला ही आठितोय. 'मृत्युंजय' िार्ल्यािर त्या धतीिर र्क्क कादंबरी

वलहायला घेतलेली त्या ियात! दोन तीन पानानंतर तो उत्साह मािळला हे खरे .. हे सारे वलखाि
पुढे रद्दीत जायर्े तसे गेलेर्. पि वलवहण्यार्ी 'ऊमी' रटकू न रावहली .. ऊमी म्हटले की कसे भारी
िाटते म्हिून तो शब्द, नाहीतर खरे तर वलवहण्यार्ी हौसर् म्हिायला हिे!
आधी आधी वलहायर्ो त्यार्े विषय नक्की आठित नाहीत, पि ते नक्कीर् काहीतरी गंभीर
भाषेत असायर्े. पुढे डॉक्टरकीच्या िॅवक्टसमध्ये पंधरा एक िषे वलवहिे िगैरे बंदर् होते.
मेवडकलच्या र्रकात वपळू न घेताना असे काही सुर्िे अशक्यर् हे ज्याने असे वशक्षि घेतले त्यास
नक्कीर् पटािे. पि वलवहण्यार्ी सुप्त इच्छा कदावर्त मनात वनकद्रस्त असािी. साधारि आठे क िषे
झाली असतील िसईतल्या िॅवक्टसला आवि त्या इच्छेला जाग आली अर्ानक.. एके कदिशी
अर्ानक सकाळी एक कथा सुर्ली. रात्री बसून ती वलहून काढली. आवि कौतुकाने स्ितःर् िार्ून
काढली. कालपयंत जगात नसलेली पात्रे वनमाचि के ल्यार्ा आनंद होता म्हिा ककं िा स्िकौतुक
िाटत होते म्हिा. आजही ती कथा माझ्याकडे तशीर् आहे पडू न. आता िार्ताना ती अधचकच्ची
असल्यार्े जाििते .. जुनया साडीर्ा ड्रेस वशिािा तसे या गोष्टीला नुकतेर् एकांककके र्े स्िरूप
कदले आहे मी! ही गोष्ट विनोदी होती. आवि यापुढे विनोदीर् वलहािे.. गंभीर वलहािे तर तेही
विनोदाच्यार् िकारात अशा पद्धतीने वलखाि सुरू झाले. ते २००५ र्े िषच होते. हळू हळू
वलवहलेले गोळा होत गेले. 'िार्काच्या शोधात एक लेखक' या उपर िगती नव्हतीर्. वलवहलेले
पेपर सांभाळिे एक मोठे काम होऊन बसले. पुढे लॅपटॉपिर वलवहिे सुरू झाल्याने ते एक काम
सोपे झाले. पि सार्िाऱ्या लेखांर्े करायर्े तरी काय? काही गोष्टी वलवहल्या. कदिाळी अंकांना
पाठिल्या. बहुतेकांनी त्या छापल्या नाहीतर्. कु िी छापल्या त्यांनी तो अंक देखील कधी पाठिला
नाही. त्यामुळे वबन मावहतीतल्या अंकांना गोष्ट पाठििेर् बंद के ले मी. झाले इतके र् की
िकाशनाच्या िवतक्षेर्ी रांग िाढत र्ालली. त्यातल्या त्यात लॅपटॉपमुळे कागदार्ी रद्दी जमत
नव्हती इतके र् समाधान! पुढे िसईच्यार् दोन कदिाळी अंकांत कथा येऊ लागल्या. आवि एके
कदिशी ई सावहत्यर्ा शोध लागला.

वलखाि हा एक माझ्यासाठी विरं गुळा आहे, छंद आहे. एखादी गोष्ट वलहून हातािेगळी
झाली की पुढे काही कदिस हुरहुर लागून राहते. निीन काही सुर्ले तर ठीक नाहीतर उदासीनता
यायला लागते. लक्षिे ही ठीक नाहीत हे खरे, पि गेल्या काही िषाचत तरी न सुर्ल्यार्े कदिस
आले नाहीत. आशा आहे, पुढेही न येिोत. वलवहण्यार्ा हा स्िांत सुखाय उपक्रम म्हिा की उपद्व्याप
म्हिा ई सावहत्य कृ पेने सिांपयंत पोहोर्तोय वन कु िी िार्क वमळे ल का िार्क अशी यार्ना
करत कफरािे लागत नाही यातर् आनंद आहे!
आधीर्ेर् वलवहलेले माझ्याकडे खूप काही होते. पवहले पुस्तक र्क्रमाकदत्यार्ा दरबार
िवसद्ध झाले. पाठोपाठ अजूनही पुस्तके आली. िवसद्ध होताहेत म्हटल्यािर वलवहण्यार्ा उत्साह
अजून िाढला. त्यातून एकांककका वन नाटके वलहून झाली. अगदी कादंबरीही झाली.
ई सावहत्य असे वलखाि िवसद्ध करतेय, तेही सुंदर रीतीने आवि कलात्मक मुखपृष्ठासवहत.
आवि ते पुस्तक जगभरात कु ठे ही पोहोर्ते क्षिाधाचत. यापेक्षा वलवहिाऱ्याला काय हिे असिार?
ई सावहत्यने मराठी भाषेर्ा झेंडा साता समुद्रापार रोिलेला आहेर्. तो झेंडा आवि
त्याहूनही महत्त्िार्ा मायमराठी भाषेर्ा झेंडा असार् डौलाने फडकत राहो हीर् इच्छा.
डॉ. वनतीन मोरे

ऐसा ही होता है!

ऐसा ही होता है!
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शब्दश: अकरा शब्द!

उपरोध मीर् के ला म्हिून वशक्षा कपाळी वमळत नाही तोिर वलवहत राहायर्े!

डॉ. वनतीन मोरे .

लोकशाई!
"लोकशाही म्हिजे काय रे भाऊ?"
"रे , लोकांर्े राज्य असते ना त्याला लोकशाही म्हितात.."
"म्हिजे तुझं आवि माझं राज्य का रे भाऊ?"
"छे! तुला इतकं कसं रे नाही समजत, तू आवि मी काय लोकं आहोत?'
"मग लोकं म्हिजे कोि रे भाऊ?"
"अरे,तू आवि मी सोडू न सगळे लोकं असतात.."
"म्हिजे तो वतकडे पडलाय तो गण्या का रे भाऊ?"
"रे , गण्या शुद्धीिर असेल तर लोक नाहीतर तो पि लोक नाही रे गड्या."
"पि भाऊ, गण्या कधी शुद्धीत असतो? मग तो लोक कधी बनिार भाऊ?"
'अरे , तो शुद्धीत आला तर त्याला बरे िाईट कळू न िाईट िाटेल म्हिून त्याला असार्
बेशुद्धीत ठे ितात.."
"पि भाऊ बेशद्ध
ु म्हिजे रे काय?"
"रे , आजूबाजूला सगळे काय करतात हे न समजिे म्हिजे बेशुद्धी."
"बेशुद्धी म्हिजे झोप का रे भाऊ?"
"रे , झोप म्हिजे बेशद्ध
ु ी नव्हे गड्या. झोपलेला लिकर उठतो. बेशुद्ध उठायला िेळ
लागतो."
"बेशुद्ध म्हिजे मेलेला का रे भाऊ?"

"रे , मेलल
े ा कसा असेल? मेला तर लोकशाही कशी र्ालेल?"
"म्हिजे लोक र्ालितात ती लोकशाही.."
"रे , खास लोक र्ालितात ती खास लोकशाही."
"पि मग बेशद्ध
ु होऊन कशी रे र्ालते ती भाऊ?"
"रे , त्याला पार् िषांनी शुद्धीिर आिायर्ं इं जेक्शन देतात."
"इं जेक्शन म्हिजे दुखत असिार ना भाऊ?"
"रे , इं जेक्शन आजार बरा करण्यासाठी देतात ना? तसा या लोकांना आजार बरा
करण्यासाठी इं जेक्शन देतात."
"पि आजार कु ठला असतो भाऊ?"
"अरे, शुद्धीिर आल्यािर विर्ार करायला लागतात लोकं , तोर् त्यांर्ा आजार."
"पि मग त्याला बेशुद्धर् का नाही ठे ित रे भाऊ?"
"अरे, तो बेशद्ध
ु रावहला तर लोकशाही र्ालिार कशी?"
"म्हिजे रे काय भाऊ?"
"रे , लोकशाही र्ालायर्ी तर मतदान करािे लागते. ते करायर्े तर गिाला वतकडे जािे
लागेल. वतकडे जायर्े तर तो वतथे जाईपयंत तरी शुद्धीत असायला हिा की नाही?"
"पि भाऊ, मद्दान म्हिजे रे काय?"
"रे , त्या शाळे त जाऊन लाईन लाििे म्हिजे मतदान."
"म्हिजे शाळे तली िाथचना का रे भाऊ?"

"छे, तुला तर काहीर् ठाऊक कदसत नाही. मतदान म्हिजे पवित्र कतचव्य."
"म्हिजे पूजा का रे भाऊ?"
"छे, रे , मतदान म्हिजे बटन दाबिे. यंत्रार्े."
"म्हिजे िॉलशंग मशीन कारे भाऊ?"
"रे , तू हुशार आहेस. अरे, कु िार्ी धुलाई करिे, कु िाला साफ पाडिे, तर कु िाला साफ
करिे म्हिजे रे मतदान."
"पि तरीही मद्दान म्हिजे काय रे भाऊ?"
"रे , मतदान म्हिजे लाईन लािून बोटाला शाई लाििे."
"मग लोकशाही म्हिजे लोकशाई का रे भाऊ?"
"रे , आता कसे बोललास? बोटाला शाई लाििे म्हिजेर् लोकशाई.. नव्हे लोकशाही."

भन्नाट भानू र् ा जाहीरनामा!

भन्नाट भानू कोिार्ेर् ऐकत नाही कधी. उगार् कु िार्े ऐकू न गप्प बसायला तो काही
असातसा नाही. र्ांगला भन्नाट भानू आहे तो. भानू भन्नाट असल्याने त्यार्ी मतेही भन्नाट आहेत.
म्हिजे मतं फु टतात ना मािसाला तेव्हापासूनर् ती भन्नाट आहेत. पुढे त्या मतांर्ी मुळं खतपािी
घालून अजून खोलिर रूजिलीत त्याने. त्यामुळे त्याच्या मतांच्या विशाल िटिृक्षाला आता
पारं ब्या फु टायला आल्यात! आवि त्यार् पारं ब्यांना लोंबकळत तो िैर्ाररक झोके घेत असतो.

राजकारि म्हिजे भानूर्े कु रि. र्रते कु रि म्हिा. त्यात वनिडिुकांर्ा हंगाम म्हिजे
सुगीर्े कदिस त्याच्यासाठी. त्या काळात त्याला कािळ्याच्या छत्रयांसारखी अल्पजीिी मतं
फु टतात. कु िी तेरड्यार्ी झाडं पि म्हिू शके ल त्याला. काही कदिसांत ती मतं बाजूस सारून तो
दैनंकदन कामाला लागतो. मतदार राजा तो. त्यार्े राज्य औट घटके र्ेर् असायर्े. एकदा मत
पेटीत पडले की पार् िषांसाठी या राजार्े राज्य खालसा. मग पुढच्या पार् िषांनी नव्याने निी
विटी निे राज्य सुरू होते. मतदार राजा आपले राज्य काही कदिसांसाठी परत उपभोगायला
लागतो. भानू तर सजग मतदार. आजिर त्याने एकदाही मतदान र्ुकिलेले नाही. एकदा तर फक्त
मतदान करण्यासाठी म्हिून तो आपल्या राजापुरातून एक कदिसासाठी येऊन परत गेलल
े ा मे
मवहनयाच्या सुटीत. असा लोकशाहीतील पवित्र कतचव्यार्ी जाि असिारा सुजाि, सजग,
जागरूक नागररक विरळार्.

अशा या भानूला एके कदिशी जाहीरनामा फु टला.. कु िाला सदी व्हािी ककं िा एखादीला
मूल व्हािे तसा त्याला जाहीरनामा झाला!
झाले हेर्..
हंगाम वनिडिुकांर्ा. मानयिर नेते पायास लभंगरी लािून आपिर् ककती योग्य ककं िा
खरे तर बाकी ककती अयोग्य हे पटित कफरताहेत देशभर. देशार्े आकाश झाकोळू न टाकत त्या
हेवलकॉप्टरने कफरिाऱ्या नेत्यांना आकाशी ईदका र्ांद ककं िा खरे तर धुमके तू पहािा तसे डोळे
भरून पाहून घेताहेत. नेते आश्वासनांर्ी वखरापत िाटत कफरताहेत. त्या आश्वासनांच्या जोरािर
मतदार राजा पुढच्या पार् िषांच्या स्िप्ांर्ी बेगमी करून ठे ितोय.. एखाद्या गृवहिीने िषचभरार्े
िाळिि करून ठे िािे तसे.

तर कदिस वनिडिुकीर्े. भन्नाट भानू रात्री अशीर् स्िप्े पाहात झोपलेला. तो दर्कू न
उठला भर रात्री. एखाद्या शीघ्रकिीला कविता स्फु रािी वन त्या कवितेर्े शब्द िपात किीला न
जुमानता कोसळू लागािेत तसा तो जाहीरनामा भानूच्या तोंडू न बाहेर पडला. जाहीरनामा
म्हिािे की जाहीर भाषि म्हिािे त्याला? जे काही असेल ते असो. भन्नाट भानू आपल्या तोंडू न
येिाऱ्या शब्दांना जाहीरनामार् समजतो.. तसे तोर् म्हिालाय त्याच्या भाषिात.. िार्ा
त्याच्यार् शब्दांत..

"माझ्या विय बंधू आवि भवगनींनो,
आज मी इथे उभा आहे ते मतदारार्ा जाहीरनामा जाहीर करण्यासाठी. तसा मी कु िीर्
नाही आवि लोकशाहीत तसे म्हटले तर सिच काही आहे. पि आज माझ्या स्िप्ात स्िातंत्रय देिी
आली. भारतमातेर्े दुसरे रूप असािे अशी स्िातंत्रय देिी मला म्हिाली, उठ आवि मी सांगते ते

साऱ्या जगास ओरडू न सांग. देिीर्ीर् आज्ञा ती. मोडिार कशी? तेव्हा ते सांगािेर् लागेल मला.
तर ऐका..

िुई द पीपल ने सुरू होिारे संविधान आपले. त्यार्े पालन हे आपलेर् कतचव्य आहे. त्या
संविधानाने काही हक्क कदले आहेत. वन त्या हक्काच्या नाण्यार्ी दुसरी बाजू म्हिजे कतचव्येही
सांवगतली आहेत. या मतदार जाहीरनाम्यातून मी स्िातंत्रय देिीने सांवगतलेली मतदारार्ी
मूलभूत कतचव्ये आपिा सिांना सांगत आहे. नीट कान देऊन ऐका, नुसती ऐकू नका तर पर्िा
आवि वजरिा .. तर.. घ्या सिांनी िवतज्ञा..

येत्या पार् िषांत मी गीतेत सांवगतलेल्या कमचयोगार्े काटेकोरपिे आर्रि करीन.
मतदानार्े कमच करून मी वनिडलेल्या कु िी नंतर कु िाशी युती िा आघाडी के ली तरी मी
एक शब्दही उच्चारिार नाही.
एकदा धनुष्यातून बाि वनघून गेल्यािर तो परत आिता येत नाही त्यािमािे एकदा
िवतवनधी वनिडल्यािर माझ्या बुऱ्याभल्यार्े सारे हक्क पार् िषांसाठी मी वनिडू न आिलेल्या िा
आलेल्या सेिकाकडे सुपद
ू च करत आहे यार्ी जाि ठे िीन. माझ्या मतदान कमाचर्े फल मला
वमळािेर् अशी अपेक्षा मी करिार नाही.
मी वनिडू न कदलेल्या कु िाकडू नही कु ठलीही अपेक्षा करिार नाही.
अपेक्षा आवि त्यांर्ा भंग हे दु:खार्े मूळ आवि कारि आहे यार्ी मी सदैि आठिि ठे िीन.
सुख हे वनरपेक्ष कमच करण्यात असल्याने मतदानार्े कमच मी वनरपेक्षपिेर् करीन.

त्यामुळे वनिडू न आलेल्या कु िाकडू न अपेक्षा न ठे िता ठे विले सरकारे तैसेवर् रहािे या
उक्तीनुसार िागेन.
जनिवतवनधी जे जे करेल ते जन इच्छा म्हिून मला मानय असेल.
ककं बहुना जे जे तो करेल त्यासाठी त्या मानयिरास जबाबदार न धरता त्यास वनिडू न
देिारी जनतार् जबाबदार असेल हे मी सदैि ध्यानात ठे िीन.
सदर मानयिराने सत्तेर्ा दुरूपयोग के ल्यार्े आरोप झाल्यास त्याकडे कानाडोळा करिे हे
माझे परम कतचव्य असेल.
कारि या सिांस तो वनवमत्तमात्र आहे आवि कताच करविता त्यास वनिडू न देिारा मतदारर्
असेल हे मी सदैि ध्यानात ठे िीन.
सदर आरोप करिारे लोकशाहीशी द्रोह करीत आहेत हे मी नेहमीर् मानय करीन.
माझ्या देशाच्या वनिडू न आलेल्या सरकारच्या कु ठल्याही वनिचयाबद्दल मी कधीही संशय
घेिार नाही.
कारि असा संशय घेिे म्हिजे आपिर् वनिडलेल्या िवतवनधींिर संशय घेिे.
आपल्यार् कृ तीबद्दल असे मी कधीर् करिार नाही.
छोट्यात छोट्या नगरसेिका पासून राज्य आवि राष्ट्र स्तरािरील िवतवनधी नेहमीर् माझे
आदशच असतील.
त्यांच्या नखार्ीही सर मला नाही यार्ी मी सदा जािीि ठे विन.
देिाला सारी लेकरे सारखी असली तरी काही जास्त समान असतात हे मी सदैि ध्यानात
ठे विन.

त्यात स्ितः मी या कोिाच्या बरोबरीर्ा नसल्यार्ेही ध्यानात ठे िून त्यांर्ा उवर्त सनमान
करीन.
या सगळ्यांना जनसेिेर्ी ओढ लागल्यामुळेर् ते इकडे अितरले आहेत हे ही मी कदावप
विसरिार नाही
वनिडिूक काळातील सभांना मी न र्ुकता हजेरी लािून पुढाऱ्यांर्ी गदी न जमण्यार्ी
काळजी दूर करण्यार्ा ियत्न करीन.
भाषि सुरू असताना योग्य रठकािी टाळ्या िाजिण्यात कु र्राई मी करिार नाही.
सभेत मी स्िखर्ाचनेर् येईन आवि सभेनंतर कु ठलीही अपेक्षा न ठे िता मी वनघून जाईन.
वनिडिुकीतल्या भाषिांना मी कदावप करमिूक कर नसलेले कायचक्रम समजिार नाही.
वनिडिुका संपल्यानंतर त्या काळातील िर्ने वन आश्वासने यांना मी विसरून जाईन.
ते न विसरता आल्यास विविध वनिडिूक जाहीरनामे मी विनोदी सावहत्य म्हिून िार्ून
काढेन.
या आवि याच्या आधीच्याही जाहीरनाम्यांर्े मी जाहीर स्मरि मात्र कधीही करिार
नाही.
सिचर् नेत्यांर्ा विविध आश्वासने देण्यार्ा मूलभूत हक्क आवि विशेष अवधकार मी सदैि
मानय करीन.
त्यार् िेळी ही आश्वासने पूिच करण्यास पुढील अजून एका वनिडिुकीत परत संधी
देण्यार्ेही मी आश्वासन देईन.
मतदार म्हिून कदलेली आश्वासने पूिच करण्यार्े बंधन मात्र माझ्यािर असेल.

सुजाि वन सजग मतदार म्हिून मी जास्त विर्ार न करता मतदान करीन.
मतदान झाल्यािर पार् िषे मी विष्िू भगिानांर्ा आदशच ठे ऊन शेषशायी होईन.
एकदा मतदान के ले की सरकार काय करीत आहे याकडे मी सदैि कानाडोळा करीन.
कु ठल्याही वनिचयार्ी वर्ककत्सा न करता ते मी भवक्तभािाने मानय करीन.
देश आवि राज्य स्तरािरील सिोच्च नेतृत्िास मी देिासमान मानून त्यांर्ी भक्ती करीन.
त्यांच्या ित्येक वनिचयातून सकारात्मक अथच शोधून त्यार्े समथचन करीन.
या उलट कोिी िागत असल्यास त्यार्ा मी वनषेध करीन.
एकदा मतदान के ले की पुढील पार् िषे मी कसलाही बरािाईट विर्ार न करण्यार्ी शपथ
घेईन.
पुढील वनिडिुकीत परत राजा म्हििून घेईतोिर मी माझी जागा पात्रता आवि योग्यता
ओळखून पायरी संभाळू न रावहन."

एिढे बोलून भन्नाट भानू परत वनद्राधीन झाला. भानूर्ी बायको भानुमतीर्े डोके हा काही
भानामतीर्ा िकार की काय असे िाटून भिभिले. भर रात्रीत साक्षात्कार झाल्यासारखा भानू
उठू न असले भन्नाट भाषि ठोकतो वन त्यार्ी भानुमती ते झोपेतून उठू न ऐकते.. भानूला त्यार्ा
पत्तार् नाही. भाषि संपिून भन्नाट भानू झोपला परत.. स्िातंत्रय देिीनेर् त्यासाठी त्यार्ी वनिड
के ली असािी की काय?
भानुमती झोपेतून उठित म्हिाली त्याला, "काय हो भर रात्री कसले ठोकताहात भाषि?"
"मी?"

"आवि काय मी? मतदान काय वन लोक िवतवनधी काय.. वनिडिुकीर्ी भाषिं जास्त
ऐकलीत की काय?"
"अगं.. असं म्हितेस? मग बरं झालं बोलून घेतलं.. रात्रीर्! कदिसा मला कोिी बोलू कदले
असते? आपि आपलं रात्रीर् भाषि ठोकू न घ्यायर्े!"

म्हटले ना, तो भन्नाट भानू आहे.. अगदी भर रात्री ही कोिार्े ऐकिार नाही तो!

मस्त र्ाललं य आमर्ं !

आमर्े तसे बरे र्ालले आहे म्हिा ना.
बरे म्हिजे तसे र्ांगलेर् र्ालले आहे. खरं तर छानर् र्ाललेय म्हिा ना. म्हिजे उगार्
शब्दांर्ी कं जुषी कशाला. पैपै िार्िायर्े धोरि ठीक.. पि िर्ने ककं दररद्रता? कं जूषपिा तसा
सद्गुि म्हिािा. पि असे दात कोरून पोट भरायला ही काय देशार्ी अथचव्यिस्था आहे? असो.
तर सांगत काय होतो, आमर्े तसे मस्त र्ाललंय .. काय आहे की मस्त र्ालण्यासाठी
ियत्न करािे लागतात. उगार् मनमानी िागलात तर ते तसे होत नाही हे ध्यानात घ्या. म्हिजे
खरे तर पथ्यंर् म्हिा.. िागण्या बोलण्यातली नव्हे. खाण्यातली तर नव्हेर् नव्हे. तर विर्ार
करण्यातील. ककं िा खरे तर कु ठलार् विर्ार न करण्यातीलही म्हिू शकतो आपि. म्हिजे काय
आहे की ककत्येक जि मनमानी जगत असतात. मनमानी म्हिजे काय? तर आपल्यार् मनास पटेल
तसे आवि तसेर्! पाठीर्ा किा ताठ ठे िून म्हिे! मग त्यांर्े कोिाकोिाशी पटत नाही! समाजाशी
वन त्यातल्या धुररिांशी. कधी याच्याशी कधी त्याच्याशी खटके उडतात यांर्.े काय तर म्हिे
तत्िांशी वनष्ठा असते यांर्ी. असेल. पि सुखी आयुष्याच्या ध्येयार्े काय? मस्त र्ाललंय आमर्ं
म्हिायला असला आडमुठेपिा नाही र्ालत. कु िी या गुिाला लढाऊपिा नािाच्या ढालीमागे
लपितात तर कु िी आपला जीिन संघषच म्हििून वमरिून घेतात! मनमानी िागताना इतरांर्ा
विर्ार नको कराियास? आम्ही तो करतो. म्हिूनर् आमर्ं मस्त र्ाललंय! आता कु िी कसे
िागतो वन काय करतो हे पाहात बसत नाही आम्ही. उगार् नाक खुपसिे रक्तातर् नाही आमच्या.
आपि बरे वन आपले काम बरे . उगार् समाजात नसत्या उर्ापती करिे पटत नाही आम्हाला. तर
आमर्े मस्त सगळ्यार् पातळीिर कसे र्ाललेय ना हेर् सांगायर्ेय सगळ्यांना. म्हिजे मागचदशचन
म्हिा ना. त्यातून कु िी काही वशकिि घेतली म्हिजे हे सारे साथचकी लागले समजायर्े. तर

व्यवक्तगत वन सामावजक अशा दोनही डगरींिर पाय ठे ित आमर्े मस्त र्ाललेय. खरे तर व्यवक्तगत
छान र्ाललेले खूप सारे असतील, पि सामावजक डगरीिर पाय घसरला की तोल ढळलार्
त्यांर्ा. वन घसरलेल्या पािलामुळे अपघात ठरलेलार्. अशी अपघाती िळिं आयुष्यात सांगन
ू
येत नाहीत म्हिूनर् तर जास्त काळजी घ्यािी लागते सगळ्यांना. थोडक्यात आम्ही आमर्े मस्त
कसे र्ाललंय त्यार्े गुवपत ककं िा खरे तर रहस्य.. रहस्य शब्द जरा मोठा आहे िजनाने .. पि
िर्ने ककं दररद्रता म्हटले की काय हरकत आहे.. तर त्यार्े रहस्य सांगत आहोत. यातून जे
वशकतील ते तरतील. बाकीर्े खात बसतील गटांगळ्या. भिसागरात गटांगळ्या म्हििार होतो
आम्ही, पि तसले शब्द िापरायर्ी आम्हाला मुभा ककं िा परिानगी नाही. आम्ही कु िी स्िामी
ककं िा बुिा आहोत थोडीर्? असतो तर आम्हीर् हे वलवहत बसलो असतो? उलट आमच्या
भक्तांपैकीर् कु िी आमर्े लीला र्ररत्र वलहून आमर्ी महती सिचत्र पसरिली असती. तर ते एक
स्िामी बनायर्े राहून गेले. योग्य ियात त्या कररयरबद्दल योग्य मागचदशचन न वमळाल्याने ते एक
राहूनर् गेले. असो. तर आमर्ं मस्त र्ाललंय हे खरं . आवि ते र्ालण्यासाठी आम्ही खास ियत्न
के लेत हे अजून एक खरं .
तर या कदशेने िाटर्ालीर्ी सुरूिात आम्ही अगदी बाल्यािस्थेत के ली. आमर्े तेव्हापासून
पाळलेले एक पथ्य सांगतो. ते म्हिजे थोरामोठ्ांर्े ऐकिे! आपल्या संस्कृ तीतील हा सिाचवधक
महत्त्िार्ा सद्गुि अंगी बाििला आम्ही फार लहान ियात. म्हिजे घरी आम्हाला सांवगतले,
शेंदरू लािलेला ककं िा लागलेला ित्येक दगड हा देि असतो.. त्याच्या पाया पडायलार् हिे. थोर
सांगतात त्यात र्ूक कशी असेल? आम्ही शेंदरू लागल्यार्ा संशय असला तरी त्या दगडाच्या पाया
पडतो. त्यातून वमळिारे मानवसक समाधान अििचनीय. मग आम्ही आरत्या म्हितो, पूजा अर्ाच
करतो. सारे काही यथासांग, अगदी आमर्े पूिचज सांगून गेलेत विर्ारपूिचक तसे. या बाबतीत धमच
पाळिे हार् आमर्ा धमच आहे. धमाचर्ार् विषय वनघाला म्हिून विसरण्याआधी सांगतो,
धमाचवभमान हा आमच्या आयुष्यार्ा पाया आहे. का? आमर्े पूिचज सांगून गेलेत.. कु िी पाखंडी

सिचधमच समभािार्े गोडिे गातात .. कु िी सारे धमच सारखीर् वशकिि देतात असले काही पुराि
लाितात. पि आम्ही नाही बधत त्यांना. आम्हाला जाज्िल्य अवभमान आहे.. कारि तशी
वशकिि आम्हाला वमळाली आहे. धमाचपाठोपाठ मग आम्ही जातीर्ा अवभमान, खरे तर गिच
बाळगतो. जातीसाठी माती खािी म्हितात. आम्ही खातो. त्यात आम्हाला िर्ंड आवत्मक
समाधान वमळते. कु ण्या हलक्या जातीतील कु िास हीन िा अवतहीन समजल्याने आम्ही िगत
असल्यार्े आम्हाला जाििते. हीर् ती िगती आवि उन्नती वजच्यासाठी सारे धडपडत असतात.
ती आम्ही सहजी वमळिली आहे. राहता रावहल्या रूढी. उगार् शतकांपासून सुरू रावहलेल्या
रूढींना नाकारिे म्हिजे खरा समाजद्रोह. उदाहरिर् द्यािे तर त्यात मग अगदी महत्त्िार्ा आवि
वजव्हाळ्यार्ा विषय म्हिजे हुंडा. या परं परेबद्दल अवजबात तडजोड नाही करत आम्ही.
काळािमािे बदला म्हिताना हे तथाकवथत सुधारिािादी जुनया रूढी का बरोबर होत्या ते
लपिून ठे ितात. आम्ही मात्र तो विर्ार नाहीर् करत. पूिाचपार र्ालत आल्यात ना रूढी? त्या
बरोबर नसत्या तर रटकल्यार् कशा असत्या? काळाच्या कसोटीिर उतरलेल्या त्या अशा कु ण्या
र्ार दोन डोक्यांनी सांवगतले म्हिून बदलाव्यात की काय? आम्हाला तरी हे सारे लोकशाही
विरोधी िाटते. समाजातील इतक्या मोठया िगाचर्ा पाठठं बा ज्या रूढी आवि परं परा यांना
वमळतो त्यांर्ा विरोध म्हिजे लोकशाहीस विरोध. असला िमाद आम्ही न करतो, न कु िाला
करू देतो. असल्या रूढी वन परं परांर्ी जंत्री देण्यार्ी अवजबात इच्छा नाही आम्हाला. पि एक
आहे, आम्ही त्यांच्यािर र्ुकूनही संशय घेत नाही. आम्ही त्यांर्ा सनमान करतो. वजिात जीि
असेतोिर पाळतो सारे. मूठभर बंडखोरांना आम्ही भीक घालत तर नाहीर् आवि त्यांच्या
बोलण्यािर विर्ार करण्यात िेळही घालित नाही. ककं िा खरे तर आम्ही कशार्ार् विर्ार
करण्यात िेळ घालित नाही. उगार् आपल्या मौल्यिान आयुष्यातल्या मयाचकदत अन् वततक्यार्
मौल्यिान िेळेर्ा अपव्यय कशाला. आमर्े पूिचज ते सारे करून गेलेत, ते रे वडमेड ज्ञान िापरून
घेतो आम्ही. त्यात त्यांर्ा िैज्ञावनक दृवष्टकोन कसा होता वन आज कसे आपि त्या विज्ञानालार्
विसरून र्ाललो आहोत याबद्दलर्े िर्ंड संशोधन हल्ली निनिीन माध्यमांिर येत असतेर्. पि

आम्ही हे सारे न करता तेर् तर म्हित आलो आहोत. उगार् अपराधी भािनेने आमच्या पूिचजांनी
सांवगतलेले तेर् खरे असले काही कोिास पटिून देण्यार्ी आम्हाला तरी वबलकु ल गरज िाटत
नाही. त्या समाजातील सुधारक म्हिििाऱ्यांना करं टेपिा करत नसेल हे सिच मानय करायर्े तर
आम्ही काय करिार? उगार् काही बाही शंका घेत आपले आयुष्य दु:खी करण्यार्ी त्यांर्ी हौस
असेल तर होिोत बापडे दु:खी. कदावर्त त्यातर् त्यांना आनंद िाटत असेल की काय कोि जािे.
पि आम्ही ना जुनया र्ालीररतींिर विर्ार करत, ना त्यांच्यािर संशय घेत त्यांर्ी वर्रफाड करत.
खरे तर आम्ही सारे र् डोळे वमटून पाळत आलेलो आहोत. आवि आम्हाला सांगायला अवभमान
आवि आनंद िाटतो की हेर् आमच्या आनंदी वन सुखी राहण्यार्े रहस्य आहे. म्हिजे बघा ना,
कर्ेरीत आम्ही साहेब म्हिेल ती पूिच कदशा हे समजून असतो. आपल्याहून िररष्ठाला र्ूक
म्हिण्यार्ा उद्धटपिा आम्ही कधीर् करत नाही. हा आज्ञाधारकपिा आमच्यात
लहानपिापासूनर् अंगी बाििला आहे आम्ही. अहो, त्यार्े र्ूक असते तर तो झाला असता का
साहेब? त्यार्ी आज्ञा पाळिे हे आपले वनयत कतचव्य आहे. आवि कतचव्य श्रेष्ठ हीर् आम्हाला
वमळालेली वशकिि आहे. तर हेर् पथ्य आम्ही सरकारी धोरिाबद्दल पाळतो. लोकशाही मागाचने
आलेले आपले सरकार वन त्यार् मागाचने आलेले सनमाननीय मंत्रीगि. आपल्यापेक्षा ककत्येक पटीने
योग्यता जास्त असल्यानेर् तर त्या पदािर पोहोर्ले आहेत. त्यांच्या धोरिांना वन त्या मागच्या
उद्देशांना संशयाने बघिे असले पापकमच आम्ही नाही करत कधी. मग विरोध करिे तर दूरर्ी
गोष्ट. साधे एक शहािपि सांगते आम्हाला, ज्यार्ी खािी पोळी त्यार्ीर् िाजिािी टाळी..
आम्ही आधीर् टाळी िाजितो, मग पोळी वमळाल्यािार्ून राहतेय थोडीर्? अहो, आम्ही
पावहलंय इकडे, लोकं कसली कसली आंदोलनं करतात काय, कसल्या कसल्या घोषिा देत मोर्े
काय काढतात, सरकारी धोरिांिर संशय कसला घेतात, उपोषिे करतात, धरिे धरतात, काहीर्
नाहीतर पेपरात पत्रेवबत्रे वलवहत बसतात वन आपलेर् मनस्िास्थ्य वबघडिून घेतात. आम्ही यातले
काहीर् नाही करत. जे कु िी असेल सरकार त्यास डोळे वमटून पाठठं बा हे आमर्े एक धोरि
असल्याने सरकारी धोरि आम्हाला पटतेर्. आवि खरे सांगू तर हे पेपर वन र्ॅनेलिाले उगार्

सरकार विरोधाच्या ज्िाला भडकिण्यार्े काम करत असतात. म्हिून तर आम्ही अग्रलेख िगैरे
िार्ण्याच्या फं दात पडत नाही कधीर्. तर फक्त पेपरच्या रं गीत पुरिण्यातले फोटोर् पाहून
नयनसुख वमळितो वन र्ॅनेलीय माध्यमातही र्र्ाच वन बातम्यांकडे न कफरकता सास बहुच्या रं जक
गोष्टीतर् मन रमितो. आम्ही पावहलंय काही जिांना, रोज अथ पासून इवतपयंत पेपर िार्ताना
.. अग्रलेख काय िार्तील, संपादकीय पानार्ा ककस काय पाडतील. आवि कहर म्हिजे त्यािर
तािातािाने र्र्ाच करून स्ितःर्ा रक्तदाब काय िाढिून घेतील. या सगळ्या र्र्िचतर्िचिाने कधी
झाडार्े पान पि हललेले पावहलेय कु िी? आवि बाता मारतील दुवनयेला हलिण्याच्या! हे असले
आम्ही कधी करत तर नाहीर्, पि असे काही करण्यार्ा विर्ारही आित नाही आम्ही मनात.
आता बाकीच्यांनी हे असे करत कोिाच्या पायात पाय अडकित जगाच्या कल्यािार्ी लर्ंता
करण्यार्ा आि का आिािा.. आमच्या आकलना पवलकडे आहे सारे. खरे तर कशार्ार् विर्ार न
करिे, महाजन गेले त्या पंथानेर् जािे हे आमच्या मस्त र्ाललेल्या आयुष्यार्े गमक. कशार्ाही
कु ठलाही िश्न पडू न देिे हे आमर्े िैवशष्ट्य. एक विर्ार वन दुसरे िश्न पडिे.. दोनही हद्दपार करा
वन बघा तुमर्ेही आयुष्य आमच्या सारखे सुखी होते की नाही!
अहो, शेिटी सारे काही करायर्े ते आयुष्यातल्या सुखासाठीर् ना? आम्ही आमर्ी िाट
शोधून घेतलीय.. आम्ही सुखी आवि समाधानी आहोतर्.. म्हिून म्हितो ना, मस्त र्ाललंय
आमर्े..

सारं कसं शां त शां त

आई बाळाला सांगत होती, खोटं कधीर् बोलू नये रे .
इतक्यात फोनर्ी ठरं ग िाजली.
आई सुमनकाकू र्ा फोन आहे..
हळू र् आई म्हिाली, अरे मी नाहीये म्हिून सांग.
आवि बाळ गप्प झाला.
फोन परत िाजला, परत एकदा िाजला..
आवि मग घरात सारं कसं शांत शांत झालं.
***
पालाच स्टेशन सुटले. गाडी हळू हळू र्ाललीय.
आज लिकर जायर्ंय वन नेमका आजर् उशीर झालाय.
अजून र्र्चगेट पोहोर्ायर्े म्हिजे कमीत कमी पाऊि तास.
बाॅॅसर्ा फोन आला, कहां हो भाई?
बस सर, पहुंर् ही रहा हूँ. बाँम्बे सेंट्रल में हूँ.. पंद्रह वमवनट में आता हूँ.
गाडीतले सारे ऐकत असतात.
आवि ऐकता ऐकता सारे शांत शांत होत गालात हसतात.
***

कु ठल्या तरी नाक्यािर काही पोरं उगार् टिाळक्या करत उभे आहेत.
काही वशट्या फुं कताहेत.
काही जािारी येिारी कु िी पाहून काही संिाद फे कताहेत.
समोरर् देिीर्े देऊळ आहे.
आम्ही सारे देिीर्े भक्त. ती पोरे ही देिळात जाऊन तशीर् जय माता दी म्हितात..
परत देिळाबाहेर येऊन आपल्या त्यार् कामाला लागतात.
देऊळ बंद होते, पोरांर्े काम सुरूर् राहते.
देिळात कसे सारे काही शांत शांत होते.
***
नाक्यािर पोरांर्े जथ्थे उभे आहेत.
पोरं कसली, तरूि आहेत, काही मध्यम ियीन आहेत.
सकाळर्ा िेळ सरला की त्यांना कोि विर्ारिार?
कु िाला मजुरी वमळे ल तो आनंदाने कामािर जात कामर्ुकार पिा कसा करािा याच्या
प्लॅलनंगला लागतो.
ज्यांना काम नाही हाताला ते उगार् बसून राहतात आजच्या जेििार्ी लर्ंता करत.
वनिडिूक जिळ आलीय.
समोर सभा आहे आता.
तो काम न वमळालेला एक इसम आनंदाने भाषिाच्या सभेत वमसळू न जातो.

नेता घसा खरिडू न मते मागताना सांगतोय, बेरोजगारीर्ा समूळ नायनाट करण्यासाठी
त्याला वनिडू न द्या.
त्या इसमाला त्यार्े भाषि पटते.
देशका नेता कै सा हो .. असला भाषि बाज हो.
वनिडिूकीत त्यालार् मत.. ठरिून तो घरी वनघतो.
सभा संपते.
सभास्थानी सारे कसे शांत शांत होते.
***
ह.भ.प. पांगारकर बुिांच्या कीतचनाला गदी खूप होती.
लोक भवक्तभािाने ऐकत तल्लीन झालेल.े
त्यात लहान थोर, बाया बाप्ये सगळे र्.
बुिांनी कीतचनात आख्यान लािलेले ते स्त्री वशक्षिार्े. मुलींना वशकिा, मुलींना मोठे होऊ
द्या, लिकर लग्ने लािू नका.
सगळे भवक्तभािाने ऐकत होते.
बुिांनी शेिटर्े जय जय रामकृ ष्ि हारी सुरू के ले.
यशोदाबाईंनी निऱ्याला इशारा के ला.
गदी होण्याच्या आत दोघे वनघाले.
त्याला कारिर् तसे होते. घरी कामे खूप पडलेली होती.

त्यांर्ी नििीत वशकिारी बकु ळा, वतला पहायला यायर्े होते गािाहून.
सगळे िेळच्या िेळी झालेले बरे असते, निरा बायकोर्े एकमत असते यािर.
वतकडे कीतचन संपते. बुिांच्या पाया पडू न लोक घरोघरी पांगतात.
देिळात सारे कसं शांत शांत होते.
***
नामदार रामरािांच्या घरी आज आनंदी आनंद आहे.
नामदार मोठे िस्थ. पंर्ायतीत त्यांच्या नािार्ा दबदबा आहे.
नुकतीर् कु टुंब कल्याि वन मुलींना िाढिा मुलींना वशकिा अशा सवमतीिर नेमले गेलेत
ते.
गािात त्यांच्या अवभनंदनार्े मोठमोठे फलक लागलेत तर वतकडे शहरात त्यांच्या
अवभनंदनार्ी सभा आहे.
पि आनंदार्ी बाब तर िेगळीर् आहे.
सात मुलींपाठोपाठ त्यांच्या घरी िंशार्ा कदिा जनमलाय.. आठिा मुलगा झालाय त्यांना.
रामरािांच्या आनंदाला सीमा नाही आता.
त्यांच्या आनंदात गाि आनंदी आहे.
गािातील एक अवतशहािा.. त्याला यातील विरोधाभास कदसतोय.
तो नाक्यािर वनषेधार्े पत्रक वर्टकितो.
रामरािांर्ी मािसं सजग आहेत. त्यार्े हातपाय तुटतात.

शहािा मािूस हाॅॅवस्पटलात पोहोर्तो.
आवि गािाकडे सारं कसं शांत शांत होते.
***
नकु शी आता मोठी झालीय.
शहािी देखील.
वतच्या पाठर्े दोन भाऊ.. िंशार्े कदिे.. दारू वपऊन रस्त्याच्या कडेला पडतात..
आज ही तीर् त्यांना शोधून घरी आिते.
आई बाप कं टाळलेत सगळ्या गोष्टींना.
पोरं दारूडी आहेत तर एक ठीक..
पोरं र् ती. प्यायली दारू तर काय वबघडले.
ही नकु शी नसती जनमली तर घरात खािारे एक तोंड कमी झाले असते.
हाता तोंडाशी गाठ पाडताना नाकी नऊ येतात सगळ्यांच्या.
मग आई बाप नकु शीला नाही नाही ते बोलतात आवि आपला क्षोभ शांत करून घेतात.
वतकडे शहाण्या नकु शीला सारे काही शांत शांत िाटत राहते.
***
राजाला राज्य करायर्ी हौस मोठी.
राजा छानपैकी एक हुकू म सोडतो..
आपल्या हुकु मार्ी कशी अंमलबजाििी करताहेत सारे हे बघण्यातली गंमत काही औरर्.

सामानयावतसामानय त्याच्या हुकु माने हिालकदल होतो.
पि लिकरर् सािरतो. आपल्याला असार् राजा हिा जो हुकू म सोडू न काम करिून घेईल.
त्यासाठीर् तर राजाला गादीिर बसिलेय आपि.
हुकू म पाळता पाळता सामानय थकू न जातो पि राजार्ा र्ेहरा आठित रे टत राहतो.
त्यातला एक म्हातारा इसम म्हितो, हा हुकू म मी पाळू कसा..
सारे त्याला गप्प बसितात.
शंभरांपुढे वबर्ारा एकटा, त्यार्ा आिाज कु िाला ऐकू येिार?
सारे राजाज्ञेच्या पालनात गुंग होतात.
म्हातारा मध्येर् दम तोडतो.
सामानय आपले हुकू म पालनात दंग आहेत.
म्हातारा देिाघरी पोहोर्ून आपल्या मुक्तीर्ी िाट पाहतोय..
खाली कल्लोळ र्ाललाय सामानयांर्ा..
आवि म्हाताऱ्याच्या दुवनयेत सारे कसं शांत शांत आहे.
***
तोर् राजा. त्यार्ार् निा हुकू म.
सामानय सरािलेत आता.
पि जरा जास्तर् जुलमी झालाय की काय हुकू म .. पवब्लकला संशय येतो.
पवब्लक खिळले की कोिार्े ऐकत नाही.

रस्तोरस्ती पवब्लक उतरते. मोर्ाच काय वन आंदोलनं काय .. वनषेध सुरू राहतो.
राजार् तो. सगळ्या वनषेधांिर बंदी आितो.
त्या बंदीर्ा ही लोक वनषेध करतात.
बंदी आवि वनषेधार्ा वसलवसला सुरू होतो.
राजा एके काला पकडू न तुरूंगात डांबतो.
एक गेला की त्यार्ी जागा दुसरा घेतो.
राजा तुरूंग भरत राहतो. लोक काही बधत नाहीत.
लोक लढा संपत नाहीर्.
राज्य उलथून निा राजा येतो.
नव्या राजार्े निे तंत्र. लोक िैतागतात.
परत वनषेधाथच सुरू होते ..
हा राजा हुशार आहे
नव्या राजार्ा संयम संपतो. कु िी त्याच्या अवधकारालार् आव्हान द्यािे?
राजार्े सैवनक काहींना गोळ्या घालतात.
तुरंगापयंत ठीक होते. वजिाशी गाठ म्हिजे फार झाले.
शेिटी राजाच्या दमनशक्ती पुढे कोिार्े काही र्ालत नाही.
एक एक जि माघार घेत घरी जातात.
राज्यात सारे कसं शांत शांत होते.

***
तसार् दुसरा राजा शांतीस्िरूप म्हिजे शांततेर्ा पुजारी. शांवतदूत म्हिून िवसद्ध
सगळीकडे.
त्या राजाच्या राज्यात आता मात्र कहर झाला.
रस्तोरस्ती लोक राजाविरूद्ध पेटून उठले.
कारि काही असो, पि सगळीकडे अशांती पसरली.
एका गािातून दुसरी कडे, वतकडू न वतसरी कडे.
िििा पसरािा तशी अशांतता.
राजा नािाला जागत जागा झाला.
सारे वनषेध बेकायदेशीर घोवषत झाले.
न ऐकिाऱ्यांच्या आधी मुसक्या आिळल्या गेल्या.
कोटाचतील खटल्यात देशद्रोही घोवषत करून फाशी गेले काही जाहीरपिे.
काहींर्ी जीिनयात्रा कु िाच्या नकळत संपिली गेली.
पररिाम व्हायर्ा तोर् झाला.
बंड थंड झाले. सगळीकडे शांतता पसरली..
शांवतस्िरूप राजा नािाला जागला.
आवि सारे कसे स्मशानशांत शांत झाले.

सभात्याग: एक करिे .

आपल्या देशात लोकशाहीर्ी पाळं मुळं खोलिर रजली आहेत. लोकशाहीर्ा िटिृक्ष
बहरलेला आपि पाहतो आहोत. त्याच्या पारं ब्यांना लटकू न झोके घेिारे भाग्यिान कदसतात
आपल्याला. त्याला आलेली फळे पि आपल्याला कदसतात. काही वनिडक भाग्यिंत ती र्ाखताना
कदसतात. नगरसेिक, आमदार वन खासदारर् ती र्ाखताना कदसतात म्हिून िाईट िाटायर्े
काहीर् कारि नाही. कारि तेही आपलेर् बांधि आहेत, आपल्यार् देशार्े नागररक आहेत. मधे
एकदा पेपरमध्ये कु िी नगरसेिक रोडपती र्ा करोडपती झाल्याबद्दल टीका आली होती. पि
एखाद्याच्या उत्कषाचत िाईट िाटून घेिे सुसंस्कृ त मािसार्े लक्षि नव्हे. खरे तर अशा कोिाच्या
उत्कषाचत अन् उन्नतीत समाधान मानिे हेर् सुसंस्कृ तपिार्े लक्षि मानले गेले पावहजे.
आपल्यातील काही श्रीमंत होत असतील तर ती श्रीमंती कधी ना कधी खाली आवि खोलिर
वझरपून आपल्यापयंत पोहोर्ेलर्. त्यामुळे उगार् त्याबद्दल कडिटपिा असिे अयोग्यर् आहे.
तर ते एक असो. तर मुद्दा लोकशाहीर्ा आहे. आवि एकदा लोकशाही म्हटली म्हिजे सारे काही
लोकांच्या र्र्ेत यायलार् हिे. वबच्चारे लोकिवतवनधी! काही करायला गेले की लोकांच्या नजरा
टपलेल्या त्यांच्यािर. आवि एकिेळ लोक बरे करतील कानाडोळा .. पेपरिाले वन र्ॅनेलिाले
थोडीर् सोडिार कु िाला. टीका तर होिारर्. मग तो कु िी संसदेत असांसकदय भाषेत उपवस्थत
के लेला मुद्दा असो िा कु ठल्याशा मुद्दयािर कु िी कु िाला कदलेला गुद्दा असो. वबर्ारे आमदार
खासदार तोंड दाबून बुक्क्यांर्ा मार करत असतात सहन. त्यािर परत त्यांना गेड्यार्ी कातडी
असल्यार्े शेरे वन ताशेरे ऐकू न घ्यािे लागतात.

संसद िा विधानसभेर्े अवधिेशन म्हिजे बातमीिाल्यांर्ी पिचिी. अँक्शन पॅक्ड अशा
कदिसांत बातम्यांना तोटा नाही. र्ॅनेलिाले तर अशी अवधिेशने सतत भरािीत म्हिून िाथचना
करत असािेत. अवधिेशन म्हिजे सत्ताधारी िपोझेस आवि विरोधक वडस्पोझेस.. मग त्या
विरोधात कु िी ककती आक्रमक होतेय याच्यािर ठरतात टी आर पी. र्ॅनल
े च्या. आवि त्या आमदार
खासदारांच्याही. अशा या सिेन सुवखन: िातािरिात पेपरिाले वन र्ॅनल
े िाले 'संसदेत गोंधळ'
असल्या हेडलाईनसही देताना कदसतात. मारधाड, राजदंड पळििे, अध्यक्षयांसमोरील िेलमध्ये
उतरिे, माईक तोडिे इ. विशेषावधकारी अन् काहीही झाले तरी ज्यास कायदा हात लािू शकत
नाही अशा कृ ती करिारे मानयिर माननीय नामदार लोकसेिक अशा सगळ्या कृ त्यांनी कृ तकृ त्य
होत अवधिेशन भत्ता घ्यायला लायनी लाितात. शेिटर्ी लायनी लािायर्ी आमर्ी कल्पना
खास वनम्न मध्यमिगीय. अशा देिाच्या खास लाडक्या खासदारांस कु िापुढे ताटकळत हात
िेंगाडत उभे ठे िाियास ते कु िी जनसामानय नव्हेत. देशासाठी मागे वनश्चलनीकरिाच्या िेळी
ककत्येकांनी बवलदान के ले रांगेत. अशा जनसामानयांस देशभक्ती ही वसद्ध करून दाखििी लागते
तर आमर्े लोकसेिक पदवसद्ध देशभक्त आहेत. त्यांर्ा अमूल्य िेळ त्यांनी रांगेत का दिडािा?
तर हे असे आहे. वजिार्े रान करून या सगळ्यांनी संसदेत आिाज उठिािा.. या शेळीने
वजिानीशी जािे आवि या वमवडयािाल्यांनी त्यास िातड कसे म्हिून वहििािे?
आवि मग या लोकिवतवनधींिर टीके र्ी झोड उडिण्यास सारे तयार. त्यात सिाचत बदनाम
काय असेल तर सभात्याग. सभागृहातील आरामदायक खुच्याच आवि अॅक्शनपॅक्ड िातािरि
सोडू न जाताना सगळ्यांना काय िेदना होत असतील कु िी विर्ार के लाय यार्ा?

आमर्े स्पष्ट मत आहे, सभात्याग हा एक िकारर्ा सत्याग्रहर् आहे. सत्याग्रह ही
गांधीजींर्ी जगाला देिगी मानली जाते. त्यार्ी राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय पातळीिर र्र्ाच होते. अगदी
सत्याग्रहार्े एक आंदोलन म्हिून कौतुक होते. पि यार् देशातील यार् मातीतील आमदार,

खासदारांनी शोधलेल्या सभात्यागाच्या आयुधार्ी दखल सकारात्मक घेतली जाऊ नये? याहून
मोठा दैिदुर्िचलास तो कोिता? ते सिच वबर्ारे फक्त टीका आवि टिाळीर्े धनी व्हािेत? कशी
राखली जािार लोकशाहीर्ी बूज?
लोकशाहीत आंदोलने ककत्येक िकारर्ी असतात. आंदोलने का होतात? तर आंदोलनानी
सिच व्यिस्था हलिून सोडली पावहजे. म्हिजे बघा, समजा एखादा सत्याग्रही आमरि उपोषिाला
बसलाय आवि दहा कदिस गेले तरी त्यार्ी िकृ ती धडधाकट आहे .. असे असेल तर त्या
उपोषिार्ा उपयोगर् काय? जोपयंत त्यार्ी िकृ ती नाजूक होत नाही तोपयंत काही मजा
नाही. सिच व्यिस्था तेव्हार् हलेल जेव्हा तो मरिाला टेकेल. थोडक्यात काय तर आंदोलनानी
हलिून काढले पावहजे. सभात्यागार्े तसेर् आहे. त्याआधी नांदी म्हिून मारामारी, माईक तोडिॆ,
राजदंड पळििे, खुच्याच फे किे, िेलमधे उडी मारिे अशा गोष्टी कराव्यार् लागतात.तो खरा
लढाऊ बािा झाला. सारी व्यिस्था हलिायर्ी तर इतके तर करायला हिेर्. आवि त्यापाठोपाठ
श्रम पररहार म्हिून सभात्याग व्हायला हिार्! कु ठे र्ार डोकी फु टली, कु ठे मारामारी झाली
रस्त्यािर तर त्यार्ी बातमी होत नाही. आवि लाखांच्या िवतवनधींनी जनवहताथच असे काही
सदनाच्या आत के ले की लगेर् या वमवडयािाल्यांना कं ठ फु टािा? तरी वबर्ारे हे सारे मनाला
लािून घेत नाहीत म्हिून. उद्या हे सारे बंद झाले तर र्ॅनेलीय दुकाने र्ालायर्ी कशी आवि
पेपरिाल्यांनी काय पेज थ्रीर् पवहल्या पानािर छापायर्े?

थोडक्यात काय तर हा सभात्याग नाहक बदनाम झाला आहे. अथाचत ठटंगल टिाळी कु िास
र्ुकली आहे? व्यंगवर्त्रकार तर अशा गोष्टी आपल्या काकदृष्टीने पाहात असतात. जरा खुट्ट झाले
की उर्लला कुं र्ला वन लािला पेपरािर. हास्यवर्त्रे झाली म्हिून ती हसण्यािारी नेता नाही
येत. आपल्या त्यागाधाररत संस्कृ तीत या सभात्यागािर अशी टिाळीर्ी िेळ यािी? ककती दुदैिी
आहे हे. मासल्यापुरता ही व्यंगवर्त्रे पहा नुसती .. एक तरूि तुकच, नुकतार् आलेलाय वनिडू न ..

लग्न पि निीनर् झालेलय
े .. नव्या निेल्या पत्नीस सांगतोय, डार्लंग, तयार हो लिकर, हा गेलो
वन हा आलो सभात्याग करून .. दोन वतककटे काढलीत वसनेमार्ी! एका रठकािी ती पत्नी
विनितेय, लोकसभेतल्या िेल मध्ये उतरू नका हां, पोहता येत नाही तुम्हाला! तर एक अजून
उत्साहाने फु रफु रलेला नामदार सांगतोय, िॉक आऊट इज अ सीक्रेट आॅॅफ माय कफटनेस.. ककती
र्ालतोय महाराजा रोज! एका गुळगुळीत लाईफ स्टाईल मॅग मध्ये तर लोकसभेतल्या वन
विधानसभेतल्या िॉक आऊटमधून खर्च होिाऱ्या कॅ लरीजर्ा तक्तार् कदला गेला होता मध्ये.
थोडक्यात काय, कु िार्ी स्टाईल तर कु िार्ी लाईफ स्टाईल म्हिायर्ी ती!

आपल्या वबर्ाऱ्या नामदारांनी ऐकू न तरी ककती घ्यािे? आवि काय काय ऐकािे? विर्ार
करा उद्या सारे झाले एक आवि ठरिले त्यांनी की या पुढे फक्त संसदीय आयुधांर्ा िापर करून
वनषेध करायर्ा. सदन उघडले, सभापती आले, सारे उभे राहून गुड माॅॅर्नंग सर म्हिून बसतात.
मग सदनार्ा कारभार सुरू होतो. विरोधकांर्े काम विरोध करिे.. खरे तर कतचव्यर् ते त्यांर्े ..
मग विरोधी नेते कु ठल्यातरी २१ए कलमाखाली सरकारला जेरीला आिताहेत.
तुम्हीर् सांगा 'कलम११० र्ा विरोधकांकडू न िभािी िापर’ ककिा '२१ए खाली सरकार
अडर्िीत’ ला काही बातमी मूल्य आहे का? ब्रेककं ग नयूज म्हिून 'संसद में तमाशा. खुर्सचयोंसे
मारधाड’ हेर् योग्य िाटत नाही का? या सिांनंतर सभात्याग करिे हा श्रमपररहार एखाद्या
जेििानंतरच्या स्िीट वडश सारखे. बातमीदारांर्ी पिचिी. हे सिच नसले तर अवधिेशनांत काय
रावहले? अशा वमळवमळीत लोकशाहीपेक्षा ढळढळीत हुकू मशाही बरी.

याउलट आपल्या सिच ियोिृद्ध आमदार खासदारांसाठी सभात्यागार्ी सोय
म्हिून कनव्हेयर बेल्टर्ी सुविधा उपलब्ध करािी याकरता वमडीयानेर् िेशर आिले पावहजे.
शेिटी बातम्यांर्ी सोय वन टी आर पी आिून देिारे मायबाप हेर् तर आहेत..

शेिटी 'सभात्याग : एक करिे' आहे एिढे तरी वमवडयाने स्ित:च्यार् स्िाथाचसाठी तरी
ध्यानात ठे िायला हिे, नाही का?

लोकपाल टोपीर्ी गोष्ट!

लोकपालार्े कदिस!
सगळीकडे लोकपाल टोपीतले लोक. लोकपाल नािार्ी जादूर्ी कांडी येईल आवि
भ्रष्टार्ाररूपी राक्षसार्े वनदाचलन करे ल अशा विश्वासाने! मी पि आज टोपी घ्यायर्ीर् असे
ठरिले होते.

साहेबांच्या के वबनमधून र्ािडा वबल्डरच्या 'खास मािस'ने बाहेर पडता पडता मधाळ
हसत माझ्या हातात वहरिी नोट कोंबली. मी त्याच्या डोक्यािरील अण्िाहजारे टोपीकडे बघतोय
हे लक्षात आले तसा म्हिाला,
"समदाज लोग घालते.. पन तेलपानी िगर वमशीन र्ालेल काय.. सांग तू.."
नोट मी वखशात ठे िली. आजर्ी दहािी!
मी आवि साहेब.. उसूलर्े पक्के! ऑकफसात लाखांर्े सौदे रवजस्टर करायला शेठजी मंडळी
येतात म्हिून भाि िाढिून सांगायर्ी ना बेईमानी के ली कधी ना पैसे घेऊनही काम न
करण्यासारखा भ्रष्टार्ार!

दुपारच्या सुटीत बाहेर पडलो.
बाहेरर् एक कोिी ’२० का २५' ओरडत अण्िाहजारे टोप्या विकत होता.

म्हटले "क्या २० का २५"
तर म्हिाला, "टोपीका शॉरटेज.. लेनेकाय तो लो."
म्हटले लोकपालानी कोट्यािधींर्ा भ्रष्टार्ार संपिार असेल तर हा पार्ेक रपयार्ा
भ्रष्टार्ार करायला काय हरकत आहे!

टोपी घालून साहेबांच्या के वबन मध्ये गेलो.
"छान आहे टोपी" साहेब म्हिाले, "ककतीर्ी?"
२० का २५ र्ी गोष्ट सांवगतली. त्यािर साहेब म्हिाले,
"थांब.. लोकपाल आला ना की सगळा भ्रष्टार्ार नाहीसा हॊईल. जा माझ्यासाठी पि एक
घेऊन ये."
त्यांनी आपल्या शटाचच्या वखशात हात घातला. त्यात सिच पार्शेच्या नोटा! मग पॅंटच्या
वखशातून पाकीट काढू न २५ रपये सुट्टे देत म्हिाले,
"अशीर् आि बरं का."

त्यांच्यासाठी एक टोपी घेऊन आलो. डोक्यािर ती र्ढित साहेब म्हिाले,
"टोपी-बीपी ठीक . पि पाट्यांना आपले रेट सांगायला विसरू नकोस, टोपी पाहून
गैरसमज व्हायर्ा. शेिटी व्यिहार सांभाळलार् पावहजेना"
म्हिता म्हिता त्यांर्ा हात शटाचच्या वखशािर गेला.

ती टोपी माझ्या आवि साहेबांच्या डोक्यािर काही कदिस होती. नंतर दोनही टोप्या कु ठे
गेल्या कु िास ठाऊक.

सत्यदे ि ार्े मं क दर

मी आवि माझा वमत्र वनघालो. वमत्र म्हिजे िय िषे आठ. बालवमत्र. माझा भार्ा,
गािाहून आलेला. अवत हुशार आवि र्तुर, र्लाख आवि ियाच्या मानाने बऱ्यापैकी सामानय
ज्ञान असिारा. गोवपनाथ ऊफच गोपू.
रस्ता ओलांडून आलो तर सत्यदेिार्े मंकदर समोर होते. 'श्री क्षेत्र सत्यदेि. जय सत्यदेि.
सत्यमेि जयते.' असे ििचन खाली.
"सत्यदेि? हा कु ठला रे देि मामा?"
"मी पि नाही ऐकला रे."
"ऐक ना मामा, गायीच्या पोटात तेहतीस कोटी देि असतात ना, त्यातला एक असिार.
आपल्याला त्यातले काहीर् मावहतीयेत ना?"
"खरं य, गोपू तू हुशार खरा. तुला शाळे तल्या सिांर्ी नािे ठाऊके त?"
"हो?"
"ककती? तेहतीस कोटी?"
"काय पि मामा.. र्ल आपि हा देि पाहूयात."
"र्ल. पि काहीर् हट्ट करायर्ा.."
"नाही .. तुला वन आईला मी लहान िाटतो का रे ? हट्ट करायला? मी कधीर् मोठा
झालोय!"
"खरं र् की रे ! र्ल जाऊया."

आम्ही मंकदरात वशरलो. मुख्य देऊळ होते ते सत्यदेिार्े. आवि आजूबाजूस 'स्िातंत्रय',
'समता' 'बंधुता' यांर्ी उपदेिळे होती.
"मामा हे काय रे ? असले देि? ना कधी ऐकलीत नािे. कायपि. स्िातंतर् ,समता वन
बंधूता आवि त्यार्ी देिळे ? आमच्या गािी आहे घोडदेि वन एक र्ांगुिादेिी. पि ती नािं कशी
देिासारखी िाटतात ना मामा?"
"गोपू, आपि पाहूयात र्ल काय आहे वतकडे."

मंकदरार्ा पररसर गदीने फु लून आला होता.
सत्यदेिाच्या दशचनास अलोट गदी होती. गाभारा भरून ओसंडून िाहात होता. आम्ही थोडे
दूर उभे होतो. गोपूला काहीर् कदसेना. मग त्याला खांद्यािर बसिून पाहू लागलो. गोपू खुशीत
माझ्यार् के सांना पकडू न ऐटीत बसला.
"मामा हे काय रे .. एिढी गदी?"
"अरे, देि आवि देऊळ म्हटले की गदी असायर्ीर्. आमच्याकडे झुकझुक गाडीत याहून
जास्त गदी असते."
"झुकझुक गाडी? मला नेशील मामा?"
"नक्की. डोक्यािर बसिार नसशील तर कु ठे ही नेईन तुला."
समोर गदी िाढत र्ाललेली. काही पुढारी िाटािेत असे लोक लायनीत उभे.
"मामा, वतरलसंग पाटील पहा .."

"कोि रे ?"
"अरे तो, पांढरी टोपी घातलेला. अॅामच्या गािर्ाय. महा डांबीस म्हिजे आई म्हित
होती. म्हिे तो अॅातार् खडी फोडू न आलाय.. खडी फोडू न म्हिजे काय रे मामा? रस्त्यािर
खडी फोडायला मशीन असते ना.. मग वतरलसंग पाटील खडी का फोडतात?"
गोपूच्या िश्नास काय उत्तर द्यािे यार्ा विर्ार करे पयचत पाठच्या लायनीतल्या टोप्यांकडे
लक्ष गेल.े राजकारिी लोकांर्ी लाईन? तीही इथे? मी पुढे होऊन पाहू लागलो. गोपू माझे के स
ओढू न धरत आरामात बसलेला.
समोर देिळातील पुजारी पाितीपुस्तक घेऊन बसला होता. मी कान देऊन ऐकत होतो..
वतरलसंग पाटलार्ार् नंबर होता
"पार् हजार पंर्ािन्न .." भटजीने सांवगतले.
पाटलाने वखशातल्या नोटांर्ी र्ळत बाहेर काढली. त्यातल्या काही नोटा पुढे के ल्या. िरून
पार्शेच्या दोन भटजीला देत म्हिाला, "हे तुमर्े गुरजी. ठे िा. पि ती पूजा यथासांग होऊ देत,
मग अवभषेक. च्यायला, त्या के स मधून मान सुटायला हिी. सत्यदेि लई पािरबाज द्येि."
"खरं य पाटील," भटजी त्या नोटा कु ठे दडिाव्यात या पेर्ात पडला असािा. बोलता
बोलता आपल्या सोिळ्याच्या एका काठात गाठ मारत त्याने त्या ठे िून कदल्या. मी दुरून पावहले,
भटजी बुिांच्या उपरण्याला गाठीर् गाठी होत्या. त्यात जागा नाही म्हिून नव्या जागेर्ा शोध
र्ाललेला तर! पाठोपाठ अजून काही गांधीटोपीिाले आले. तसार् काही व्यिहार झाला. मग
सुटाबुटातले काही आले. तुकतुकीत कांतीिरून गभचश्रीमंत असािेत िा कोिी उद्योगपती िा
धंदेिाले. त्यांच्यासाठी रेट िेगळा असािा. सत्यदेि इथे पैसे घेऊन खऱ्यार्े खोटे करत असािा की
काय? पि देिार्ी काय र्ूक? तो मुका वबर्ारा कु िीही हाका म्हिािे तसा, मुक्याने गाभाऱ्यात
उभा होता. हे अनय देिांसारखेर् होते!

"हे काय बोअर आहे.. मामा वतथे र्ल ना.."
दुसऱ्या लायनींकडे बोट दाखिून गोपू बोलला.. वन ती मुख्य लाईन सोडू न आम्ही स्िातंत्रय
देिाच्या लायनीजिळ आलो. सत्यदेिाला निस बोलून लोक इकडे येत होते.
गोपू माझे के स आधारासाठी ओढत आरामात खांद्यािर खुर्ीिर बसल्यासारखा बसून
बघत होता आजूबाजूला. आम्ही स्ितंत्रदेिाच्या छोट्या देिळाकडे वनघालो तर जाता जाता
म्हिाला,
"मामा, वतरलसंग पाटीलांनी पैसे कशाला कदले?"
"गोपू, मला कसे मावहती असिार?"
गोपूर्ा वनरागसपिा या जगात ककं िा हे जग अजून ककती िषे रटकू देतंय कोिास ठाऊक.

स्ितंत्रदेिाच्या गाभाऱ्यात लोक लायनी लाित होते, पि सगळ्यांनार् वतकडे उभे
राहण्यार्ी परिानगी नव्हती. 'बारा ते पन्नास ियातल्या वस्त्रया आवि काही विवशष्ट धमच ि जाती
यांना ििेश वनवषद्ध' अशी पाटी होती. त्यामुळे रांगा थोड्या छोट्या होत्या इकडे.
"मामा, मी पाटी िार्ली ती. या लोकांना का नाही परिानगी?"
"अरे, असतात एखाद्या देिळार्ी धोरिे."
"धोरि म्हिजे काय मामा?"
"अरे, धोरि म्हिजे पाॅॅवलसी. ते आपले धोरि बनिण्यास स्ितंत्र आहेत.. आवि स्ितंत्र
देिार्ेर् तर आहे हे देऊळ ना?"
"स्ितंत्र म्हिजे काय रे मामा?"

"काय सांगू? तू माझ्या डोक्यािर बसून माझे के स ओढत कसा बसलायस ना .. त्याला
स्ितंत्रपिे बसिे म्हितात!"
"काय पि मामा! मला लहान समजून काहीही सांगू नकोस."
"अरे, तू लहानर् आहेस, फक्त आता एकर् ध्यानात ठे ि, देि एकर्, फक्त काही जि जास्त
स्ितंत्र आहेत इकडे.. काही कमी! पि स्ितंत्र मात्र सारे र् आहेत."
"हा देि जास्त मजेदार नाही िाटला मामा, र्ल दुसरीकडे जाऊ."
"माझ्याकडे बोललास ते ठीक, तुझ्या आईसमोर नको बोलूस, देिाला मजेदार म्हिशील
तर आई कान वपरगाळू न मजा आिेल तुझ्या डोळ्यांसमोर."
"र्ल ना रे मामा, ते समता देऊळ बघूयात.."
"र्ल."
गोपूने गाडी र्ालिािी तसा आिाज तोंडातून काढला वन वस्टयरींग कफरिािे तसे माझे
डोके त्या समता देिळाच्या कदशेने कफरिले.

समता देिळात तर िेगिेगळ्या लायनी लागलेल्या कदसत होत्या. गोपू म्हिाला, "मामा
या बघ लायनी लागल्यात. पि अशा तीन तीन का आहेत मामा?"
"थांब रे , मला बघू दे, मग सांगेन तुला."
आम्ही उभे रावहलो तर समोर पाटी होती.
पवहली छोटी रांग होती ती पैसे देिाऱ्यांसाठी. वजतके जास्त पैसे वततके जलद दशचन अशी
पाटी होती त्यािर. लायनीतले लोक ही सुटाबुटातले. म्हिजे सूट घातलेले पि बूट बाहेर काढू न

मोजे घातलेले. दुसऱ्या लायनीत पैसे भरून पि, पि मध्यमिगीय कदसिारे . आवि वतसऱ्या
लांबलर्क लायनीत उभे ते गरीब िगाचत मोडिारे . पवहल्या लायनीतले दुसऱ्या वन दुसऱ्यातले
वतसऱ्या लायनीतल्यांकडे तुच्छतेने पाहात उभे होते.
गोपूने घोड्यार्ा लगाम खेर्ािा तसे माझे के स ओढले वन म्हिाला,
"पि मामा समता म्हिजे काय?"
"समता म्हिजे सगळे सारखेर्. कोिी मोठा नाही वन कोिी छोटा नाही."
"म्हिजे मी मोठा झालोय ना मामा?"
"अथाचत .. उतर अॅाता खाली."
"हे रे काय मामा? इतका काही मोठा नाही झालाय मी. पि समान म्हिजे? देिादारी
सारे समान असतात म्हितात ते ना मामा? नाही असे कीतचनात ते बुिा म्हिालेले अॅामच्या
गािी."
"अरे, तुला नाही कळिार, काही अवधक स्ितंत्र असतात तसे काही अवधक समान ही
असतात. आवि देिादारी सिच समान ही पाॅॅवलसी आहेर् अॅापली बाकी सिच पाॅॅवलसींसारखी."
"मामा तू नीट सांगत नाहीस. इं ग्रजी मला नाही येत."
"अरे, मोठा होशील तेव्हा कळे ल अॅापोआप तुला."
"म्हिजे मी लहान आहेर्.. मी इथेर् बसिार मामा!"
"बस.. घरी गेलो की तुझ्या अॅाईलार् खांद्यांना मावलश करून द्यािी लागेल. िर के स
ओढतोयस ते िेगळे ."
"अरे मामा, आता एकर् रावहले देऊळ, र्ल त्या वतकडे, र्ल मेरे घोडे.."

गोपूने आमर्ी िरात बंधुता देिळाकडे हाकली. बंधुता देिळात रांग होती लांबलर्क आवि
नुसती रांग असली तरी ठीक, वतथे गलका सुरू होता. कु िीतरी रांग मोडू न पुढे जात होता वन
त्यार्ी बाकीच्या लोकांशी बार्ाबार्ी सुरू होती. मातृवपतृ आकद घराण्यातील वजिंत असल्या
नसलेल्या पूिज
च ांर्ा उद्धार होत होता. देिळार्ा पवित्र गाभारा त्या आिाजांनी दुमदुमत होता.
गोपू त्या आिाजाने थोडा भांबािला असािा, कारि एकाएकी गप्प झाला तो. मग म्हिाला,
"मामा ते का भांडताहेत?"
"अरे, ते भांडताहेत, खोटे खोटे.."
"म्हिजे मी आवि माझी ताई भांडतो तसे? लुटुपटु ीर्े भांडि?"
"हुं. बंधुता देऊळ आहे ना हे म्हिून रे, भािा बवहिींतले खोटे भांडि सुरू आहे रे."
"र्ल, तू खोटे बोलतोयस मामा, आम्ही काय भांडताना वशव्या नाही देत काही. हे लोक
देिासमोर असे भांडिात तर देि रागाििार नाही? मी आवि ताई भांडतो ना तर आई म्हिते,
देिासमोर भांडलात तर देि वशक्षा देईल. या सगळ्या काकांना वशक्षा देईल देि? सांग ना मामा
.."
"र्ल गोपूनाथा, घरी जाऊयात. अरे , आई िाट पाहात असेल."
"थांब ना मामा, आपल्याला देिार्े दशचन नाही घ्यायर्े?"
"नको रे, बवघतलंस ना गदी ककती आहे ते. र्ल जाऊयात."

आम्ही परत वनघालो. गोपू खांद्यांिरून खाली उतरून बोट धरून आनंदात र्ालायला
लागला. थोड्यािेळाने म्हिाला,

"मामा, मोठी मािसं अशी का िागतात रे ?"
"अशी म्हिजे?"
"भांडतात. ती मोठी झाली म्हिून भांडतात की भांडतात म्हिून मोठी होतात मामा?"
"तुला काय िाटते गोपू?"
"मामा, भांडल्यामुळे मोठे होत असतील तर मी पि मोठा ना! मी आवि ताई जाम
भांडतो.. पि मामा मला ना िाटते, मािसं मोठी झाली की मग भांडायला लागतात."
"बरं गोपूनाथा, र्ला. आता समोर कदसतोय त्या खेळिेिाल्याकडे न बघता र्ला.."
गोपू खरं र् हट्ट न करता र्ालू लागला. त्याच्या डोळ्यांतली खेळिी बघतार् आलेली र्मक
मी पावहलेली होती.
आम्ही त्या खेळिेिाल्या समोर उभे रावहलो.
खेळिेिाल्याकडर्ी र्ारर्ाकी आपल्या मुठीत घट्ट पकडत गोपू म्हिाला, "मामा, ककती
टाॅॅप गाडीय, मला आिडली."
त्याच्या डोळ्यांतली र्मक हेर् सांगत होती.. पि मोठे पिार्ा आि त्याला हट्ट
करण्यापासून थांबित असािा.
मी ती गाडी त्याला घेऊन कदली.

तो आनंदात बागडत र्ालत होता माझ्या बरोबर. हातात ती गाडी पकडू न. म्हटले हेर् ते
िय, खेळायर्े वन बागडायर्े. पुढे मोठा होिारर् आहे तो एक कदिस.. वन समजिारर् अॅाहे
त्याला एक कदिस.. ही दुवनयादारी.

मं त्र ालयातील साक्षात्कारी आग

काही िषांपूिी मंत्रालयाच्या दोन मजल्यांना आग लागली. महाराष्ट्रासारख्या महा
राज्यात अशा अनेक आपत्ती कोसळत असतात. अस्मानी वन कोिी कबूलिार नाही, पि सुलतानी
ही. या आपत्ती व्यिस्थापनाकडे थोडे िेगळ्या नजरे ने पहायला हिे. हा आमच्याकडील उल्टा
र्ष्मा तर देिार नाही आम्ही कु िास पि त्यातून पाहून रे वडमेड उत्तर तर देऊ शकतो आम्ही.
खरे तर रे वडमेड उत्तर नाही हे, आम्ही आमच्या र्ष्म्यातून पाहून हुडकू न काढलेले उत्तर आहे हे.
खरे तर तो एक सरकारी अहिाल आहे. पि सरकारी भाषा कु िास कळते? आवि ककती जि ते
िार्तील? म्हिून आम्ही त्यात आमच्या शक्य वततक्या लवलत भाषेत भर घातली आहे. असे
असले तरी त्यार्ा गाभा हा सरकारी अहिालातर् आहे. तो िार्लात की त्याने ककत्येकांर्े डोळे
उघडण्यास हरकत नसािी!
*****

आपत्ती काही सांगून येत नाही असे म्हितात. आता हे कोिी थोरामोठ्ाने सांगायला हिे
असे नाही. पि मोठया मािसांनी सांवगतले की त्या नुसत्या बोलांर्ीही िर्नं होतात. तर
पंर्महाभूतांपैकी कोिीही कधीही संकट म्हिून अकस्मात उभा राहू शकते. पि खरे सांगायर्े तर
पंर्महाभूतांर्े काही खरे नाही. नुसते भूत पुरेसे नाही म्हिून महा भुताने आपला िताप
दाखिािा? अवग्नदेिाने तांडि नृत्य करािे आवि त्यात लोकशाहीतील सिोच्च व्यिस्थेस धक्का
बसािा? लोकशाही धोक्यात म्हिून बोंबाबोंब करिाऱ्यांस आयते कोवलत द्यािे? 'लोकशाही
खतरे में' हे विरोधकांर्े आिडते िाक्य आहे.. मग या लोकशाही व्यिस्थेत आज सुपातले विरोधक
जात्यािर बसले की जात्यािरर्े परत सुपात जातात.. आवि त्यार् बोंबा ठोकत सुटतात. तरीही

या अवग्नदेितेने लोकशाहीच्या घरािर म्हिजे मंत्रालयािर हल्ला र्ढिािा वन त्यात दोन मजले
जळू न खाक व्हािेत?

झाले ते होऊन गेल.े
काही िषांपूिीर्ी गोष्ट ती. आता आठिि का यािी? सत्तांतराच्या सततच्या र्र्ेने
मंत्रालय गजबजते असते. आगीच्या भक्षयस्थानी दोन मजले पडता पडता त्याकदिशी दोन कायचक्षम
मंत्रयांनी र्ॅनेल्सना बाईट कदले म्हिून कोिी िाईट टीका वमवडयातून के ली. त्यांर्े आकलन ककती
मयाचकदत आहे हेर् त्यातून कदसत नाही का? एकू ि मंवत्रमंडळार्े आकारमान ककती आवि त्या
मानाने त्यातील दोन माननीय मंत्री आपली र्ॅनेलीय कतचव्ये पार पाडत असताना त्यांच्यािर
टीका व्हािी? महाराष्ट्र संत सच्र्ूजी महाराज यांच्या वशकििुकीर्ा असा पराभि व्हािा, तोही
मराठी मातीत? सच्र्ूजी महाराज म्हितात, सदा सकारात्मक विर्ार करा, नकारात्मक
विर्ारांना थारा देऊ नका! मंवत्रमंडळातील र्ाळीसांपैकी दोघांनी बाईटस् कदले म्हिून त्यांच्यािर
टीका? कु त्रा मािसास र्ािला ही बातमी नसेल, मािूस कु त्रयास र्ािला ह्यास बातमीमूल्य आहे..
पि हे आभासी बाईट्स माननीय मंत्रीगिांपैकी दोघांर्े. त्यांनी ित्यक्ष र्ािे घेतल्यासारखा
गहजब का माजािा? आवि बाकीच्या अडोतीसांनी कॅ मेरा पराङमुख राहािे त्यांना अनुल्लेखाने
मारािे?

असो. आग तर विझली, काम काज पि सुरळीत र्ालू झाले. अवग्नसुरक्षेच्या र्र्ाच झाल्या
आवि संपल्या. आग काही दररोज लागत नाही, पुढे काय होईल तेव्हा बघू असा मंवत्रमंडळार्ा
वनिचय व्हायर्ी शक्यता असल्यार्े आमच्या कानी आहे.

अथाचत त्या आधी उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री इत्यादींच्या िवतकक्रया र्ॅनेलीय र्ाव्यांतून सिांनी
ऐकल्या. त्यातल्या काही मात्र र्ॅनेलांनी ऐकिल्या नाहीत. त्यातील एका राज्यमंत्रयांनी, आमच्या
टेबलािर जळण्यापुरताही फाईल्स पोहोर्ू देत नाहीत िरर्े मंत्री अशी तक्रार के ली तर एका
िररष्ठ मंत्रयांनी नाि न छापण्याच्या अटीिर बाईट कदला, असा िििा पसरला तर मुख्यमंत्री
बदलायला िेळ लागिार नाही!

अशा मतामतांच्या गलबल्यात मूळ घटना तशी विरून गेली. तशी संपत्तीर्ी नासधूस
झाली. सरकारी भाषेत जीवित आवि वित्तहानी ही झाली. लोकशाहीत मतार्ी ककं मत भले एकर्
असो सगळ्यांच्या, िािार्ी ककं मत मात्र िेगिेगळी असते इकडे. त्यात लाखांच्या पोलशंद्यांना,
म्हिजे कोित्यार् मंत्री महोदयांना कसलीर् इजा न झाल्याने तसे फार नुकसान झाले असे म्हिता
आले नाही. तरी देखील या आगीर्े कवित्ि पुढे ककत्येक कदिस सुरू रावहले. कु िी म्हिाले हे
वडझास्टर मॅनेजमेंट नाही तर मॅनेजमेनट वडझास्टर आहे!
सगळ्या िादवििादात मात्र एक गोष्ट सपशेल विसरली गेली.. आजिर राज्यािर कमी
आपत्ती का आल्या.. आगी लागल्या, िादळे झाली, पूर आवि महापूर आले, भूकंप झाले.. त्यात
या लोकवनयुक्त पोलशंद्यांपैकी कधीर् कु िी जायबंदी झाले नसतील तर त्यांच्या वडझास्टर
मॅनेजमेनट िर संशय घेिाऱ्यांर्ीर् कीि करायला हिी. कु िी सिचसामानयांर्ा कै िार घेत म्हिेल,
काही सामानय त्या आगीच्या तोंडी भक्षय झाले. ते खरे य, पि ती दैिगती. खरे तर मागील जनमीर्े
पाप. नुसतेर् आगीत होरपळू न वनघिे नाही, तर त्या पापांमुळेर् तर हे या जनमी सिचसामानय
रावहले. कु िी संविधानार्ी साक्ष काढू न म्हिेल, सगळ्या िािांर्ी ककं मत ही एकर् आहे, कदावर्त
खरे असेल ते. कदावर्त राज्यघटनेर्ा अपमान होईल तसे न म्हटल्यास. पि तसे म्हिाल्यास तो
मूळ घटनेर्ा अिमान होत नाही का? आपल्याकडे ही खास बात आहे. म्हिजे संसदीय िथांबद्दल
काही बोलले कु िी, ककं िा कु िार्ा विशेषावधकार भंग के ला तर ते महत्पाप अॅावि गुनहार्

समजला जातो. तेर् संसदेत मारधाड के ली िा गोंधळ घातला तर होत नाही असे काहीर्.
आमच्या येथे एखाद्या महापुरूषाच्या वशकििी विरूद्ध िागले तर र्ालते पि त्याच्याबद्दल
वर्ककत्सक िृत्तीने काही वलवहले तर फट् म्हिता ब्रह्महत्या होऊ शकते. थोडक्यात आहे हे असे
आहे. तेव्हा मूळ बाब ही की मंत्रालयास आग लागली, त्यात जान माल का नुकसान हुआ, आवि
या आगीर्ी उच्च पातळीिरून र्ौकशी सुरू आहे!

एकू िर् मात्र यामुळे आपल्याला आपत्ती व्यिस्थापनाबद्दल काही एक विर्ार कराियार्ी
गरज आहे. म्हिजे त्याबद्दल कोिाला आपत्ती असायर्े कारि नसािे. एकू ि आपत्तींर्ा
आपल्याला त्यामुळे सम्यक आवि विशाल दृष्टीने विर्ार करािा लागेल. एखाद्या संकट समयानंतर
लगेर् त्या संकटातून िार्लेल्या िा त्यात अडकलेल्यांबद्दल र्र्ाच होते. कोिी सहानुभूती दाखित
तर कु िी कोिाला दोष देत काही कदिस कवित्ि र्ालते. र्ॅनेल्स पुढील संकटापयंत मागील संकट
पुरिून पुरिून िापरून घेतात. लोक काही कदिसांनंतर सारे विसरून नव्याने कामाला लागतात.
आनंद आवि दु:ख समान मानिारे संत वशकििीनुसार वस्थतिज्ञ अशी जनता ज्या राज्यकत्याचस
लाभते वतर्े भाग्य थोर. तर अशा थोर देशातील थोर जनतेच्या थोर नेत्यांनी या वस्थतीर्े अत्यंत
सूक्षमावतसूक्षम विश्लेषि के ल्यार्ा अहिाल आमच्या हाती आला आहे. त्यात अत्यंत मूलगामी
विर्ार मांडण्यात आल्यार्े आमच्या ध्यानी आले आहे. त्यातील काही महत्त्िार्ी वनरीक्षिे नमूद
करीत आहोत.
१.
संकटांर्े अस्मानी आवि सुलतानी असे दोन िकार असल्यार्े म्हटले जाते. एक िगीकरि
पद्धत म्हिून हे ठीक असेलही. परं तु कोित्याही संकटामागे एक कायचकारिभाि असतो. त्यात
नैसर्गचक कारिेर् महत्त्िार्ी असतात. उदाहरिाथच मंत्रालयातील आग. एका मानिी र्ुकीने

लागली असली ती तरी ती पसरते विज्ञानाच्या वनयमांनुसार. तेथे कोिा सुलतानार्े काय
र्ालिार? थोडक्यात अस्मानी हार् संकटार्ा एकमेि िकार आहे.
२.
सिच संकटांर्ा एकू ि अंदाज घेिे गरजेर्े आहे. उदाहरिाथच मुंबई येथील एका कदिसात
सव्िीस जुलै रोजी झालेला अवत पाऊस आवि पूरसदृष्य पररवस्थती. असा पाऊस शंभर िषाचत
कधी झाला नाही असे िेधशाळा सांगते. ककं िा सुनामी घ्या, भूकंप घ्या. अशा आपत्ती कधी कधीर्
येत असतात. ककत्येक जिांच्या पूिच आयुष्यभरात त्यांनी अशा संकटांर्े तोंडही पावहले नसािे.
साध्या पािसार्े उदाहरि घेऊ. िषाचतील र्ार मवहने पाऊस पडतो. त्या एकशेिीस कदिसांतील
फार तर र्ाळीस कदिस पािसार्े. त्यातील जोरदार िृष्टीर्े कदिस र्ार ककं िा पार्. त्यातून अगदी
पूर येिे िषचभरात क्ववर्तर् कधी होत असते. बाकी तीनशे साठ कदिस पूर असतो का? हे सिचर्
आपत्तींबाबत खरे आहे. असे असता त्यांर्ा ककती बाऊ करािा यार्े तारतम्य ठे ििे गरजेर्े आहे.
३.
आपला देश अवतिर्ंड आहे. देशार्ा विस्तार पावहला तर त्यातील ककती भूभाग हा संकट
ग्रस्त असतो? देशविस्ताराच्या काही शतांश भागात एकािेळी संकट कोसळत असते. यार्ा अथच
बाकी ककतीतरी भाग हा संकटापासून मुक्तर् असतो.
४.
आपल्या देशार्ी लोकसंख्या ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकािर आहे. त्या िमािात संकटे
कोसळिे हे शक्य तर आहेर् अॅावि ती सांवख्यकीच्या वनयमानुसार होिारी गोष्ट आहे. एकािेळी
लोकसंख्येर्ा काही शतांश भाग बावधत असताना उिचररत जनतेस त्यापासून कोिताही धोका
नसतो ही सकारात्मक बाब ध्यानात घेिे जरूरीर्े आहे.

५.
जपानर्े कौतुक करतात जगभर, भुकंपाच्या सामनयाबद्दल. मानय अॅाहे. पि हे त्या
वर्मटीत माििाऱ्या देशास शक्य आहे. अॅापल्यासारख्या खंडिाय देशात हे घडिे ककती
अव्यािहाररक आहे. म्हिजे भूकंप िवतरोधक सारे एकीकडे आवि झाला भूकंप झालार् दुसरीकडे
कु ठे तरी.. तर सारा खर्च िाया जायर्ा. तेव्हा आपल्या देशार्ा आकार समजून घेऊनर् सारे काही
व्यिस्थापन करण्यात आले पावहजे. आवि ते शक्य नसल्यास ते तसे असल्यार्े मानयर् कराियास
हिे. नाहीतर आपत्तीने होिाऱ्या नुकसानाहूनही त्याच्या तयारीिर जास्त खर्च व्हायर्ा.
६.
एकू ि या सिच आपत्ती आवि संकंटांच्या व्यिस्थापनाबद्दल त्यामुळे असा वनष्कषच काढण्यात
येत आहे की, जे घडिारे ते टळत नाही हा आपल्या पूिचजांनी वशकिलेला शहािपिा टाळू न पुढे
जािे म्हिजे उगार् आधीर् नाजूक असलेल्या अथचव्यिस्थेस तुटे पयंत ताििे. आवि जी काही
आपत्ती व्यिस्थापनार्ी तयारी सरकार म्हिून के ली जात आहे आजिर ती सिाचत काॅॅस्ट
इफे वक्टव्ह मानण्यात आली पावहजे.

आमच्या हाती ह्या अहिालार्ी गोपनीय मावहती आल्यानंतर आमर्े डोळे खाडकन्
उघडले. कोितेही सरकार असो, असा मूलभूत मूलगामी विर्ार करिाऱ्यांमुळेर् आपल्याला खरा
रस्ता कदसू लागतो. तसा आम्हालाही कदसला.
संत मंडळी सांगून गेलीत, ठे विले अनंते तैसेवर् रहािे .. आवि ककती एक थोर मोठे सांगून
गेलेत, घडिारे टाळता येत नाही. या सिांर्ा अथच काय?

दैिगतीपुढे कोिार्े काय र्ालिार ही आमर्ी श्रद्धा आहे. विवधवलवखतापुढे आम्ही
नतमस्तक असतो. थॊडक्यात आपत्ती व्यिथापन आपल्या संस्कृ ती विरोधातर् आहे हे ध्यानात
आले आहे आमच्या. तेव्हा वडझास्टर मॅनेजमेंटच्या नािाखाली विवधवलवखतालार् आपि आव्हान
देिार का हा खरा िश्न आहे. एकू ि आपत्ती व्यिस्थापनािरर् आम्हाला आता आपत्ती आहे.

एका मंत्रालयाच्या आगीने आम्हाला हा साक्षात्कार घडिला. आपापले सुलतान लोकशाही
व्यिस्थेत आपिर् वनिडू न पाठितो वतकडे. मग त्या संकटांना सुलतानी आपत्ती म्हिून स्ितःसर्
बोल लािून घ्यािा का आपि? लोकशाहीच्या मंकदरानेर् आमर्े डोळे असे उघडलेत. आता
'वडझास्टर मॅनेजमेंट' की 'मॅनेजमेंट वडझास्टर' सारखा शब्दच्छल नको. संकटांना एक ग्लोबल
पररमाि लािले की त्यार्ी तीव्रता कमी होतेर्.. हे एक जीिनवशक्षि.. त्यार्ा अथच समजून घेतला
तरर् त्या मंत्रालयीन आगीतल्या अपघात ग्रस्तांच्या िेदनांर्े र्ीज होईल.

त्यां च् या आध्यावत्मक गप्पा

श्री.मधुकर मधुसूदन वशिलकर आवि त्यांर्े स्नेही श्री.रामकृ ष्ि राजाराम राजे यांर्े
मेतकू ट छान जमते. हल्ली भेटायला िेळ होत नाही त्यांना पि तरी कधी भेटले तर आध्यावत्मक
गप्पांना खंड पडत नाही. आवि नेहमी भेट न होण्यास कारि हेर्, राजेंर्े वनगुचि स्िामी वन
वशिलकरांर्े बेलसरे गुरूजी यांर्े आश्रम शहराच्या दोन टोकांना आहेत. दोघांर्ा बरार्सा िेळ
आपापल्या गुरूंर्ी सेिा वन भक्ती करण्यात जातो. त्यात त्यांना िेळ कसला वमळतोय? त्यांर्े गुरू
एक असते तर?
पि गुरू आपले वशष्य स्ितः शोधतो म्हिे. अगदी वशष्यासाठी व्याकू ळ असतो गुरू
म्हितात. तसा त्यांच्या गुरूंनी त्यांर्ा शोध घेतला वन गुरू िेगिेगळे म्हिून त्यांर्ी भेट जरा
दुर्मचळ झाली इतके र्. तरीही भेट झाली की आध्यावत्मक आनंदाच्या डोहात दोघेही मनसोक्त
डु ंबतात. त्यांच्या परमाथच लर्ंतनात िेगिेगळे विषय येत राहतात आवि त्या पारलौककक आनंदात
दोघांर्े र्ेहरे उजळू न वनघतात. त्या र्र्ाच साधारिपिे आपापल्या गुरूने कदलेल्या ज्ञानामृताबद्दल
असतात. त्यांर्ी वनरूपिे वन सत्संग याबद्दल असतात. राजेंर्ी भाषा याबाबतीत भारदस्त, तर
वशिलकर साध्या भाषेर्े पाईक. अथाचत वशिलकरांना तशी भारदस्त, कठीि शब्दिर्ुर भाषा येत
नाही हे मुख्य कारि.. पि ते कु िाला सांगत नाहीत ते! तर वमतभाषी असल्यासारखे काही िाक्ये
बोलून गप्प ऐकत राहतात. अथाचत राजेंच्या रसिंतीपुढे त्यांना बोलता ककती आले असते हा ही
िश्नर् आहे!

गुरूपौर्िचमा झाली की दोघे एक कदिस ठरिून भेटतातर्. म्हिजे आध्यावत्मक देिािघेिाि
करून दोघेही एकमेकांर्ी उन्नती .. राजेंच्या शब्दात उन्नयन .. करून घेण्यासाठी. तसे या िषी
देखील भेटले ते. या िैर्ाररक आदानिदानात व्यत्यय नको म्हिून दोघे घरच्या कोिासही बरोबर
न घेता भेटतात. िार्षचक वशरस्तार् आहे तो. तो एखाद्या फककराने मवशदीतला नमाज र्ुकिू नये
इतक्या वनयवमतपिे पाळला जातो. तसे या िषीही भेटले ते एका मठाच्या आिारात. या िषी
मात्र जरा पंधरा कदिस उशीर झाला. म्हिजे राजेंनार् जरा नव्हते बरे म्हिून. एरव्ही गुरूपौर्िचमा
झाली की लगेर् त्यांर्ी भेट ठरलेली. वसद्धेश्वर स्िामींर्ा मठ दोघांना जिळ पडतो. ऐसपैस वन
बसायला मुबलक जागा. त्यामुळे वसद्धेश्वर स्िामी दोघांर्ेही गुरू नसले तरी या पवित्र िास्तूत
दोघांना बरे िाटते. शेिटी सारे र् वसद्ध पुरूष महान आवि िेरिादायी हे दोघांर्ेही मत आहे.

शेिटी राजे थोडे बरे झाले वन भेटीस आले.. आले ते ते धापा टाकत.. खोकत.
"काय तब्येत बरी की नाही आता..?"
"तब्येतीर्े काय हो.. ती होईल ठीक. पि काही खरं नाही या जगतार्ं.. जगबुडी होिार
.. तुम्हाला सांगतो वशिलकर, तुमर्े वन माझे स्िामी आहेत म्हिून जगबुडीपासून जगतास संरक्षि
किर् लाभले आहे. नाहीतर काही खरे नव्हते या दुवनयेर्े .."
"राजेसाहेब, तुम्ही स्ितःस विसरू नका. असे वशष्य आहेत म्हिून गुरूंर्ी आध्यावत्मक
श्रद्धा अविर्ल राहते!"
"खरे र् म्हिताय? अहो, या भिसागरात आपि म्हिजे ककडामुंगीसारखे! आपले उन्नयन
के ले ते आपल्या स्िामीजींनी. नाहीतर जगत सागरातल्या बुडत्या नौके त कसे तरलो असतो आपि!
पि माझा सावत्िक संताप झाला ते कारि ऐका .. अहो, तो वतरपुड.े ."

"ना.ना.?"
"हो ना, तोर्. नारायि नागफिे म्हिजे खरे तर नामधारी नालायक.. क्षुद्र कीडा.
भाषेबद्दल क्षमस्ि पि त्याच्याबद्दल िापरण्यालायक शब्दर् नाहीत ठे िले त्याने.. तर ना. ना.
वतरपुडे म्हिाला, स्िामी वन बुिा ही सारी अंधश्रध्दा आहे म्हिे! वशि वशि! आपल्या पुण्याच्या
बळािर विश्व तरून आहे वन हा गमजा मारत कफरतोय."
"खरं य, हे नावस्तक माजलेत ते आपल्यासारख्यांच्या वजिािर .."
"आपले पुण्य आवि त्याच्या बळािर वमजास! तुम्हाला सांगतो वशिलकर, स्िामींनी या
िेळच्या ििर्नात सगळ्या नावस्तकांर्ी अशी भादरलीय म्हिता. कु िी ऐके ल तर ढु ंगिाला पाय
लािून पळ काढेल. ते जरा असांसकदय शब्द िापरले म्हिून क्षमस्ि, पि हे नावस्तक म्हिजे या
धरतीतलािरर्े ओझे आहेत हो. स्िामी स्पष्टर् म्हिाले, ह्या दुवनयेत हा सुष्ट आवि दुष्ट यांर्ा
कायम कठोर संघषच सुरू असतो. हे नावस्तक नापाक दुष्ट आवि आपल्या सारखे भक्तीमागी सुष्ट.
आपल्या पुण्याच्या पुंजीिर डल्ला मारून जगताहेत सारे . सुष्टांर्े पारडे जड होतेय ते
आपल्यामुळेर् वशिलकर. आपि नसतो तर काही खरे नाही जगार्े."
"खरं य राजेसाहेब, अहो श्रद्धेिर जग तरते वन तगते."
"या मूठभर पाखंडांना कु िी अवधकार कदला अंधश्रद्धा िगैरे ठरिण्यार्ा? साधी
सत्यनारायिार्ी पूजा. त्यात म्हिे यांना काही आक्षेप आहेत. तुमर्े आक्षेप ठे िा तुमच्याकडे.
आवि अशा पाखंड्यांमुळेर् येतात िलय वन भूकंप. मी नाही, स्िामीर् म्हितात असे."
"आमर्े गुरजी पि तेर् सांगत असतात."
"तुम्हाला सांगू वशिलकर, सारे वसद्ध पुरूष एकर् वशकिि देतात हो. भगिंतास शरि
जािे. त्यासाठी काहीही करािे लागले तरी ते ह्या मनुष्य िाण्याने के लेर् पावहजे नाही का? माझे

सांगू? मला तर ही माझी नैवतक जबाबदारी िाटते वशिलकर. स्िामीभक्ती आवि पूजा अर्ाच. मी
यािेळी तब्बल दहा ग्रॅम सोने दान के ले हो आश्रमास. स्िामी माझ्या भक्तीिर खूश झाले.
आध्यावत्मक उन्नयन हिे तर भौवतक त्याग कराियास हिार् हो की नाही?"
"राजेसाहेब, खरं य तुमर्े. आम्ही आमच्या बेलसरे गुरजींना या िेळी लसंहासन कदले
गुरूपौर्िचमेस. त्यास सोनयार्ा पत्रा आहे. आपल्या गुरूंसाठी इतके तर कराियास हिेर्."
"छान! ही कल्पना सुरेख आहे. स्िामी आवि गुरूजी कनकासनािरर् शोभतात. ककतीही
आपि म्हटले ना की सोने वन र्ांदी यांना अध्यात्मात ककं मत नाही तरीही दुवनयादारी बघािीर्
लागते. नाहीतर गुरू काय मृगावजनािर बसिारे त? नाही म्हिजे बसािे त्यांनी, पि तेही
कनकासनािर अंथरून.. काय खरे की नाही वशिलकर?"
"खरे य राजेसाहेब."
"काय आहे ना, आता आपि दोघेही अध्यात्माच्या अशा पायरीिर पोहोर्लो आहोत ना
.."
"सारी गुरूर्ी कृ पा साहेब."
"खरे य. गुरू वबन कौन बतािे िाट .. तुम्हाला सांगतो या करं ट्यांना कोि सांगिार
आध्यावत्मक आनंदार्ी महती. सकाळी उठू न शूवर्भूचत होऊन देिाकदकांर्ी सेिा करण्यात जी
कदिसभरार्ी ऊजाच वमळते त्यार्ा स्िगीय आनंद या नावस्तकांस नाही समजाियार्ा. अहो,
पूिीर्ेर् सारे योग्य होते. आपले पूिचज कसे जातीपाती पाळत त्यामुळे त्यांर्ी नैवतक उन्नती होत
होती. आज वजकडे पहािे वतकडे नैवतक ऱ्हास कदसतोय याला कारि संस्कृ तीहीनता. स्िामी
म्हिाले ते हेर्. समाजार्ी घडी शतकानुशतके रटकिून धरलेली या व्यिस्थेने, ती मोडली. आता
आपल्या श्रद्धांिर संशय घेताहेत!"

"खरे य राजेसाहेब. गुरजी पि हेर् सांगतात. गुरजी तर म्हिाले त्याकदिशी, असे होत
रावहले तर संस्कृ ती धोक्यात येईल एक कदिस. अथाचत गुरजी आहेतर्.."
"होय वशिलकर, अहो यदा यदा वह धमचस्य ग्लावनभचिवत .. आपले स्िामी वन गुरजी
म्हिूनर् तर अितार घेऊन आलेत पृथ्िीिर. संस्कृ ती रक्षि महत्त्िार्े. धमचरक्षि महत्त्िार्े.
आपल्या श्रद्धांर्े रक्षि महत्त्िार्े. मी तर म्हितो, मध्ये ते कु िा पाखंड्यांना देिाघरी पाठिले ना
ते अगदी धमचकृत्य हो. अहो असली विखारी वपलािळ म्हिजे भुईला भार तर खरार्, पि
आपल्याला ही पृथ्िी िार्िायर्ी असेल तर, एकतर आपल्या भक्तीच्या कक्षा िाढिायला हव्यात
वन अशांर्ी संख्या कमी करायला हिी!"
"हो ना, देि दयाळू आहे हे खरे र्."
"आज आलो ना तर ककती अडथळे . अहो आपला हा वशरस्ता मोडायर्ा नाही म्हिजे नाही.
आध्यावत्मक र्र्ाच आपल्या उन्नतीसाठी होिे गरजेर्े आहे. वशिलकर. अहो, सकाळी सकाळी
आमर्ा तो ड्रायव्हर दत्तू .. त्यार्ा फोन आला. त्याच्या पोराला बरे नाही म्हिे. रवििार आज.
त्यार्ी सुट्टी असते. पि म्हटले आपले हे र्र्ाचसत्र जास्त महत्त्िार्े आहे. मी म्हटले त्याला, घरी
सोड पोराला, तापवबप काय वनघून जातो, ड्युटी महत्त्िार्ी. आला झक्कत. या लोकांशी असेर्
िागायला हिे.. त्यात परत भेटला तो ना.ना.. म्हिून उशीर झाला. तुम्हाला सांगतो या िषी
स्िामींच्या उत्सिासाठी आॅॅकफसातून र्ांगली आठ कदिसांर्ी रजा घेतली. आध्यावत्मक तत्िर्र्ाच
महत्त्िार्ी. स्िामींच्या र्रिी तल्लीन होिे महत्िार्े. ड्युटी काय होत राहते, हो की नाही?"
"अहो राजेसाहेब, आमच्याकडे पि तसेर् वर्त्र हो. कामिाल्या िेळेिर येत नाहीत.
आल्यात तर कामे धड नाहीत. तरी बरे पगार कापतो आम्ही त्यांर्े कामात र्ुका झाल्यातर.
घरोघरी मातीच्यार् र्ुली म्हिायच्या आवि काय!"

"अहो वशिलकर, या िेळीस स्िामींनी निीन मंत्र कदला. एकतर आपल्यासारखे उच्च
स्तरािरील भक्त आवि बाकीर्े य:कवश्चत सामानय यांर्ी तुलनार् होऊ नाही शकत. कु िी ककतीही
म्हिा, मी पिा सोडा. पि एका विवशष्ट पारमार्थचक पातळीिर वजथे आपि पोहोर्लोयत ना
आपल्या भक्ती मागाचतून वतथे मी पिा सोडू न कसा र्ालेल. मी तर म्हितो तो अजून विकवसत
के ला पावहजे. बाकी जुनया संतांच्या गोष्टी िेगळ्या म्हिा. त्यांना आपल्यासारखी दुवनयादारी
नव्हती बघायर्ी. आपल्याला दोनही करायर्ेय तर.."
"खरं य तुमर्े राजेसाहेब."
"बाकी संतांर्े काय, एकतर ते सारे पूिीच्या कदिसांत होऊन गेल.े त्यांना जास्त काही काम
नसिार. आजच्या स्िामी वन बुिांना सगळे र् बघािे लागते. त्यातल्या त्यात आपल्यासारखे
भक्तलोक आहेत म्हिून बरे य. पि म्हिून ती जुनी वशकिि कालबाह्य झाली म्हिा. जे का रं जले
गांजले त्यासी म्हिे जो आपुले.. तुकारामाने सांवगतले असेल तेव्हा.. पि तेव्हा लोकशाहीतले
कल्यािकारी राज्य नव्हते. आज सरकार आहे लोकवनयुक्त. त्यार्े काम आहे, रं जल्या गांजल्यांना
आपुले म्हिायर्े. आपि नव्हे! आपि फक्त आत्मोन्नती साधण्यासाठी स्िामींर्ी सेिा करायर्ी!
आवि पूजा अर्ाच, भजनात वन नामस्मरिात काल व्यतीत करायर्ा. अहो तुम्हाला आमच्या
होमहिनाबद्दल सांगिे राहूनर् गेले की.."
"घरी तुमच्या?"
"सध्या घरी नाही. पि लिकरर् शांवतयज्ञही करिार आहे घरात. पि गुरूपूजा म्हिून
आम्ही यज्ञ के ला. हिन के ले. तुम्हाला सांगतो, हिनार्ा धूर सगळीकडे पसरला. अगदी दारे
वखडक्या बंद करून तो धूर छाती भरून घेतला. स्िामींर्ा िसाद जिू."
"पि तुमर्ी तब्येत तर आता बरी आहे ना? खोकला होता ना? नाही म्हिजे आपली भेट
आता पुढे ढकलली गेली म्हिून ..?"

"छे हो! स्िामी तारी त्यास कोि मारी? तोर् दमा. त्या पूजेनंतर उसळला होता. आता
बऱ्यापैकी बरा आहे. डॉक्टर म्हिे, त्या धुराने झाला तो. पि असल्या पवित्र धुराने दमा कशाला
होतोय! डॉक्टरला काय, काही कारि कदसले नाही तर कदला दोष त्या धुराला. मी तर म्हितो,
छातीत पवित्र धूर गेल्याने तर दमा बळािला नाही अजून."
"खरं य तुमर्े राजेसाहेब, हे असले दुवनयेतले कायदेकानू आपल्यासारख्या भक्तांना नाही
लागू होत. आपि आपल्या गुरूंच्या पुण्याईिर समुद्र तरून जाऊ .."
"होय, पिचत ओलांडून जाऊ .. पंगु लंघयते वगरी म्हितात तसे. स्िामींर्ी कृ पा असेल तर..
का नाही होिार?"
"तुम्हाला सांगतो, आता आपली भेट झाली ना की िषचभरर्ा आध्यावत्मक िसाद
वमळाल्यासारखे िाटते."
"हो वशिलकर. आपले स्िामी वन गुरूजी दोघांच्या तावत्िक विर्ारांर्े आदानिदान म्हिजे
एक िैर्ाररक घुसळि आहे आपल्यासाठी. त्यातून एक निनीतासारखी वशकिि घ्यािी आवि
आपली उन्नती साधून घ्यािी. बाकी जगाच्या वन जगायच्या लर्ंता संसारी गृहस्थास थोडीर्
र्ुकल्या आहेत?"
"मला खूपदा िाटते राजे साहेब, आपल्या महाराजांनी आपल्याला ही उन्नतीर्ी िाट नसती
दाखिली तर?"
"खरं य वशिलकर, पूिच जनमीर्े पुण्य म्हिािे आपले. असे गुरू वमळण्यास नशीब थोर
असािे लागते. आवि आपल्या गुरूंना आपल्यासारखे वशष्य वमळण्यास ही."
"खरे बोललात राजे साहेब. काही असो, या बळािर पुढील जनमीर्ी सोय लािून घेिे
महत्त्िार्े."

"अगदी योग्य. आपली िेिलेंथ जुळते बघा वशिलकर."
"आता यािषीर्ी गुरूपौर्िचमा गेली. पुढच्या मवहनयात मोठा सत्संग आहे आमच्या
आश्रमात. अहो, स्िामींनी मागच्या िषी र्ांगली घड्याळे काढू न कदली भक्तांना िसाद म्हिून.
म्हिजे अगदी रीतसर पािती फाडू न स्िामींर्रिी कोिी काही कदले की स्िामी नुसता हिेत हात
कफरिून काढतात िसाद. मोठमोठया उद्योगपतींना वमळालीत ती िसादार्ी घड्याळे .
बाकीच्यांपैकी काहींना स्िामींर्ी लाॅॅकेट्स वन अगदीर् कोिी गरीब असला तर त्याला स्िामींर्ा
अंगारा तरी नक्कीर्. स्िामींना सारे भक्त सारखेर्. सिांना िसाद वमळिार म्हिजे वमळिारर्!"
"आमर्े गुरजी थोडे िेगळे आहेत या बाबतीत. खडे िाटतात िसाद म्हिून. िाटतात
म्हिजे फे कू न मारतात. तो जेिढ्या जोरात लागेल तेिढे पुण्य जास्त."
"तुम्हाला सांगतो वशिलकर, या महान पुरूषांर्े सारे र् िेगळे . त्यांच्या मनात काय असेल
सांगता नाही येत.."
"होय राजेसाहेब, ते दोन खडे मी सांभाळू न ठे िलेत देव्हाऱ्यात पूजेला."
"योग्य. अगदी योग्य के लंत. मी देखील मला वमळालेले घड्याळ िापरत नाही. अहो,
स्िामींर्े घड्याळ ते, त्यार्े काटे कफरत नाहीत. पि बंद नाही बरे ते, स्िामी म्हितात, एक एक
तपानंतर ककं िा पुण्यसंर्यानंतर तो सेकंद काटा हलेल कधीतरी. रोज उठू न पाहतो मी. आज
तुम्हाला सांगतो, थोडा हलला तो काटा असे िाटतेय. अधाच सेकंद का होईना."
"खरे य, पुण्य असेर् सार्ायर्े, थेंबे थेंबे आवि काय!"
"अहो, ही आध्यावत्मक िाट सापडली म्हिून बरे , नाहीतर आपिही सिचसामानयांसारखे
र्रकात वपळू न वनघालो असतो. तरीही संसाररक वििंर्ना काय सुटतात पाठच्या.. मोठा
आमर्ा.."

"लागला नोकरीस?"
"हो ना शेिटी एकदार्ा. स्िामींना साकडे घातले, त्याच्या िरच्या दोन साहेबांर्े हात
ओले के ले.. अहो सरकारी नोकरी अशी सहज कसली वमळतेय. पि आता जनमभर बसून खाईल.
िरकड कमाईर् पगारापेक्षा जास्त हो वतथे. पि स्िामींच्या आशीिाचदानेर् वमळाला तो जाॅॅब."
"स्िामींर्ा िसाद म्हिायर्ा!"
"खरे र्. म्हिून तर तो गुरूपुजेर्ा यज्ञ करिला. खर्च झाला थोडा पि नोकरीतून येईल
भरून. बस, स्िामींर्ा आशीिाचदार्ा हात पाठीशी हिा वशिलकर."
"खरे य, आमच्या मोनीर्े लग्न जुळतेयसे िाटतेय. मुलगा तसा जास्त वशकला नाही. घरर्े
बरे य. तसा वहला पसंत नाही पि गुरजी म्हिताहेत, पवत्रका जुळतेय, वििाहोत्तर भाग्योदय आहे.
आमर्ी मोनी वशकलीय.. र्ांगली पोस्ट ग्रॅज्युएट. मुलगा बारािी फे ल म्हिून अडू न बसलीय. पि
गुरूजींच्या दूरच्या नात्यातला आहे. गुरजी म्हितात म्हिजे ऐकायला हिे! सध्या ती ऐकत नाही
पि.."
"जबरदस्ती करा वशिलकर. गुरू इच्छेबाहेर जाऊ नका. त्यात त्यांच्या नात्यातला. पुस्तकी
वशक्षिाहून हे महत्त्िार्े .. टाका उरकू न."
"असे म्हिता? मी विर्ारात पडलेलो पि तुम्ही म्हिता तसेर् करतो. पोरीला काय
कळतेय. बाकी जनरीत म्हिून सारे करू पि मोनी मानेल तर ना. मी गुरजींच्या पायी घालतो
वतला यािेळी. तेर् पार पाडतील सारे."
"एक एक वििंर्ना मागे नाहीत का? पि वशिलकर, आपल्या मागे वसद्ध पुरूष उभे आहेत
म्हिून एक ठीक. अहो देि कु िाच्या रूपाने मागे उभा रावहल सांगता येत नाही. त्यात आपि
अध्यात्म कोळू न प्यायलेलो. तरी पि आपल्या काळज्या संपतात थोडीर्. आता पोरगा नोकरीला

लागला तर लग्नार्ी काळजी .. पि आता लर्ंता नाही. सरकारी नोकरी म्हिजे रग्गड हुंडा.
स्िामींर्ी कृ पा झाली तर वमळे ल र्ांगले स्थळ. त्या र्ांदोरकराच्या मुलाने लव्हमॅरेज के ले म्हिे.
म्हिजे हुंडा शूनय. मी म्हितो आपल्या पूिचजांनी पाडल्यात िथा त्या मोडाव्यात कशाला? अहो,
त्या मागे त्यांर्ा गहन विर्ार आवि शास्त्रीय बैठक असते. उगार् आजच्या काळात अशा िथा
मोडायच्या म्हिजे काय? संस्कृ ती म्हिून काही आहे की नाही?"
"खरं य तुमर्े. मोनी मात्र अडू न बसलीय, हुंडा घेिाऱ्याशी लग्न नाही म्हिे! मुलींना
वशकिले ना की अशा डोक्यािर बसतात बघा. आपल्या िेळर्े र्ांगले होते. अशा मुली हाताबाहेर
वन आज्ञेबाहेर जात नव्हत्या."
"कवलयुग वशिलकर, कवलयुग! पि माझी श्रद्धा आहे, परत तो आपल्या धमाचर्ा सुििचकाळ
येईल. सारे आध्यावत्मक आनंदात नहाऊन वनघतील. जुनी संस्कृ ती पुनरूज्जीवित होईल. स्िामींर्ी
देखील हीर् धारिा आहे. ििर्नात स्िामी स्पष्टर् सांगतात हे. सारे संमोवहत होऊन ऐकतात."
"ऐकिारर्. तुमर्े वनगुचिस्िामी म्हिजे तेज:पुंज. त्यांच्याकडे पाहून कु िालाही िाटेल
त्यांर्े अनुकरि करािे. जेिढे आपि मनािर लबंबिू ना तेिढी िगती साधता येईल."
"खरं य, सारे काही िगती, उन्नती आवि उन्नयन याकरतार् तर आहे. आपल्यासारखे
डेवडके टेड भक्त आहेत म्हिून.. शेिटी काय आहे ना की त्या देिापुढे नतमस्तक व्हायर्े तर असे
स्िामी हिेत. ते आईबद्दल म्हितात ना, देि सगळीकडे कसा जािार म्हिून त्याने हे स्िामी वन
साधू बनिले."
"खरं य राजेसाहेब. या िषीर्ी गुरूपौर्िचमा आवि गुरूपादपूजा पार पडली. आता एक िषे
.."
"स्िामी र्रिी लीन.. दुसरे काही नाही .. र्ला. वनघायला हिे. आमर्ा दत्तू थांबलाय.
थांबला म्हिजे मी थांबिला. अरे , मागच्या मवहनयात दोन सुट्ट्या घेतल्यात. पगार कापला तर

लगेर् तोंडे िाकडी होतात यांर्ी. पोरगा सारखा सारखा आजारी पडतो म्हिे. झेपत नाही तर
कशाला पोरं पैदा करािीत.. असू देत. आपल्याला काय. आपि आपली गुरूभक्ती करत रहािी
आवि काय?"
"र्ला, वनघू राजेसाहेब, आता पुनहा भेट.."
"बहुधा पुढच्या पौर्िचमेनत
ं र! र्ला वनघू."
"िकृ ती सांभाळू न रहा.. खोकताहात र्ांगलेर्."
"स्िामींच्या कृ पेने सारे ठीक होईल हो. अंगारा लाितोय रोज. िाथचना सुरू आहे.."
"म्हिजे िश्नर् नाही. र्ला वनघूर् या.."

अवखल विश्व मराठी सावहत्य सं म े ल नाच्या अध्यक्षपदासाठी अजच

अवखल विश्व मराठी सावहत्य संमल
े न इवथयोवपयातील ककं िीिाडू ंक खुदच मराठी मंडळ
(पाटील विभाग) यांच्या विद्यमाने संपन्न होिार आहे. आयोजक ि स्िागताध्यक्ष नामदार
श्री.अवखलराि विश्वशब्दे भोरे -पाटील असतील. त्या वनवमत्ताने या अवखल विश्व मराठी सावहत्य
संमेलन इ.स.२०५० च्या अध्यक्षपदासाठी विवहत नमुनयात अजच मागिण्यात येत आहेत.
(महत्त्िार्ी सूर्ना : अजच भरताना सूर्नांर्े आवि अटींर्े पालन करािे.)

१.पूिच (खरे ) नाि
२.टोपि नाि/नािे
३.िय
४.पत्ता
५.जात, धमच
६.अिगत भाषा
७.िजन ... ककलो ... ग्रॅम ... वम.ग्रॅ.
८.खालील मुद्द्यांिरील भूवमका..

(ित्येक मुद्दयािर पन्नास शब्दांत मांडािी)
अ. सीमा िश्न, महाराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय
ब. मराठी भाषा ि मराठी शाळा : तरतील की बुडतील?
क.सरकारी पैशार्ा संमल
े नात िापर
ड. राजकारण्यांर्ा संमेलनात सहभाग
इ. जात, धमच, गाि इ.र्ी संमल
े नात भूवमका
फ. सावहत्य संमल
े नाच्या अध्यक्षपदासाठी वनिडिूक व्हािी?
ग. महत्त्िाच्या मुद्द्यांिर सावहवत्यक मौन कसे पाळािे?
९. आजिर वमळालेले पुरस्कार, त्यांच्या संभाव्य कारिांसह
१०. आजिर हुकलेले पुरस्कार, त्यांच्या संभाव्य कारिांसह
११. मी अध्यक्ष बनू इवच्छत आहे कारि... (पन्नास शब्दात वलहा)
१२.आपि अध्यक्ष बनण्यास पात्र कसे आहात.. (पार् शब्दात वलहा)

अजच भरण्यासाठी अटी ि सूर्ना:
अ.
टोपि नाि अथिा नािे आपलीर् असल्यार्े नोटराइज्ड िवतज्ञापत्र आिश्यक आहे.
ब.

पत्त्यात आपल्या देशार्ा उल्लेख आिश्यक.
क.
कमीत कमी िय ८० िषे. जनमार्ा दाखला आिश्यक.
ड.
िजन या रकानयात सावहत्यार्े िजन अपेवक्षत आहे, सावहवत्यकार्े नव्हे. िकावशत एकू ि
सावहत्यार्े िजन रद्दीच्या काट्यािर कमीत कमी १० ककलो असािे. सदर काटा िजन आवि मापे
विभागाने िमावित के ला असल्यार्े िमािपत्र िमािीकरि विभाग यांर्ेकडू न िमावित
स्िरूपात आिश्यक.
इ.
अिगत भाषांत मराठीर्े जुजबी ज्ञान आिश्यक. तसे स्िस्िाक्षरांककत िमािपत्र इं ग्रजी
अथिा लहंदी भाषेत सोबत जोडािे.
फ.
पृथ्िीच्या उपग्रहा व्यवतररक्त अनय परग्रहािरील अजच नाकारण्यात येतील.
ग.
वनिडलेल्या उमेदिारास र्ष्मा (अथिा र्ष्मे) श्रिियंत्र (अथिा जरूर असल्यास यंत्र)े ,
टेकूर्ी काठी (अथिा काठ्ा), वव्हल्र्ेयर आवि अनय औषधे िा अनय आरोग्यविषयक यंत्र सामुग्री
इ.र्ा खर्च स्ित: करािा लागेल. िैद्यकीय सेिा उपलब्ध करण्यार्े बंधन आयोजकांिर राहिार
नाही.
ह.

(ियोमानानुसार) वलवहता िार्ता न येिाऱ्या उमेदिारास स्ित:र्ा लेखवनक/िार्वनक
बरोबर स्िखर्ाचने आिता येईल. तसे शक्य नसल्यास लेखवनक/िार्वनक पुरिण्यात येईल.
लेखवनक िा िार्वनकांच्या भाषा कौशल्यार्ी कोितीही जबाबदारी आयोजकांिर असिार नाही.
य.
परभावषकांसाठी मराठीर्े क्रॅश कोसच उपलब्ध. कोसच दरम्यान उमेदिार क्रॅश झाल्यास
आयोजक जबाबदार राहिार नाहीत.
ज.
सावहत्य यार्ा अथच वलखाि असा घ्यािा. नावभक समाजातील एक िररष्ठ श्री.बाजीराि
गोलिंद पिार यांनी मागील िषी अजच करताना आपल्याकडील हत्यारांना सावहत्य मानािे असे
िवतपादन के ले होते. सनमाननीय सुिीम कोटाचने त्यांर्ा हा युवक्तिाद फे टाळू न लािला होता. यार्ी
नोंद अजच करिाऱ्या सावहवत्यकांनी कृ पया घ्यािी.
क.
सीमा िश्न, राजकीय सहभाग अथिा हस्तक्षेप, राज्यार्े आर्थचक सहाय्य, भाषेर्े इतर िश्न
इत्यादी विषयांिर लिवर्क भूवमका घेता येिे आिश्यक. पाठीच्या कण्याच्या लिवर्कतेर्ी
हाडिैद्यांकडू न तपासिी करण्यात येईल. त्यासाठीर्ा लागिारा खर्च उमेदिारास करािा लागेल.
ियोमानानुसार पाठीतून आधीर् िाकलेल्यांना िाधानय देण्यात येईल.
ल.
आपले वलखाि िार्लेल्या ककमान ५० िार्कांर्ी पत्ता ि सही वनशी पत्रे जोडिे आिश्यक
आहे. हे ५० िार्क लेखकाच्या घरातील ि नात्यातील नसािेत.
म.

आकिकन देशातील संसगचजनय रोगांर्े लशीकरि घेतल्यार्े िमािपत्र आिश्यक.
आरोग्यविमा उतरिलेल्यांस िाधानय कदले जाईल.
न.
वनिडिुकांर्ा कायचक्रम लिकरर् जाहीर होईल. इच्छु कांनी वनिडिूक लढिण्यार्ी तयारी
असल्यार्े ि तद् अनुषंगाने येिाऱ्या अनय सिच बाबींस तयार असल्यार्े िवतज्ञापत्र देिे आिश्यक
असेल.
प.
िरील बाबींस अधीन राहून उमेदिार वनिडू न आल्यास िथम तीन उमेदिारांर्ी राजकीय
भूवमके बद्दलर्ी मुलाखत फे री घेण्यात येईल. त्यािरून अंवतम वनिड घोवषत होईल.

अजच पाठिण्यार्ी अंवतम तारीख :
ही जावहरात िकावशत झाल्यापासून दहा कदिसांच्या आत. पूिच भरलेले ि स्िाक्षरी के लेले
अजच कायाचलयीन िेळेत मंडळाच्या इवथयोवपया येथील मुख्यालयात व्यवक्तश: जमा करािेत.
उशीरा दाखल झालेल्या ि अपूिच अजांर्ा विर्ार के ला जािार नाही.

वि. सू.
आपला अजच जमा करताना त्यार्ी पािती जरूर घ्यािी ि जपून ठे िािी. त्यािरील
क्रमांकांर्ा लकी ड्राॅॅ संमेलनात काढण्यात येईल. वनिडलेल्या लकी नंबरास खालील बवक्षसे
देण्यात येतील

िथम क्रमांक : नावमवबया देशार्ी सिच खर्च समाविष्ट सहल. (अटी लागू)
वितीय क्रमांक: रिांडा देशात 'हाॅॅटेल रिांडा इन' मध्ये दोघांना दुपारच्या जेििार्ी
कु पनस
तृतीय क्रमांक : 'ग्िाटेमालातील आकदिासी जीिन' हे कुं . टुं. उडांबे वलवखत पुस्तक
उत्तेजनाथच बवक्षसे(२) : खास आकिकन मुंगी आवि झुरळ र्टिी वमक्स वगफ्ट हँपसच.

'मु र लीतनय' लाळघोटें र् े भाषि

(सावहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपद वनिडिुकीच्या एका उमेदिारार्े भाषि)

वनिडिूक म्हटली म्हिजे सारे काही आलेर्!
वनिडिूक भले लोकशाहीर्ा पाया असो .. पि वनिडिूक म्हिजे माझी रे षा तुझ्याहून
मोठी.. ककती वन कशी हे दाखििे! ककं िा खरे तर दुसऱ्यार्ी रे षा आपल्याहून लहान कशी हे वसद्ध
करिे! मी तुमच्याहून का वन कसा लायक .. ककं िा तुम्ही का ककं िा कसे माझ्याहून ना-लायक ते
दाखििे. मग त्यात डािपेर् आले.. छक्केपंजे आले.. सत्यासत्यतेर्ी थोडीफार सरवमसळ आली!
िर्ारार्े रान पेटििे आले! पटिून देिे आले. आश्वासने आली! मतदार कोि ते पाहून शब्दांर्ी
पेरिी आली वन मतदानोत्तर त्या मतांर्ी कापिीही आली. तेव्हा कसलीही असली तरी शेिटी
वनिडिूक ती वनिडिूकर्! तर सावहत्य संमल
े नार्ी वनिडिूक तरी का अपिाद असािी?
पि असे असले तरी आजिर कु िी उमेदिारांना राजकीय नेत्याच्या थाटात
िर्ारकी भाषिे ठोकताना नाही पावहले.. पि आजच्या िागवतक महाराष्ट्राच्या िागवतक
िातािरिात तो कदिस फार दूर नाही. भविष्यात येऊ घातलेल्या एखाद्या सावहवत्यक
वनिडिुकीत असली भाषिे होिारर् नाहीत असे नाही!
तेव्हा एका आगामी वनिडिुकीतील एक उमेदिार सावहवत्यक.. नव्हे .. सावहवत्यक
उमेदिार िा. श्री. जा.मु. तथा जानकीदास मुरलीधर लाळघोटे ऊफच मुरलीतनय यांच्या िर्ारार्े
हे भाषि! आजिर िथा अध्यक्षपदािरून (िेळ उरल्यास) भाषि करण्यार्ी आहे. पि पुढे मागे
सारे र् उमेदिार असा िर्ारार्ा धुरळा उडितील! आवि आपली मौवलक विर्ार पसरििाऱ्या

भाषिार्ी हौस आधीर् भागिून घेतील. मग ित्यक्ष संमल
े नात व्यासपीठािरच्या नेतेगिांच्य
भाऊगदीत आपल्याला िेळ वमळाला नाही ककं िा खरे तर कदला गेला नाही तरी बेहत्तर!

*****

माझ्या विय रवसक िार्क मतदार बंधू भवगनींनो,

तुम्हा सिांर्े स्िागत आवि सिांना नमस्कार!

मी कोि ते तुम्हाला नव्याने सांगायर्ी गरज नाही. के शिसुत म्हिून गेले, आम्ही कोि
म्हिून काय पुसता.. आम्ही असू लाडके ! किीर् नव्हेत तर आम्ही लेखक लोक ही देिार्े लाडके
असतो हे खरे!
तसा मी ही रवसक दरबारात सावहत्य खािींच्या गोिी िाहिारा एक हमाल आहे. देिाच्या
लाडक्यांनार् असली कामे वमळतात हेर् कवि के शिसुत सांगून गेलेत! तर मी या सावहत्य
संमेलनीय वनिडिुकीस उभा आहे. माझ्यापुढे तुम्ही इतर उमेदिारांना ओळखत असाल यार्ी
शक्यता कमीर्! अॅावि माझी ओळख नव्याने करून द्यािी असेही नाही. तेव्हा गेल्या काही
दशकांच्या सावहत्यसेिेनत
ं र आज ही वनिाचयक िेळ आली आहे आवि मी आपल्या पुढे हा असा
'उभा' आहे..
तर .. अथाचत.. एकर् मागिे घेऊन
मराठी सारस्िताच्या दरबारात मानार्े पान.. अथाचतर् माझे.

ककत्येक झाली िषे..
मायमराठीच्या सेिेत आहे मी.
कु ठू न सुरूिात के ली.. कॉलेजच्या मराठी पेपरातून.. अहो, कदलेल्या वन िार्ून काढलेल्या
धड्यातील उत्तरे कु िीही वलहील.. मी आपली निी उत्तरे बनिू शकायर्ो. कल्पनेर्ी भरारी
घेण्यार्ी सिय तेव्हापासूनर्ी! बी.ए. काय वन एम.ए. काय .. युवनव्हर्सचटीत असलेल्या
ढु ढ्ढार्ायांना या कल्पनेर्े कौतुक ककती म्हिाल.. तर शूनय. शूनयभोपळा. तर ते असो.. झाले
एिढेर् त्याने की ित्येक िषाचत दोन दोन िषांर्ा व्यासंग घडिला त्यांनी! व्यासंग घडला खरा
पि त्यार्ा फायदार् झाला! माझ्या सावहवत्यक कारकीदीर्ा पायार् घातला त्यांनी.
तर सांगत होतो त्या सावहत्यसेिेस सुरिात के ली मी त्या परीक्षा देता देता. कल्पनेच्या
भराऱ्या मारायला मी वशकलो ते वतथे.
पुढे तर काय..
तसे तुम्हाला ठाऊकर् आहे..
माझी इतकी सारी पुस्तके िवसद्ध झाली.. आता आत्मस्तुतीर्ा थोडा धोका पत्करून
सांगतो.. इथे 'िवसद्ध'र्ा अथच इं ग्रजीतील 'पवब्लश' नसून 'फे मस' हा आहे! खऱ्यास खरे म्हिािेर्
लागेल ना! आवि खरे तर ही आत्मस्तुती नाही.. िस्तुवस्थती आहे .. त्याला काय करिार?
तर वतथून झाली सुरिात आवि ककत्येक
विषयांिर र्ालली माझी लेखिी! बहुिसिा म्हिाना! आता माझ्या विरोधात आहेत उभे
.. ते म्हितील .. एक ना धड भाराभार लर्ंध्या.. म्हिोत बापडे .. पि माझे िार्क साक्षी आहेत.
ककती विषय .. ककती सावहत्यिकार आवि ककती विविधता!

अगदी काव्य संग्रह.. त्यात काही तर काव्य कथा आहेत.. वन कथाकाव्ये..
काव्यनाटके .. कथा संग्रह आहेत.. कथांतही विविध िकार.. गंभीर, विनोदी, रहस्य ककं िा गूढ..
लघु आवि दीघच.. त्यात काही कथाबीज विरवहत कथा.. ज्यार्ा जनक हा जानकीदास आहे. तशार्
कादंबऱ्या.. त्यात एक 'ना शेंडा न बुडखा' कादंबऱ्यांर्ा जनक ही मीर्.

समीक्षा.. त्यात ही

अनाकलनीय समीक्षेच्या भाषेर्ा जनक मीर्.. नाटके .. नाट्यविरवहत नाटके .. काही नाटक काव्ये
..र्ररत्रे वन आत्मर्ररत्रे .. आवि टीकाग्रंथ.. सावहत्यार्ा एकही िकार सोडला नाही अस्पर्शचत
मी! आत्मर्ररत्रार्ा अनेकिर्नी उल्लेख िार्ून आश्चयच िाटले असेल पि िस्तुवस्थती अशी ..
र्ररत्रे तर वलवहलीर् मी पि ककत्येकांनी तर त्यांर्ी आत्मर्ररत्रे वलहाियास सांवगतले मला!
आजकाल थोरलोक िाढले आहेत हे मानयर् कराल तुम्ही. त्या थोरामोठ्ांच्या कतृचत्िातून कोिी
बोध घ्यािा म्हिून त्यांर्ी जीिनकहािी ऐकिािीर् लागते.. िर या सावहत्यिकारास
िवतष्ठा! तेव्हा माझे नाि कदसिार नाही.. पि ते थोर घडले असतील स्िबळािर .. त्यांर्ी र्ररत्रे
घडली असतील त्यांच्या कतृचत्िातून पि अशी ककत्येक आत्मर्ररत्रे मी घडिलीत! वलहविता धनी
िेगिेगळा एिढेर्! आता हे सांवगतलेही नसते कदावर्त मी , पि थोडक्यात माझ्या लेखिीच्या
एकू ि ताकदीर्ा अंदाज यािा इतके र्!

मला आठितेय.. पवहले पुस्तक आले माझे.. त्याने खळबळ माजिली. बक्कळ िवत
वनघाल्या.. माझ्या घरून विरोध.. पुस्तके ठे िायर्ी कोठे म्हिून.. असली खळखळ सांगू.. अजूनही
त्या िती आहेत.. आठिि म्हिून .. पवहलेपिार्ी. पवहलटकर मात्र मी खूप कदिस तसा
नाही रावहलो.. माझी सावहवत्यक कू स नंतर िरर्ेिर उजित रावहली. सकस सावहत्य िसूती हे
एकमेि उकद्दष्ट ठे िून मी माझी लेखिी तळपत ठे िली. आजूबाजूच्या िवतकू ल पररवस्थतीिर मात
करत पुढे जात रावहली लेखिी माझी. िवतकू ल म्हिालो ना तर खरे र् ती तशी .. घरी वन दारी..
पररवस्थती सारखीर्!

बहुधा िवतकू लतेच्या टाकीर्े घाि सोसूनर् हे देिपि आले असेल माझ्या सावहत्यास.
तुम्हाला सांगतो लग्न जमताना माझ्या लेखिीिर कफदा झालेली ही.. आता वहला माझी
सावहत्यसेिा हा िेळेर्ा अपव्यय िाटतो. त्यापेक्षा कु ठे तरी र्ार पैसे कमिायर्े पहा.. वहर्ा
नेहमीर्ा करिाद असतो. मोठे मोठे लेखक स्फू ती यािी म्हिून काय काय करतात म्हिे..म्हिजे
ऐकू न आहे मी. काही तर दूर कोठे जाऊन राहतात. काहींना विवशष्ट पेयार्ी गरज लागते. त्यांच्या
घरर्े त्यांना वडस्टबच न करता त्यांर्ी िवतभासाधनार्ी िेळ कशी जास्तीतजास्त वनर्िचघ्न राहील
हे पाहतात. आमच्याकडे याच्या उलट! बाहेर मारे बोलाितील मोठा सनमान देऊन. पि स्िघरी
? घरकी मुगी र्िाडाळ बराबर! आवि काय? हे खरे तर मी सांगू नये. पि का सांगतो आहे? तर
सावहत्य वनर्मचतीर्ी तळमळ तुमच्या ध्यानात यािी म्हिून. तेव्हा घरर्ी ही हालत असली तरी
माय भाषेच्या सेिच्े या ओढीने मी सकस सावहत्यवनर्मचती पासून तसूभरही ढळलो नाही,
तेव्हापासून ते आजपयंत.

आवि घराहूनही दारी दारूि अिस्था! बी.ए. पास झालो .. एम.ए. राहूनर् गेले शेिटी..
पि लेखिीशी संबंवधतर् नोकरी वमळाली.. ती कारकू नीर्ी.
कर्ेरीतील या खडेघाशीने एखाद्या सामानयास वबघडिले असते.. मला घडिले. खरे तर
मीर् न वबघडता घडलो म्हिाना! कर्ेरीतील कं टाळिाण्या फायलींत मला सामानय जनांर्ा
आक्रोश कदसायर्ा. तो मी माझ्या विद्रोही कथा अन कवितांत उतरिण्यास र्ुकलो नाही कधी.
हेडक्लाकच र्ी सही होऊन एखादे िपोजल मानय झाले की एखाद्या वियकराला त्यार्े िपोजल
होकारले गेले असािे अशा रम्य कल्पना सुर्ायच्या मला. टाइपरायटर च्या ट्कट्क आिाजात
मला कवितेर्ा नाद जाििे. खोटे कशाला सांगू .. माझ्या पत्नीकडू न मी समीक्षा वशकलो! म्हिजे
कु ठल्याही गोष्टीर्ा ककस पाडू न त्याच्यािर तुटून कसे पडािे .. वहने मला न विर्ारता िात्यवक्षके

दाखिलीत इतकी िषे.. वशकलो त्यातून मी समीक्षा. माझा 'टीका .. टोकार्ी आवि टोकदार' हा
समीक्षा संग्रह उगीर् नाही मी वतलार् अपचि के लाय!
माझी नाटके ही नाट्यपूिच झालीत ते ित्यक्ष जीिनातल्या नाट्याने. आता जास्त खोलात
जात नाही पि माझी पार्ही विद्रोही नाटके संपूिचत: िास्तििादी आहेत.. ककतीही कोिास
अवतशयोक्त िाटली तरी!
अशा ककत्येक गोष्टी सांगाव्यात?
मुद्दा असा की माझ्या सावहत्यसेिेत कसलाही खंड पडू कदला नाही मी या सिच िातािरिात
देखील!
एकू ि एकू िपन्नास पुस्तके तीही रवसक मानय आवि िवसद्ध. तागडीत तोलल्यास ककती
होईल िजन! आवि त्यामुळे माझ्या उमेदिारीस नक्कीर् िजन िाप्त होईल.

आता माझे िवतस्पधी ककं िा विरोधक.. त्यांच्याकडे िळू . इथे िळू हे नाम नाही.. कक्रयापद
आहे एिढे ध्यानात घ्या! माझ्या विरोधात उभे आहेत त्यांर्ी नािे घेत नाही. नािे ठे िण्यार्ी
सिय ही नाही मला. गरजही नाही. तुम्ही सारे सूज्ञ आहात. नािे घेतली की नाही घेतली ...
तुम्हाला कळे लर् कोिाबद्दल बोलतोय मी!

एक ते सावहत्यकार .. त्यांर्ी िवसद्ध झालेली पुस्तके म्हिजे ििासििचने! कोिास ठाऊक..
म्हिजे ििास के ला म्हिून वलवहतात ते की वलहायर्े म्हिून करतात ििास! काही असो .. पि
तेर् यांर्े भागभांडिल! तसा गोिा.. जळगाि.. भुसािळ.. इं दरू .. ते पालघर असा दूर दूर ििास
के लाय मी देखील पि कु िाला सांगत नाही बसलो की कु िी स्टेशनात कसे फसिले मला ककं िा

माझी कशी झाली त्रेधावतरपीट! ििासातल्या अनुभिाच्या कथनातून पाने नाही भरली मी. तशी
गरजर् काय? म्हिजे वजथे मी माझ्या िवतभेर्ा र्रक पूिच िेळ कफरिून, एकू िर् मंथन करून,
सिच कल्पनाशक्ती ि शब्दसंपत्ती माझ्या देिदत्त िवतभेच्या रिीने घुसळू न सावहत्य निनीत
काढत असेन तर वतथे असल्या उसनया अनुभिांर्ी जरूरीर् काय? आमच्या सावहत्यार्ी नुसती
िरिर तुलना जरी के लीत ना तर पटेल मी काय म्हितोय ते.
दुसरे आहेत ते नाट्यसमीक्षक! र्ुकून नाट्यसंमल
े नार्ा अजच भरण्याऐिजी इकडर्ा भरला
िाटते! म्हिजे झाले होते माझ्या वमत्राबाबतीत एकदा.. म्हिजे त्याला करायर्े होते बी.कॉम..
पि र्ुकून बीए र्ा भरला फॉमच! कॉलेज एकर् होते ना बी.ए. वन बी.कॉम.र्े! थोडक्यात अशा
र्ुका करिाऱ्या महोदयांना खरे र् तुम्ही वनिडिार काय? बाकी जास्त वलहायलार् नको
त्यांच्याबद्दल. कक्रके टमध्ये कसे नोबॉल िर कोिी बाद नाही ना होत तसे हे नोबॉल उमेदिार!
यांना आउटसाईड द ऑफ स्टंप बॉल सारखे सोडू न कदलेले उत्तम! इथे कक्रके टर्े उदाहरि कदले
कारि या िस्तुत समीक्षक महाशयांना कक्रके टर्ी आिड आहे म्हिून! नाहीतर या विदेशी खेळार्े
उगार् का उदात्तीकरि करािे मी, नाही का?

अजूनही काही आहेत ठरंगिात.
त्यातील एकाना तर तुम्हीर् काय मी देखील ओळखत नाही. त्यांनी काही सावहत्य सेिा
के ली आहे हेर् मला आजिर ठाऊक नव्हते. तरी देखील त्यांर्े स्िागत! त्यावनवमत्ताने मातृभाषेत
असे ही सावहत्यसेिक आहेत यार्ी जािीि झाली. हे ही नसे थोडके ! एकू ि आपली ही भाषा ककती
सिचसमािेशक आहे यार्ा अंदाज त्यांच्या उमेदिारीतून यायला हरकत नाही.

एका महाशयांनी अजच भरलाय .. ते तो मागे घेिार आहेत अशी खात्रीलायक आतल्या
गोटातील बातमी आहे तेव्हा त्याबद्दल बोलून कालापव्यय नको! त्यांना उमेदिारी मागे घेण्यास
भाग पाडण्यात आमर्ा काही हात नाही हे मात्र जाता जाता नमूद करून जािे म्हितो!
राहता रावहले अजून एक! राजकारिी लोक काहींना अनुल्लेखाने मारतात! तसेर् धोरि
त्यांच्याबद्दल बाळगलेले बरे !

थोडक्यात तुम्हाला मी काय म्हितोय वन कोिास मत द्यािे यार्ी कल्पना आलीर् असेल!
वजथे माझ्या खेरीज अनय पयाचयही नाही वतथे ही वनिडिूक म्हिजे एक उपर्ारर् ठरेल हे
सांगाियास कोण्या ज्योवतर्िंदार्ी गरज नसािी! माझ्या सनमाननीय िवतस्पध्यांत एक
ज्योवतषीमहोदय स्ित: आहेत आवि त्यांना त्यांच्या स्ित:च्या हरण्यार्े भाककत करता येऊ नये!
असो! बाकीर्े काही असोत ककं िा नसोत.. माझे पारडे जड आहे हे तुम्हांलाही मानय होईल. तेव्हा
एखाद्या पुढाऱ्याने म्हिािे तसे म्हिू का.. येऊन येऊन येिार कोि..या लाळघोट्यांवशिाय आहेर्
कोि!

सावहवत्यक आयुष्य गेली पन्नास िषे मी जगत आहे. मन लािून िाग्देिीर्ी पूजा करीत
आहे. माता सरस्ितीर्े आशीिाचद पाठीशी आहेत. आपला, म्हिजे जनताजनादचनार्ा स्नेह आवि
आपुलकी आहे. माझ्या सावहवत्यक कारकीदीर्ा परमोच्च क्षि उभा ठाकला आहे.. त्यात तुम्हा
मायबाप रवसक िार्कांर्ी साथ हिी आहे.

मी सावहत्यविश्वात आजिर यथाशक्ती संर्ार के ला. जमेल वततकी मायमराठीर्ी सेिा
के ली. सावहत्याने मला भरभरून कदले. आनंद कदला. नाि कदले. लौककक कदला.. िवतष्ठा कदली ..

पैसा.. तो ही थोडाफार कदलार्.. मराठी सावहत्य विश्वात पैसा? तर हो.. कसा ते सांगतो.. माझ्या
सावहत्यसेिेर्े वनव्िळ िजन दहा ककलो साडेसातशे ग्रॅम भरले.. माझ्या जुनया पुस्तकांच्या वनव्िळ
रद्दीर्े िजन ही परिा पंर्िीस ककलो पार्शेपन्नास ग्रॅम भरले! त्यातून वहने बक्कळ दोनशे सत्तािीस
रूपये बारा आिे कमािले. ही खूप खूश झाली. म्हिाली, आता कसं घर ररकामे िाटायला लागले.
आजिर वहला इतके खूश कधी पावहले नव्हते. सारे काही सावहत्यार्े देिे आवि काय!

आता फक्त सारस्ितास परत देिे बाकी आहे. भाषेर्ी सेिा आजिर अनौपर्ाररकररत्या
के ली. आता एखाद्या माध्यमातूनही ती कराियास वमळािी यासारखे भाग्य ते काय? आपले
सिांर्े लाडके नामदार महसूलमंत्री माननीय श्री. ितापरािजी दांडेकरजी माझ्यामागे एखाद्या
पिचतािमािे खंबीरतेने उभे आहेत. तसा मी या वनिडिुकीस उभा रावहलोही नसतो पि आमदार
साहेबांर्ा आग्रह पडला.. आवि तुम्हा रवसकांर्ा आशीिाचद त्या जोरािर वमळे ल यार्ी खात्री आहे
मला. इतरही रठकािच्या वनिडिुकांिमािे विकास हार् एक मुद्दा महत्िार्ा आहे. तेव्हा ह्या
एकार् मुद्द्यािर मला ही वनिडिूक लढिािीशी िाटते. माझ्या मायमराठीर्ा विकास ह्या एकार्
ध्येयाने िेररत होऊन कायचरत राहण्यार्ी इच्छा आहे. विच्छा माझी वन ती पुरी करण्यास आपि
सारे समथच आहात. तेव्हा आगामी वनिडिुकीत आपला विभाग पाहू नका.. आपली राजकीय मते
बाजूला ठे िा आवि आपले ककं मती मत मला देण्यास विसरू नका.. मला हे इथे सांगायलार् हिे
की माननीय नामदार ितापरािजींर्े या वनिडिुकीतल्या मतदानाकडे जातीने लक्ष असिार आहे.
आवि या सारस्ितार्ा मयाचकदत मतदार गुप्त मतदान करू म्हटले तरी गुप्त ककती काळ राहू शके ल?
असो. आपि सारे सूज्ञ आहातर्. अवधक सांगिे नलगे.

तेव्हा भेटूया परत, सावहत्य संमल
े नाच्या अध्यक्षीय भाषिाच्या िेळी.

तोिर
जय मराठी..! जय महाराष्ट्र..!

एका आत्मर्ररत्रार्ी 'कथा'!

माझे परम वमत्र रामभाऊ रामर्ंद्र रिळकर भेटले रस्त्यात. दोघे आम्ही ररटायडच. रामभाऊ
ररटायर आयुष्यात र्ार मवहनयांनी वसवनयर मला. मी र्ाललेलो भाजी आिायला गृहखात्याच्या
हुकू मािरून. गंमत बघा ना, ककतीही म्हटले गुलामवगरी नष्ट झाली तरी आमच्यासारख्यांर्ी
गुलामवगरी कसली संपतेय.. मी वनिृत्त झालो काही मवहनयांपूिीर्. म्हिजे नव्यार्े नऊ कदिस
सुरू होते माझे. आधी क्लाकच म्हिून बाॅॅसर्ी हुकू मशाही सहन के ली वन ती संपली तर आता
घरच्या बाॅॅसर्ी. सकाळी थोडे पडािे म्हटले तर हुकू म आला, "उठा. लोळत पडू नका. भाजी
आिा. नीट पाहून. भेंडी आिा अधाच ककलो. एक ती सुरीला धार काढू न आिा शब्बीरकडू न आवि
येताना रद्दीिाल्याला सांगा रद्दी घेऊन जायला. तो सुमेरलसंग आहे त्याला. तो पन्नास पैसे जास्त
देतो भाि.."
िा! काय व्हरायटी आहे कामांर्ी! भेंडीिाला ते शब्बीर 'धारकर'.. ते सुमेर रद्दी! पन्नास
पैसे दर ककलो मागे जास्त! िजनात मारत असिार .. मी म्हििार होतो पि मन:शांती पन्नास
पैसे िवत ककलो पेक्षा जास्त महत्त्िार्ी, नाही का? तेव्हा उगार् िाद नको हे शहािपि अनुभिातून
आलेल,े ते िापरत गप्प बसलो. मौनं सिाचथच साधत बसलोर्.. तर ही म्हिालीर्, "बसू नका
उगार्, कामं करा काहीतरी.."
"मी काय म्हितो, अधाच ककलो भेंड्या आिण्याऐिजी भेंड्या खेळूयात आपि? अधाच तास?"
ह्यािर ज्िालामुखीर्ा उद्रेक होिार हे सांगायला कोिा ज्योवतषार्ी गरज नव्हती. तसा
तो झाला. आता ही पि एक साईड गंमत .. वहला ककत्येक िषांपूिी माझा विनोदी स्िभाि आिडत
असे. हे वतनेर् एकदा आपल्या मंगळसूत्राशी खेळत लाजत सांवगतलेले .. हो, एक जमाना असा
ही होता जेव्हा ती हसतही असे वन लाजतही असे.. कदिस कसे झटकन बदलतात नाही?

तर त्या ज्िालामुखीस तसार् सोडू न मग भेंड्या आिायला वनघालो मी. तर रामभाऊ
भेटले मला. खरे तर रामभाऊ भेटला म्हिायला हिे. पि 'रामभाऊ' िगैरे म्हटले की एके रीिर
येिे कठीि होतं ना म्हिून फक्त आदराथी उल्लेख. तर राम, खरे तर राम्या वन मी शाळासोबती.
तो हल्लीर् म्हिजे सहा मवहनयांआधी मोडीत वनघाला वन मी अगदी अवलकडे. मोडीत वनघिे हा
शब्द त्यार्ार् ..
"तुला सांगू, ररटायर मािूस म्हिजे अडगळीत पडलेले रेल्िे इं वजन. सगळी िाफ तोंडातून
वनसटून गेलल
े ी. आता घरी पाय पसरून बसा टोमिे खात. मोडीत काढलेले सामान आपि!"
हा त्यार्ा माझ्या ररटायरमेंटला खास सल्ला. तसा तो गमत्या आहे वन वनराशािादी तर
नाहीर्. एखाद्या गंभीर मािसार्ा सल्ला कसा जास्त गंभीरपिे नाही घेतला तरी र्ालतो, पि
राम्यार्ी गत तशी नव्हती त्यामुळेर् त्यार्ा सल्ला जास्तर् गंभीरपिे घ्यायला लागला मला.
अथाचत गंभीरपिे तो घेऊन मी करिार काय होतो? नाइलाज को क्या इलाज? फक्त एक मानवसक
तयारी आवि काय! भविष्य ठाऊक असले की कसे बरे असते एक तसेर् हे.

तर राम्या भेटला रस्त्यात. तो ही र्ाललेला मंडईत. त्याला परमेश्वरार्ा िथमाितार
घ्यायर्ा होता. मत्स्याितारार्े खास िेम त्याला. त्या उलट आम्ही. शुद्ध शाकाहारी. आम्ही
बुळबुळीत भेंडी खािारे.
"काय राम्या कु िीकडे?"
राम्या बाहेर वनघाला की मासे आिायला स्पेशल वपशिी घेऊन वनघतो. त्यामुळे हा
'आजका अजुचन' कु िा मत्स्यार्ा डोळा भेदायला र्ाललाय हे मावहती असूनही मी विर्ारले त्याला.

"अरे हेर् नेहमीर्े. संसार कु िाला र्ुकलाय? सौ म्हिाली, आिा मासे वन मी वनघालो. न
वनघून सांगतो कु िास? तरी बरे य, आपल्याला थोडीर् मासेमारी करायर्ीय? कोवळिी काय
सांगत असतील रे निऱ्याला.. जा पकडू न आि मासा म्हिून?"
"मला कसे मावहती असिार .."
"ते ही खरे र्.. नायदर आर यू कोळी नाॅॅर इज िवहनी कोळीि! तुला काय आॅॅडचर िरून?"
"तुला कसे ठाऊक आॅॅडरच िगैरे?"
"अरे घरोघरी गॅसच्यार् शेगड्या आवि इलेवक्ट्रकर्ेर् फॅ नस! वपशिी घेऊन अशा सकाळी
वनघालायस म्हिजे िवहनींर्ा हुकू म असिार.. कदमताल.. एकसाथ, नाही एकदम बाहर वनकलके
भाजी लायेंगे.. भाजी लाि! खरं य की नाही सांग?"
"एकदम सत्य कथन राम्या. बरे हल्ली काय करतोयस?"
"सांगू? र्ल त्या देिळात बसून मारूयात गप्पा .. सांगतो निीन काय ते.."
"हुं.. ररटायर मािूस देिळातर् बसायर्ा .. र्ल. उगार् भर रस्त्यात अडर्ि कशाला?"

बाजूलार् देिीर्े देऊळ होते. ररटायर झालोय म्हिून बसतोय वतथे हे काही खरे नव्हते
पूिचपिे. आम्ही लहानपिी वन नंतर तरूिपिीही जायर्ो वतथे. लहानपिी देिळाच्या आिारात
खेळायला.. तरूिपिी सिासुदीला नटूनथटून आलेल्यांना बघायला .. माझी िवहनी म्हिजे
राम्यार्ी रामी इथेर् भेटलेली त्याला. तेव्हा अशा ककत्येक संध्याकाळी मी आवि राम्या बसलेलो
वतथे .. त्यार् देिळातल्या त्यार् कट्ट्यािर बसलो आम्ही, देिावर्ये िारी उभा क्षिभरी म्हित!
फक्त बसण्यार्े ियोजन बदलले! काळार्ा मवहमा आवि काय!

आम्ही बसलो..
"बोल निीन काय ते?"
"मी? अजून काय करतोय विर्ारतोयस? वलवहतोय!"
"काय? वहशेब? तू बॅकेतला कारकुं ड्या. अजून तू वलहून वलहून काय वलवहिार?
अकाऊंट्स?"
"हुं. तसे म्हटले तर अकाऊंट्सर्. पि आयुष्यार्े!
कोिाच्या?"
"माझ्या!"
"तुझ्या? आवि त्यार्े वहशेब?"
"हे पहा मला कमी लेखण्यार्ी र्ूक नको करूस.. माझे आयुष्य अद्भुत घटनांनी भरलेले
आहे. ते नुसते वलहून काढले तरी सुरस आवि र्मत्काररक िार्ायला वमळे ल कु िालाही."
"तुझ?
े "
"अथाचत. थोडक्यात मी आत्मर्ररत्र वलवहतोय."
"तू आवि र्ररत्र?"
"असे विर्ारतोयस जिू र्ाररत्रयािरर् संशय असािा तुला! पि मीर् वलवहतोय आपलेर्
आत्मर्ररत्र हल्ली! आपले आपिर् वलहािे लागते गड्या.. आत्मर्ररत्र. काही थोरा मोठ्ांच्या
बायकांनी वलवहवलयत आत्मर्ररत्रे आपल्या निऱ्यार्ीर् र्ररत्रे िाटािीत अशी. पि आत्मर्ररत्र

वलहायर्ी फॅ शनर् आहे.. पुढच्या वपढीसाठी मागे काय सोडू न जािार आपि? तर हेर् ना?
मागचदशचन नको त्यांना?"
"तुझे आयुष्य आवि मागचदशचन?"
"अथाचत! मागचदशचन! आपले आयुष्य कसे गेले हे आपल्यार् हाती असते की नाही?"
"आपल्यार् हाती?"
"अथाचतर्!"
"पि तुला बरे आठिते सारे तपशीलिार.. लहानपिापासूनर्े? मला तर फक्त हेमा ढगे
आठिते दुसरीतली वन शाळे बाहेरर्ी लर्ंर्ा विकिारी आजी. या जोरािर पूिच बालपि काय
वलवहिार? तुला अजून काय काय आठिते?"
"मला?"
"अथाचतर् तू वलवहतोयस म्हिजे तुलार्! की आत्मर्ररत्र वलहायला लेखक ठे िलायस
कु िी?"
"मी काय कु िी थोरामोठ्ा पुढाऱ्यांतला िाटतोय.. घोस्ट रायटर ठे िायला? आपले
आपिर् वलवहत जािे.."
"पि जमतं बुिा तुला बरं ते?"
"हुं. जमिािे लागते गड्या."
"म्हिजे?"
"िेडा आहेस तू.. अरे आत्मर्ररत्र वलवहिे सोपेय.."

"छे! मी काल खाल्लेली भाजी आज आठित नाही. तर लहानपिी काय के ले काय
आठििार?"
"म्हिूनर् म्हटले िेडा आहेस! तुला आठित नाही ना भाजी कु ठली खाल्लीस ती?"
"नाहीर्.."
"देअर यू आर! मग बाकीच्यांना तरी काय ठाऊक? वलही भेंडी नाहीतर कोबीर्ी!"
"म्हिजे?"
"सोपेय रे! तुझ्या लहानपिीर्े वडटेल्स तुलार् नाही आठित तर दुसऱ्या कु िाला कसे
आठिेल? वलही वबनधास्त! अरे आत्मर्ररत्र म्हिजे आपल्या कल्पना शक्तीला र्ालना देि!े "
"काय सांगतोस?"
"अरे बघ. तू मला ओळखतोस. तुला मावहतीय आपि दोघे एकत्रर् मोठे झालोत म्हिून.
पि बाकी कु िाला? आता बालकांडात काय वलहािे?"
"जे घडले ते.. आठिेल तसे ..'
"इथेर् र्ुकतोयस गड्या. तसे नाहीर्. फक्त एक बेअठरं ग घेऊन वलहािे. म्हिजे बघ,
आजच्या वपढीला त्यात काही स्फू तीदायक िाटायला हिे असेल तर मला लहानपिी खस्ता
खाव्यार् लागल्या असल्या पावहजेत. आठितात ते कदिस.. माधुकरी मागून मग शाळे त अनिािी
जायर्ो. मास्तरांनी वशक्षा के ली एकदा उशीर झाला तर. हातािर छडी. मग त्यांना माधुकरीर्ी
गोष्ट कळली. त्यांच्या डोळ्यांतून घळाघळा अश्रू िावहले .."
"कधी?"
"कधी काय. लहानपिी माझ्या!"

"छे रे! तू साल्या आळशी आवि खादाड. हां, शाळे त उवशरा यायर्ास पि या कारिाने
नाही!"
"तू असार् िेडा आहेस. अरे लहानपिी खाऊनवपऊन सुखी, िर आळशीपिाने शाळे त
उशीर .. यात सांगण्यासारखं काय आहे? आवि तरूिांनी काय वशकािे त्यातून? एका उदात्त
उद्देशाने वलवहतोय सारे."
"िा! बालकांड अगदी रोमांर्कारी आहे तुझ!े "
"यस, त्याला मी जास्त ररयावलवस्टक भोकांड नाि देिार आहे!"
"िा! छानर्."
"नाही म्हिजे अजून िेगळ्या पद्धतीने वलवहता येईल. म्हिजे आपले वशक्षक जरा खल
ििृत्तीर्े िगैरे. ककं िा जनमतः एखादा आजार ककं िा शाळे त असताना गाजिलेला खेळ ककं िा
एखाद्या नाटकातली गंमत .. िार्िाऱ्यांना कसे िाटायला नको कु िी मोठा आहे म्हिून .."
"खरं य रे."
"सगळे काही स्फू ती देण्यासाठी रे !"
"पि तरूिपिीर्े काय करशील? म्हिजे बारा भानगडी तुझ्या!"
"फार बोललास! पि हे माझ्या आत्मर्ररत्राच्या उकद्दष्टािर अिलंबून आहे गड्या! बेस्ट
सेलर हिे असल्यास त्या भानगडी नसतील तरी वलवहता येतील. हिी वततकी िकरिं. नशीबाने
मी वलवहलेले सौ कधीर् िार्िार नाही त्यामुळे तसे सेफ आहे. पि स्फू तीदायक वलहायर्े तर.."
"फारर् विर्ार के लेला कदसतोय राम्या.."

"अथाचतर्. त्यावशिाय काय होतेय.. असे वलहािे.. म्हिजे बघ हां, कु िािर सडकू न टीका
करािी. उदाहरिाथच तू माझ्यािर कशा कु रघोड्या के ल्यास, त्यािर मी कशी मात करत गेलो.. िा
मी ककत्येकदा कसा फसलो.. िगैरे. मग ते र्ररत्र िवसद्ध झाले की तू मोठमोठे पत्र वलवहशील
पेपरात! सारे खोडू न काढशील माझा खोडसाळपिा आहे हा सांगत.. आयती तुला वन मला
िवसद्धी!"
"आहे बुिा छान हे!"
"आहेर् मुळी! अरे तुला सांगू मी मॅरट्रकला गवितात नापास झालो पवहल्यांदा!"
"छे रे!"
"अरे ते या पुस्तकात. वन दुसरा ियत्न आॅॅक्टोबरात.. त्यात डायरे क्ट नव्िद गुि!"
"िा!"
"आली की नाही स्फू ती तुला ही? अरे लहानपिी मी तलािात बुडता बुडता िार्लो रे .
मग पुढे जाऊन शाळे त मी वस्िलमंगर्े पवहले बक्षीस वमळिले .."
"तू?"
"अथाचतर्. आत्मर्ररत्र माझेय ना? मग मीर्. थोडक्यात असा मी असामी होिार आहे.
तूर् आहेस तुझ्या जीिनार्ा वशल्पकार म्हितात ना .."
"मग?"
"जीिन नाहीतर नाही, आत्मर्ररत्रार्ा तरी वशल्पकार होऊर् शकतो ना मी?"
"अथाचतर्! पि राम्या एक डाऊब्ट आहे!"

"च्यायला! अजूनही बदलला नाहीस तू .."
"का काय झाले?"
"डाऊब्ट काय? डाऊट म्हि. शाळे त पि असार् बोलायर्ास.. डाऊब्ट! मला डाऊब्ट आहे
तू इं ग्रजीत फे ल वबल तर झाला नव्हतास ना?"
"असलो तरी आॅॅक्टोबरात नव्िद टक्के वमळाले समज राम्या!"
"हुशार आहेस. फास्ट लर्नंग.."
"मग कु ठिर वलहून झालेय र्ररत्र .. सुरस आवि र्मत्काररक?"
"भोकांड झालेय.. तरूिाईच्या फसफसत्या उत्साहाबद्दल वलवहतोय अजून .."
"िा! फसलेला फसफसता उत्साह!"
"फसलेला? जाऊ देत! तुझ्याबद्दल वलहू? पन्नास रूपये पर पेज? अख्खा र्ाप्टर हिा असेल
तर पॅकेज डील .. पार्शे रूपये ..वमवनमम पंधरा पाने शुअर!"
"र्ाप्टर? र्ाप्टरर् आहेस. तू काय पुलच्ं या पोंबुप्याचर्ा पंपू होिार आहेस की काय? पि
मला सांग तू हे सारे वलवहण्यापेक्षा सरळ कथार् का नाही वलहून टाकत?"
"छे! आत्मर्ररत्राला कशी िवतष्ठा आहे. त्या मानाने कथा हा िकार तसा सिंग म्हिािा!"
"िा!"
"आवि आत्मकथन म्हटले की कथन आलेर्.. त्यात थोडाफार कथाकथनात्मक मजकू र
आलार्."
"छान! शेिटी िेळ र्ांगला र्ालला आहे म्हिायर्ा तुझा राम्या?"

"अथाचतर्! पि र्ल आता वनघू. माशाविन सौ म्हिजे पाण्याविना मासा! आता मला फक्त
माशार्ा डोळार् कदसतोय बघ."
"छान! मला पि भेंड्या कदसताहेत डोळ्यांसमोर.."
"वनघूया र्ल. मला पि असला काही उद्योग शोधायला हिा!"
"शोधर्. मी खूश आहे अगदी. िेळ कसा वनघून जातो वन र्ररत्र वलहायर्े म्हिजे.. तुला
सांगू वलवहताना सृजनार्ा आनंद काय हे कळते बघ."
"हुं.. सृजन!"
"अजून सांगतो.. िवसद्ध व्यक्ती आत्मर्ररत्र वलवहतात की नाही?"
"हो ना.."
"मग मी ही िवसद्ध व्यक्ती आहे.. समथच सांगून गेलेत.. वलवहल जो आत्मर्ररत्र तो ही
िवसद्ध जािािा!"
"हो ना! मला काय आठिते सांगू .. लोकसभेत हरले ना की नेते लोक कसे राज्यसभेिर
ििी लाितात स्ितःर्ी.. तशी बॅक डोअर एंट्री तुझी .. िवसद्ध पुरषा!"
"डोण्ट बी सो जेलस .."
"छे.. तू िवसद्ध तर तुझा वमत्र म्हिून मी ही िवसद्ध!फक्त लहान तोंडी मोठा घास घेतोय..
रामभाऊ ियाने तुम्ही मोठे , तुमर्ा अवधकार मोठा, तुमर्ी योग्यता मोठी .. आता तर िवसद्ध
पुरूष होऊ घातलेत तुम्ही! तरीही एक सांगतो.. लहान भािाच्या अवधकारात म्हिा.."
"काय? नाटक नको करूस.. बोल.."

"वलही तू आत्मर्ररत्र, पि फक्त र्ुकूनही या पुस्तकातील पात्रे काल्पवनक असून कु िाशी
साधम्यच आढळल्यास योगायोग समजािा असला काही इशारा वलहू नकोस म्हिजे झाले!"

ऐसा भी होता है . . नाही.. ऐसा ही होता है !

बोले तैसा र्ाले त्यार्ी िंदािी पाऊले म्हिे! म्हिजे आपल्याला उगार् िाकू न कु िार्ी
पािले िंदाियास नको म्हिून के लेली सोय असािी ती आवि काय! मोडेन पि िाकिार नाही
बािा आमर्ा. उगार् इथे वतथे िाकािे की काय आम्ही? त्यामुळे ही अट घालून घेतली आहे
आम्ही! कु िी बोले तैसा र्ालिारा सहजी वमळायला नको वन आम्हाला िाकू न पािले िंदाियास
नकोत! थोडक्यात काय आम्ही हुशार आवि हुश्शार आहोत. मािूस आहे तर त्याच्या िागण्या
वन बोलण्यात विसंिाद असायर्ार् ककं िा विसंिादर् असाियार्ा! उगार् िोग्रॅलमंग के ल्यासारखे
िेवडक्टेबल िागायला मानि िािी काय यंत्रमानि आहे? अशा यांवत्रक आयुष्यापासून दूर
राहिाऱ्या मानििाण्यार्े त्यामुळे कौतुकर् कराियास हिे!
तरीसुद्धा एकदा आम्ही पावहला असा मानि.. खरे तर महामानि. म्हिजे झाले काय की
रस्त्यािरून र्ाललेलो आम्ही त्याकदिशी. खाली मुंडी घालून. नाही, त्यार्ा आमच्या स्िभािाशी
संबंध नाही. आम्ही अवत सालस िा अल्लाघरर्ी गौ असण्याशीही नाही. उगार् कु िाकडे मान
िर करून आम्ही बघत नाही असे ही नाही. तर कदिस पािसाळी. पवहल्या पािसाच्या पवहल्या
सरी पडू न झालेल्या. आवि त्यात रस्त्यािरील खडी उखडू न खड्डे पडलेले. पाऊस नुकतार् सुरू
झाल्याने अजून ते खड्डे ओळखीर्े व्हायर्े बाकी होते. नाहीतर सरािाने जुने खड्डे टाळता येतात.
तर हे नूतन खड्डे अजून नाविनयाच्या निलाईर्े रंग घेऊन सार्लेले पािी पीत बसलेले रस्त्यािर
वन ते र्ुकित आम्ही वनघालेलो. इतक्यात बाजूने संघषचमय घटना घडताना कदसली. हे ही
आम्हाला पडिारे एक कोडे. इवतहासाच्या पुस्तकात ऐवतहावसक व्यक्ती करायच्या ते संघषच आवि
रस्त्यािर होतात ती साधी भांडिे? असल्या िादािादी.. कलागत.. भांडि.. दंगा.. संघषच.. युद्ध
िगैरे उतरं डीर्ी र्ीड आहे आम्हाला. म्हिून आम्ही त्या रस्त्यािरील भांडिांस देखील संघषचर्
म्हितो. असो. मुद्दा फक्त आमर्ी नयायी िृत्ती समजािी एिढार् आहे. तर दोन व्यक्तींर्े संघषचमय

संभाषि सुरू होते. भांडिार्ा ॲजेंडा काही असो. तो आपला मुद्दा नाही. एकाने दुसऱ्यास
भडकािले. मग पवहल्याने दुसऱ्यास उर्किले. शब्दातून शब्द िाढले. कक्रयेिीि िार्ाळता व्यथच
आहे हे समजून दोघेही कृ तीिीर ित्यक्ष कृ तीिर उतरले. त्यात पवहला जास्त कृ ती ििीि. थोबडा
फोडेगा तेरा.. राष्ट्रार्ा मानलबंदू असलेल्या राष्ट्रभाषेत म्हिाला तो आवि दुसऱ्यार् क्षिी त्याने
तशी कृ तीदेखील के ली. दुसऱ्याच्या नाकातून रक्त िाहू लागले. आम्ही पाहात होतो सारे. इतक्यात
बाकी आम पवब्लक त्या संघषाचत उतरले. त्या गोंधळात पुढे काय झाले ठाऊक नाही पि त्या बोले
तैसा थोबाड फोडेिाल्यािर पवब्लकने र्िताळू न हल्ला र्ढिला. आम्हाला खरे तर त्याच्या पाया
पडायर्े होते. पि त्या गोंधळात राहूनर् गेले ते. पि हे ही एक आमर्े िैवशष्ट्य! मोठमोठी
सुभावषते आम्हास आिडतात. ती आम्ही पाठ करतो. लहानपिी वशकितो बालमनािर संस्कार
म्हिून. पि ित्यक्ष जीिनात आम्ही ती वशकिि पाळतोर् असे नाही. अथाचत हे फक्त एक वनरीक्षि
म्हिून. खरे तर ही अपेक्षा र्ुकीर्ीर् आहे. सुभावषतांर्ा खरा उपयोग भाषा सौंदयच
िाढिण्यास! असे असताना ती दैनंकदन आयुष्यात उपयोगात आिली तर अनथच ओढििार नाही
का? तर बोले तैसा करिाऱ्या त्या इसमार्ी आम्ही पािले नाही िंदू शकलो हे ही आपल्या जगात
िागािे कसे या सामानय ज्ञानाशी सुसंगतर् झाले म्हिािे!
तर सांगायर्ा मुद्दा.. विसंगती आवि विसंिाद यािर हे विश्व विसंबून आहे! विश्वास ठे िा
की नका ठे ि!ू या विसंगतीला कु िी उगार् हेटाळिीच्या नजरे ने पाहते, कु वत्सतपिे तर कु िी
उपरोधाने. आमच्या मावहतीतले एक व्यंगवर्त्रकार तर अशा गोष्टींिर आपली कािळ्यासारखी
नजर ठे िून असतात. जरा कु ठे खुट्ट झाले की उर्लला कुं र्ला आवि टेकिला पेपरािर! िर शावब्दक
मवल्लनाथी र्ुकायर्ी नाही. याउप्पर अनेक स्ितःस विनोदिीर समजिारे लेखक झाले..
विसंगतीस हसतात वन हसितात ते! कमीतकमी यांर्ी र्ूल पेटण्यासाठी तरी त्यांना ही विसंगती
उपयोगी पडते हेही त्यांना उमजत असेल की नाही कोिास ठाऊक! खरेतर आपल्या लेखिीस
विषय पुरििाऱ्या विसंगतीसर् यांनी लक्षय करािे याहून दुसरी विसंगती ती कु ठली? पि नाही,

यांर्ी धुंदीर् मोठी! तर सांगायर्ी गोष्टर् ही आहे आम्हाला की आमच्याकडे हे असेर् होते.. होत
राहाते आवि होत असते. पराडकरांच्या मोरोपंतांच्या जमानयार्ी गोष्ट िेगळी. त्यांच्या वलवहण्या
जगण्यात वन त्या जमानयातर् सुसंगती होती. सुजनिाक्य कानी पडण्यार्ी सोय होती. त्यांनी
असे काही सांगिे त्या काळी सुसंगती साधिारे होते. आता जमाना बदलला. खरे तर बदलिे हार्
जमानयार्ा धमच. त्यानुसार बदलला तो. विसंगतीर्े कदिस आहेत हे. उजव्या हाताने कदलेले
डाव्यास कळू देऊ नये म्हिायर्े त्या जुनया जमानयात. आता बदलत्या मनूर्ा संदेश आहे..
तोंडाच्या उजव्या बाजूने बोललेले डाव्या बाजूसही मावहती पडू नये! मग कृ तीर्ी तर बातर्
वनराळी! म्हिजे उजव्या आवि डाव्या मेंदत
ू ही संगती नसलेल्या ह्या जमानयात विसंगती सदा
घडो हेर् योग्य न मानिारे र् जमानयाशी विसंगत आहेत!
कालर्ीर् गोष्ट. ही बोलायर्ी पद्धत. परिार्ी ककं िा तेरिा .. येरिार्ी पि असू शकते ही
गोष्ट. रस्त्यातून र्ाललो होतो. तीर् मुंडी. तशीर् खाली घालून.. पाताळ धुंडत नाही. तर त्यार्
कारिामुळे. काही निीन खड्डे जनमले होते. त्यांच्याकडे वनरखून पाहात. नेमेवर् पािसाळा येतो.
नेमेवर् खड्डे घेऊन.. त्या सृष्टीर्े कौतुक करत र्ाललो होतो. तर आजूबाजूला गलका कानािर
पडला. एक डोळा खड्ड्ड्यािर वन दुसरा समोरच्या संघषचमय घटनेिर ठे ित आम्ही उभे रावहलो.
एकार् िेळी दोनहीकडे पावहल्याने आम्ही वतरळे असल्यार्ा भास कु िास झाला तर त्याबद्दल
आम्हाला दोष नाही देता येिार कु िास. ती करामत त्या रस्त्यातील खड्ड्ड्यांर्ी नव्हे..
खड्ड्ड्यातील रस्त्यार्ी! जाता जाता हे अजून एक.. आम्ही हल्ली खड्ड्ड्यांकडे पाहात नाही
र्ालताना. आमर्े गुरू श्री श्री श्री स्िामी आकदगुरू असामानयानंद म्हितात, जीिनात फक्त
सकारात्मक बाबी पहाियास वशका. म्हिून नकारात्मक खड्डे न पाहता आम्ही त्यांच्यातून
िार्लेला सकारात्मक रस्ता पाहात असतो हल्ली. आवि काय सांगािे? आमर्े काम खूपर् सोपे
करून ठे िले आहे स्िामीजींनी. तरी देखील जिळच्या खड्ड्ड्यात गाडले जाऊ नये म्हिून
त्याच्यािर लक्ष ठे ित आम्ही बाजूस र्ाललेल्या घटनेकडे पाहू लागलो. कु िी अवतक्रमि

विभागातले कमचर्ारी होते ते. म्हिजे जिळर् एक गाडी उभी होती. वन वतच्यािर तशी पाटी
होती. आवि त्याच्यार् समोर त्यार् विभागार्े ऑकफस. यात निलाई ती काय? पि नाही. खरी
गंमत आम्हाला थोड्या खोलिर गेल्यािर कळली. खोलिर म्हिजे खड्ड्ड्यात खोलिर नव्हे.. तर
घटनेच्या खोलिर.. र्ौकशीत.. र्ांभारर्ौकशी हा जातीिार्क शब्द नसेल.. तर त्या जातीर्ी
र्ौकशी म्हिा! झाले असे होते की ती गाडी कें द्रीय अवतक्रमि विभागार्ी आवि हे कायाचलय
स्थावनक अवतक्रमि विभागार्े. आवि हे स्थावनक कायाचलयर् मुळात अनवधकृ त होते म्हिे! आवि
त्यांर्ी ती इमारतर् अनवधकृ तपिे म्हिजे अवतक्रमि करून बांधलेली होती! आम्ही मनोमन खूश
झालो. आम्हाला अशा विसंगती कदसल्या की बरे िाटते. कवलयुगार्ा फे रा आल्यािर त्या युगास
न साजेसे िागिाऱ्या वन जगिाऱ्यांबद्दल आम्हाला नेहमीर् िाटत आले आहे की असले कालबाह्य
लोक या जमानयास कलंक आहेत आवि ही विसंगती घडििारे या जमानयार्े ककं िा युगार्े
वशल्पकार. पुढे वतकडे काय काय झाले कळले नाही. कारि आम्ही शेिटपयंत तो शो नाही पाहू
शकलो. पि िथेिमािेर् झाले असिार.. म्हिजे िथेिमािे मांडिलीर् झाली असिार. कारि
दुसऱ्या कदिशी ते कायाचलय तसेर् म्हिजे त्यार् कदमाखात आवि वतथेर् उभे होते. हे पाहून
आम्हाला अतीि समाधान झाले. अवधकृ त की अनवधकृ त.. त्यार् रे ती वसमेंटातून वन मजुरांच्या
घामातून उभ्या रावहलेल्या या वबलल्डंगी. उगार् अन- अवधकृ ततेच्या विळख्यात त्यांर्ा बळी
द्यािा? मजुरांच्या गाळलेल्या घामार्ी तरी ठे िािी की नाही ककं मत? तर ती इमारत तशीर्
सहीसलामत पाहून आम्हाला आनंद झालार्. अवतक्रमि विभागर् अनवधकृ त जागेत असण्याहून
काव्यगत नयाय तो कु ठला? ही विसंगतीर् तर या युगार्े व्यिच्छेदक लक्षि नव्हे का?
असलीर् एक घटना घडली आमच्यार् कायाचलयात. म्हिजे ित्यक्ष घटना वतथे घडली
नसेलही पि त्यातील ित्यक्षदशी आमर्ार् सहकारी. सहकारी म्हिजे आमच्याशी सहकायच न
करिारा वन फटकू न िागिारा. पि कर्ेरीत एकार् रठकािी काम करतो आम्ही म्हटल्यािर त्यास
सहकारी म्हििे आलेर्. ते असो. पि आमच्या या सहकाऱ्यास भ्रष्टार्ारार्ी घृिा. म्हिजे तो

असे सांगत असतो.. घृिा शब्द ही त्यार्ार्.. तर एकदा काही िॉपटीच्या कामासाठी गेला
कु ठल्याश्या ऑकफसात. वतकडे फायली काही हलेनात जागच्या. मग कु ण्या वशपायाने त्याला
फायली हलिण्यार्ा मंत्र वशकिला. बहुधा याला इतक्यािेळा र्करा मारताना पाहून त्या कोमल
ह्रदयी वशपायास र्क्कर येऊन पाझर फु टला असािा. या मािसाने म्हिजे माझ्या सहकाऱ्याने
काय करािे? शहािा असता वन या युगार्ा धमच जाििारा धार्मचक असता तर आपल्याकडच्या
काही वहरव्या नोटांना आपल्याकडेर् ठे िण्यार्ा हट्ट न करता. पि नाही.. श्रीमान सत्यिादी
वनघाले भ्रष्टार्ार विरोधी तक्रार नोंदिण्यास. आवि वतकडू न ही आला तितित.. म्हिाला, त्या
ॲॅंटी करप्शनच्या ऑकफसात तक्रार नोंदिायर्ी असेल तरी म्हिे हात ओले करािे लागतात!
आमर्ा विश्वास नाही त्याच्यािर. आम्हाला काही िषांपूिी कदिाळी अंकात असलेर् आलेले
व्यंगवर्त्र आठिले. आधी म्हटले ना आम्ही तसे या व्यंगवर्त्रकारांना असलेर् काही िेडेिाकडे
कदसत असते. पि आपल्यासारख्या सामानयांनी त्यात इतके िाहिून जािे? त्या सहकाऱ्याच्या
फायलीर्े पुढे काय झाले असािे? आम्हाला नाही ठाऊक. पि अगदी नेमके ठाऊक असाियास
पावहजेर् का? त्या कागदपत्रांर्े काय होईल िा होऊ शकते हे आपल्यासारख्या र्ािाक्षांना आम्ही
सांवगतले पावहजे असे नाही!
आमर्े या विषयातले लर्ंतन आम्हाला हेर् सांगते, एकदा विसंगती हार् आमर्ा पाया
आहे हे मानय के ले ना की पुढर्े सारे सोपे होऊन जाते. पाया मजबूत तर िरर्ी इमारत सुदढृ .
आम्हाला हेर् िाटते.. हे समज आवि उमजण्यार्ा ककमान िामाविकपिा आम्ही दाखिायलार्
हिा. पि नाही! आमर्ी एक अजून खावसयत आहे. आम्हाला कु िी िाईट बोललेले र्ालते. कु ठे
विपरीत घडले.. त्यािर आमच्या पेपरांनी बातमी कदली.. नो िॉब्लेम.. पि कु ण्या अवत उत्साही
नाटक वसनेमािाल्याने काही कलाकृ ती बनिली.. कु िा लेखकाने आपली लेखिी परजून ककं िा
िापरून काही वलवहले त्यािर.. असे काही घडले की आमच्या दुखाितात भािना पटकन. भािना
म्हटले की आम्हाला तर पूिीच्या काळी अब्रू नामक एक कार्ेर्े भांडे असायर्े.. त्याला तडा गेला

की ते सांधता येत नसे.. असे काही सांवगतले जाई त्यार्ी आठिि येते. ह्या भािनाबाई पि अशार्
नाजूक आहेत आमच्या. कधी त्यांना तडा जाईल सांगता येत नाही. तर असे काही झाले की
आमच्या भािनाबाईंना कु ठे कु ठे िॅ क्र्र होते. मग र्िताळलेल्या िावघिीसारखे आम्ही उठू न जे
कदसेल त्यार्ी मोडतोड करत सुटतो. आमच्या भािनाबाईंच्या अवस्मताताई या थोरल्या भवगनी.
त्यांर्े रक्षि करण्यास आम्ही सदैि दक्ष असतो. त्यामुळे ित्यक्षात ककतीही िाईट घटना घडल्या
तरी र्ालते आम्हाला पि त्याच्यािर वलखाि.. कलाकृ ती.. अब्रह्मण्यम! यािेळी आमच्या अवखल
समाजार्ी एकी बघण्यासारखी असते. आवि वनषेध म्हिून आम्ही मूळ घटनेहून भयंकर काही
करण्यास मागेपुढे पाहात नाही. आवि का नसािे तसे? विसंगती असिे हा आमर्ा धमच आहे.
आवि आमर्ा धार्मचक समाज तो पाळत आहे. आम्हाला तर हे सिच पाहून भरून येते वन
समाधानार्े कढ येतात. मागे आमर्ा एक वमत्र असलेर् काही रडगािे गात बसला होता. त्याला
ही समाजार्ी अधोगती िाटत होती म्हिे! आम्ही त्याला समजािून सांगिार होतो. पि
झोपलेल्यास जागे करता येते झोपेर्े सोंग घेतलेल्यास कु िी कसे उठिािे? त्याला काय हे
सामावजक िास्ति ठाऊक नसािे? पि काही जिांर्ी ही सियर् असते. उगार् रडतोंडेपिा करत
राहिे! तर आम्ही त्यार्े ते रडगािे ऐकू न कािून गेलो अगदी. इकडे आम्ही विसंगतीतील संगती
पाहून आमच्या समाधानाच्या कढीस ऊत आित होतो आवि हा विघ्नसंतोषी आमच्या त्या
आनंदािर विरजि घालत होता.
आम्ही शेिटी म्हटले.. आता बास! इं ग्रजीत यास इनफ इज इनफ म्हितात.. तसे म्हिालो
आम्ही.. अरे बा वमत्रा, उगार् ऐसा भी होता है म्हिून रडू आवि कु ढू नकोस.. ऐसाभी होता है हे
खरे नाही.. खरे तर हेर् आहे की ऐसा ही होता है! त्याला ककती समजले ठाऊक नाही आम्हाला
पि त्याला सांगता सांगता आम्हाला मात्र पुरेपूर उमगले ते! आम्हाला आधी ठाऊक होतेर् पि
आता हलिून खुंटा बळकट झाला अजून. सत्य हेर् आहे.. ऐसा ही होता हे!.

ई सावहत्य िवतष्ठानर्े हे १२ िे िषच. डॉ. वनतीन मोरे यांर्े हे एकविसािे पुस्तक.
डॉ. वनतीन मोरे हे ज्येष्ठ लेखक, आपली यशस्िी श्वसनरोगतज्ञ म्हिून लोकसेिा पार
पाडत असतानार् कथा, नाटके , लघुवनबंधही वलहीतात. त्यांच्या खुसखुशीत विनोदी सावहत्यार्े
ि नाटकांर्े र्ाहते आता जगभर पसरले आहेत. अनेक व्यािसावयक िकाशक त्यांना मानधन देऊन
त्यांर्ी पुस्तके िकावशत करायला तयार अहेत. पि डॉ. वनतीनजी आपली सिच पुस्तके ई
सावहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील िार्कांना विनामूल्य देतात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीर्
भक्ती असते. आवि त्यातून कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सुदि
ै ाने गेली दोन हजार
िषे किीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परं परा सुरू आहे. अखंड. अजरामर.
म्हिून तर शिंभू गणपुले (िऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जािडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंत बागुल
(१६ पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके ), अनर्िाश िगरकर ( चार पुस्तके ), डॉ. नस्मता
दामले (९ पुस्तके ), डॉ. वनतीन मोरे (२१ पुस्तके ), अिील र्ाकणकर (६ पुस्तके ), रत्नाकर मिाजि
(४ पुस्तके ), अििंत पार्सकर(चार पुस्तके ), मधू नशरगािंर्कर (३), अशोक कोठारे (८ िजार
पािािंचे मिाभारत), श्री. विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथच), मोिि मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे
र्ैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १२ पुस्तके ), नर्िीता देशपािंडे (५ पुस्तके ), उल्हास
हरी जोशी(६), नंकदनी देशमुख (५), सुजाता र्व्हाि (७), डॉ. िृषाली जोशी(१२) असे अिेक
ज्येष्ठ, अिुभर्ी लेखक ई सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचर्तात. एकिी
पैशाची अपेिा ि ठे र्ता.
अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि जागनतक पटलार्र
आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे िािी. िी
एक मोठी चळर्ळ आिे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिेत. त्या त्या व्यासपीठािंतूि
िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिेत. आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र गगिाला नभडू ि म्िणतो
आिे.

आवि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी ।

